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Covid-19 Pandemi’si ve Büyük Güç 
Mücadelesi:

Uluslararası Düzenin Geleceği1

M.Cem OĞULTÜRK2

Tarih boyunca salgınlar insanoğlunun başardığı pek 
çok şeyi yok ederken, beraberinde kargaşa ve gözyaşı 
üretmiştir. MÖ 5’inci yüzyılın sonlarında Thukydides’in 
Atina´da ilk defa vebayı tanımlamasından, 14’üncü 
yüzyıldaki vebaya ve 1918 İspanyol Gribi’ne kadar 
yaşanan bütün salgınlar toplumlar üzerinde büyük 
ekonomik, sosyal, politik ve askeri etkilere neden 
olmuştur. Pandemiler siyasi düşünceler konusunda 
seçici olmamakla birlikte yeni teknolojiler kadar 
tarafsız bir etkiye sahiptir ve büyük güçleri yıkabileceği 
gibi zayıfları da acımasızca mahvedebilmektedir. Çin’in 
Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 Pandemisi’nin 
bu bağlamda uluslararası düzende değişiklik yaratacağı 

1 Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk, “COVID-19 
Pandemi Sürecinde Ulusal Ve Uluslararası Güvenlik”, 
Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk (ed.), Stratejik Düşünce 
ve Güvenlik, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2020, s. 367-397, 
adlı kitap bölümünden türetilmiştir.

2  Dr. Öğr. Üyesi İkm. Alb., Milli Savunma Üniversitesi, 
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmaları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi, e-posta mogulturk@msu.edu.tr. 

üzerine tartışmalar artış göstermiştir. 

Soğuk Savaş sonrası Başkan Bush’un “Yeni Dünya 
Düzeni” söyleminden, Rusya Federasyonu Başkanı 
Putin’in 2007 yılında Münih Güvenlik Konferansı’nda “tek 
kutuplu düzenin kabul edilemez” itirazını dillendirdiği 
konuşmaya kadar olan periyodu tek kutuplu düzen, 
sonrasından bugüne kadar geçen zamanı ise tek süper 
gücün var olduğu çok kutuplu sistem olarak tanımlamak 
mümkündür. ABD’nin tek süper güç olmasının altında yatan 
etkenlerin başında gerçek anlamda büyük bir ekonomiye 
ve diğer büyük güçlerin sayısal olarak toplamının 
erişemediği askeri güce sahip olması gelmektedir. 
Önemli bir başka husus ise, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, 
Doğu Asya ve Okyanusya’daki güçlü müttefikler ile 
hem değerleri hem de çıkarları paylaşan ABD, neo-
liberal bir dönüşümle, önceliğini maddi, kurumsal ve 
düşünsel olarak destekleyen, böylece güç kullanımından 
tasarruf ederken çeşitli çıkarları ilerletmesine izin veren 
uluslararası bir düzen yaratmasıdır.  ABD’nin, 1970’lerde 
başlayan kapitalist düzenin yarattığı krizi aşmak üzere 
uygulamaya koyduğu neo-liberal küreselleşme, ideolojisi 
ve kurumlarıyla küresel ölçekte yayılmış, kaçınılmaz ve 
geri döndürülemez bir süreç olarak kabul edilmiştir. 

Çin’in küreselleşme sürecinin vitrinine taşınması ise 
yine yetmişli yılların sonlarından itibaren Deng Xiaoping 
tarafından ortaya konan “Sosyalist Pazar Ekonomisi” 
programıyla başlamış ve dünyada eşine az rastlanabilen 
bir dönüşümü yakalamıştır. Gelinen noktada Çin ekonomik 
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anlamda ABD’nin en önemli rakibi ve aynı zamanda ortağı 
rolünü üstlendi. Çin’in dünya ekonomisinde artan ağırlığı,  
ABD ve Avrupa ekonomilerinin yaşadığı krizler, küresel 
ekonomideki eksen kaymasının hızlanmasına neden oldu. 
Küresel büyümeye yüzde 30 civarında katkı sunan Çin, 
projeleri ve uyguladığı modelle ABD merkezli tek kutuplu 
dünya düzeninin karşısında yeni bir ekonomik model 
oluşturma sürecinin en önemli aktörü haline geldi. Bu 
duruma itiraz eden ABD Başkanı Trump, küreselleşmeden 
en fazla Çin’in fayda sağladığını, buna bir dur demenin 
zamanı geldiğini söyleyerek Çin’e adeta bir ekonomik 
savaş başlattı.

Korona virüsün bu yıl Ocak-Şubat aylarında Çin’de 
ortaya çıkışı ve başlangıçta Çin’in hastalık karşısında 
atmış olduğu yanlış adımlar ve ekonomik kriz, ABD’li 
dış politika uzmanları tarafından dev jeopolitik balonun 
nihayet sönmeye başlaması olarak değerlendirildi. Bu 
durumun aynı zamanda gizli bir memnuniyet de yarattığı 
söylenebilir. Çin’in Mart-Nisan aylarında toparlanmaya 
başladığı, ancak virüsün dünyanın neredeyse tamamına 
yayılması ile ortaya çıkan durum, Batı yarıkürede 
memnuniyeti umutsuzluğa dönüştürdü. Yapılan 
yorumlar salgının Çin’in ABD ile devam eden jeopolitik 
mücadelesinde galip gelmesine yardımcı olacağına 
yönelik olarak değişmişti.

Covid-19’un bu kadar hızlı yayılmasında insanların 
dünya üzerinde çok kısa sürede bir yerden başka bir yere 
seyahat edebilmesi oldukça etkili oldu. Ancak, salgının 
kısa sürede en büyük etkisi, kapanan sınır kapıları, 
seyahat yasakları, felç olan tedarik zinciri ve ithalat 
yasakları ile küreselleşme üzerine olmuştur. Tersine 
güçlü sınırların, gümrüklerin ve göç kısıtlamalarının 
tercih edildiği milliyetçiliğin yükseldiğini görebiliriz. 
Bu bağlamda COVID-19 önümüzdeki yıllarda jeopolitik 
mantığını ve bakış açısını değiştirebilir.

Covid-19 dünyaya yayıldıkça, uluslararası örgütler 
böylesine bir tehditle mücadele etme konusunda etkisiz 
kaldılar. BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi, virüse 
verilecek yanıtı koordine etmek için sanal dâhil olmak 
üzere herhangi bir zirve düzenlenmesi kararı dahi almadılar. 
G-20 ve G-7 gibi platformlar ise küresel ekonomik 
toparlanmaya ilişkin temel kararlara bile ulaşamadılar. 
En çok göze batan ise virüsle uluslararası mücadelenin 
lideri olmak durumunda olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tepki vermekte yavaş kalması nedeniyle ortaya çıkan 
yoğun siyasi tartışmalar arasında güvenilirliğini kaybetme 

noktasına geldi.

Yeni korona virüsün neden olduğu COVID-19 
hastalığının, çok uluslu örgütlerin kurumsal ve siyasal 
zayıflıklarını göstermesi karşı konulmaz bir gerçeklik. 
Sorunun merkezinde ise, ABD ve Çin başta olmak üzere 
büyük güçlerin bu zayıflıktan yararlanma uğraşlarının 
yarattığı başarısızlıkta yatıyor. Uluslararası kurumları 
yanlarında tutmaya çalışan Washington ve Pekin ile 
AB’nin kendine özgü hataları, salgını sona erdirmeye 
yönelik ortak hedeflere ulaşma çabalarını da beraberinde 
zayıflattı. 

Bununla birlikte, COVID-19 Pandemi’sinin ekonomik 
ve politik sonuçlarının, küresel sistem üzerinde hayati 
etkisi olan 1929 ekonomik buhranı, 11 Eylül saldırısı ve 
2008 Ekonomik Krizinden çok daha ciddi etkiler yaratacağı 
ve uluslararası düzenin değişebileceğine dair önermeler 
artış göstermiştir. Pandemi’nin uluslararası işbirliğini 
zayıflatırken, devleti ve milliyetçiliği kuvvetlendireceği, 
Batı’dan Doğu’ya doğru bir güç ve etki geçişinin 
hızlanacağı da üzerinde çokça tartışılan fikirler olarak 
göze çarpıyor. Güney Kore, Tayvan ve Singapur baştan 
itibaren, Çin ise başta yaptığı hatalar sonrası krize en 
etkili tepki veren ülkeler olarak göründüler. Batı Avrupa 
ile ABD’nin pek çok ülkeyle kıyaslandığında böylesine bir 
krize karşı hiç hazırlıklı olmadığı, krizle baş edemeyen bir 
görüntü sergilediği ve “Batılı” markasının üstünün epey 
lekelendiği görünüyor. 

Brexit sonrası AB’nin geleceği hakkında 
spekülasyonların tam da arttığı bir dönemde, üye 
ülkelerin virüsün kıta geneline yayılması sonrası ortak 
bir mücadele geliştirmeyi bırakın birbirlerine en temel 
medikal malzemelerin verilmesini bile önleyerek çok kötü 
bir sınav verdiklerini söyleyebiliriz. Almanya virüse karşı 
ülke içinde etkili adımlar atarken diğer AB ülkeleriyle 
işbirliği kapsamında “Korona Tahvilleri” çıkarılmasına 
karşı durdu, kuzeyin önemli ülkesi İsveç ise sürü 
bağışıklığı yaklaşımı ile diğer Avrupa ülkelerinden farklı 
bir tutum sergiledi. Özellikle, İtalya, İspanya ve Fransa 
sağlık sisteminin içine düştüğü zor durum, akabinde 
İngiltere’nin virüs karşısındaki kararsızlığı ile sağlık 
çalışanlarını çöp poşeti giymeye mecbur eden hazırlıksızlığı 
büyük can kayıplarına yol açtı. İtalya’da Rus askerlerinin 
yardım maksadıyla görüntülenmesi, NATO’nun pandemi 
karşısında ne yapması gerektiği sorularını sordururken, 
diğer yandan Çin’in Avrupa ülkelerine gönderdiği sağlık 
personeli ve medikal malzemeleri akla hemen insani 
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yardımın arkasında Makyavelist bir tutum mu var 
kuşkusuna yol açtı. Zira Hollanda’nın açacağı 5G ihalesi, 
İtalya ve Yunanistan’ın “Kuşak ve Yol İnisiyatifi”nin kilit 
ülkelerinden olması, ya da AB’ye üyelik hedefi bulunan 
Sırbistan’ın tepkisi Pekin’in gelecekte atacağı adımları 
kolaylaştırmakta.

Çok kutuplu düzenin büyük güçlerinden Rusya 
ise pandemi öncesi dünya siyasetinde gerekirse güç 
kullanmaktan çekinmeyen Başkan Putin’in yönetiminde 
oldukça etkili bir aktör rolünü oynuyordu. Pandemi’nin 
Rusya’yı da etkilemesiyle vaka sayısında ABD ve 
Brezilya’nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Ancak 
vefat sayısının azlığı nedeniyle Rus makamlar tarafında 
verilen rakamların güvenilirliği konusunda şüpheler 
ortaya atıldıysa da Rusya bunu tedavi yöntemlerinde 
Batılı ülkelerden farklı yöntem kullanmaları olarak 
açıklamaktadır. Ancak İngiltere’de Başbakan Boris 
Johnson’ın olduğu gibi Rus Başbakanı Mihail Mişustin, 
bazı bakanlar ve Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov’da 
hastalığa yakalanmaktan kurtulamadılar. 

Rusya karantina ve kısıtlama uygulamalarını Çin gibi 
çok sert önlemler uygulamak suretiyle gerçekleştirmese 
de kontroller gözetim araçları ile etkili bir şekilde 
yapılıyor. İlginç noktalardan bir diğeri ise Başkan Putin’in 
kamuoyunun karşısına çok fazla çıkmamayı tercih 
etmesiydi. Kötü günlerde sahneyi yerel yöneticilere 
bırakan Putin’in bu tercihinde giderek kötüleşen Rus 
ekonomisinin etkisi büyük, üstelik bu dönemde tepetaklak 
olan petrol ve doğal gaz fiyatları ve Çin ile gerçekleşen 
ticaretin durması bu etkiyi daha da artıracak görünüyor. 
Rusya’nın ekonomik girdilerinin büyük darbe yediği bu 
dönem büyük güç statüsünü değiştirmese de konumunu 
ABD ile Çin arasında nasıl belirleyeceği açısından önem 
kazanıyor. Ya bu iki güçten birini, ya da bağımsız bölgesel 
bir güç olarak AB ve Hindistan gibi diğer aktörlerle 
ilişkilerini yoğunlaştırmayı seçecek.

Orta büyüklükte bölgesel bir güç olan Türkiye ise; 
Covid-19 Pandemisi ile hem ülke içinde yürütmüş olduğu 
mücadele hem de aralarında NATO müttefikleri ABD, 
İngiltere, İspanya ve İtalya gibi salgından en ağır şekilde 
etkilenenler, Balkan ve Afrika ülkeleri ile ilişkilerin 
gergin olduğu İsrail ve Suudi Arabistan’ında bulunduğu 
93 ülkeye medikal yardım ile pozitif olarak ayrılmıştır. 
Özellikle NATO ülkelerine gerçekleştirilen yardım Suriye 
krizi ile yaşanan problemlere nazire yaparcasına zor 
günlerde müttefik ülkelere verilen bir mesaj olarak önem 

arz etmektedir. Türkiye ulusal çıkarlarının sadece sınır 
güvenliğinden ibaret olmadığını, bölgesel, ittifak içi ve 
küresel işbirliğinin önemini bir kez daha göstermiş oldu. 

Covid-19 Pandemi’si, ABD ekonomisi üzerinde 
yarattığı yıkımın yanında, Mayıs sonu itibariyle insan 
kaybında 100.000 sayısı aşılmıştır. Trump yönetiminin 
salgın karşısındaki başarısızlığı, ülkeyi dünyadaki büyük 
güçler arasında en büyük kurbanlardan biri haline 
getirmiştir. 11 Eylül saldırıları sonrası tarihinde ilk defa 
NATO’nun 5’nci maddesinin işletilmesi ile Washington 
arkasında müttefiklerinden önemli bir destek gördü. 
ABD’nin Asyalı müttefikleri ve ortakları da benzer şekilde 
davrandılar. Ancak, Covid-19 ABD sınırlarına eriştiğinde 
ise Washington’un müttefiklerine karşı tutumu dayanışma 
beklentilerinin dışında kaldı. Diğer ülkelere ait medikal 
malzemelere geliştirilecek olası aşıya el koyma ve virüse 
karşı etkili olan ilaçları tedarikçisi ülkeleri tehdit edecek 
kadar nobran bir yaklaşım gösterdi.

Salgından en ağır şekilde etkilenen ve dünyanın halen 
tek süper gücü konumunda yer alan ABD, krizle baş etme 
noktasında ise, uluslararası topluma liderlik yapmak 
yerine Başkan Trump yaklaşan seçimin de baskısıyla, 
Çin’in virüsün yayılmasında asli sorumlu olduğuna dair 
şüphelere ısrarla vurgu yapmayı tercih etti. Başkan 
Trump, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün Çin’in güdümünde 
hareket ettiğine yönelik suçlamalarda haklı görülebilecek 
iken, örgütün ABD’nin esaslı reform taleplerini göz ardı 
etmesini gerekçe göstererek yardımlarını durdurması ile 
gelişmekte olan ülkelerin virüse karşı hazırlanmalarını 
göz ardı ederek işbirliğini zedelemekten çekinmedi. 
İnsanlık dramı yaşanan Yemen gibi ülkelerde ise örgütün 
oynadığı vazgeçilmez rol düşünüldüğünde, virüsün bu tür 
savunmasız ülkelerden yeniden dünyaya yayılmasının 
önüne geçmek durumu oldukça zorlaştıracak. Doğal 
olarak, ABD’nin bu hamlesine Çin’in yanıtı ise DSÖ’ne 
30 milyon dolarlık katkı vererek karşılık buldu. ABD’nin 
450 milyon dolarlık katkısı yanında yılda 40 milyon dolar 
veren Çin’in bu ek katkısı örgütün yardım planlarını 
kolaylaştırmayacak, ancak sembolik açıdan önem 
arz ediyor. Mali hususlar liderlik gerektiren tek alan 
olmamakla birlikte, finansal teşvik üzerine yapılacak 
siyasi bir koordine lüzumlu görünüyor. 2008 küresel 
ekonomik krizinde açıkça görülen ABD liderliğinin, 
pandemi sonucunda ülke sağlık sisteminde ortaya çıkan 
zafiyet nedeniyle olsa gerek bu defa ortada görünmemeyi 
tercih etmesi dikkat çekicidir. 
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Salgından hızlı şekilde kurtulmak isteyen Çin’in 
yeni normalin en güçlü aktörü haline gelmek istemesi 
tabii bir durum, ancak Çin’in buna erişebilmesi o kadar 
kolay görülmemektedir. İlk olarak, Çinliler dışında kimse 
COVID-19’un Wuhan’da başladığını unutmayacak. Çin’in, 
salgından sonraki ilk birkaç hafta içinde sistematik olarak 
gerçekleri örtmeye ve bilgiyi manipüle etmeye çalıştığını 
hatırlayacaklardır. COVID-19’un yaratacağı kalıcı 
değişiklikler, uzun vadede Çin Komünist Partisi yönetimini 
ortadan kaldırmasa da hasara uğratabilir. 1972’de ABD 
ve Çin arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden Trump 
yönetimine kadar, Pekin hızlı ekonomik büyüme için en 
uygun ekonomik-politik ortamın tadını çıkartırken, zaten 
bir ticaret savaşı ile karşı karşıya iken pandemi sonunda 
bu avantajlı koşulları bulması daha da zor olacak.

Covid-19 Pandemi’sinin hâlihazırda teknolojik güç 
ve dijital altyapının küresel tedarikçisi olarak Çin’in 
yükselişinde yeni fırsatlar sunmakta. Önümüzdeki 
aylar ve yıllarda Çin’in Dijital İpek Yolu’nun hızlandığını 
ve genişlediğini görebileceğiz. Geçen yıl Haziran’da 
5G ağlarının ülke çapında yayılımı için dev Telekom 
şirketlerine lisanslama yapan Çin, korona virüs sonrası 
bu yatırımları devam ettireceğini açıkladı. 5G altyapı 
yatırımları Çin ekonomisinin toparlanma planının bir 
parçası olmakla birlikte ABD ile yürütülen jeopolitik 
mücadelede küresel teknoloji yönetimi kontrolünün 
merkezini de oluşturmaktadır. 5G’nin genişlemesine 
yönelik baskı Çin ile birlikte “Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ 
ve beraberinde “Dijital İpek Yolu” üzerinde yer alan 
gelişmekte olan ülkeleri de etkilemektedir. Pandemi, 
milli güç ve günlük yaşam arasındaki bağlantıyı gösteren 
güçlü bir hatırlatıcı olmuştur. Dünya’nın yarısının internet 
erişimi yok ve Çin şirketleri bu eksikliği kapatmakta 
kararlı, ABD’nin ise gelişmekte olan ülkelere yönelik 
böylesi stratejik yatırımlar için alternatif planlarının 
olmadığı görünüyor.

Salgın ile birlikte geçmişte doğru olarak kabul edilen 
pek çok alışkanlık bugün yanlış ya da kaçınılması gereken 
bir şey görülüyor. İnsanların birbirleriyle doğrudan 
fiziksel temasının önüne bariyerler çekildi, görmeden, 
konuşmadan, dokunmadan ve bir araya gelmeden diğer 
insanlardan kaçınmak çıkar yol olarak düşünülmekte. 
Psikologlar, sosyologlar ve siyaset bilimciler muhakkak 
bu davranışlar üzerine çalışmalar yapacaklar. Ancak, 
gerçekleşen bu izolasyonun toplumları, toplulukları 
ve elbette ulusları bölmesinden korkulmalıdır. Hem 

bireysel hem de devletlerden ayrıcalık sahibi olan veya 
hastalıktan kurtulmak için ilaç veya donanım tedarik 
edebilenler kazananlar olurken, geriye kalanlar ise zor 
şartlarla mücadele etmeye devam edecekler. Olası bir 
çirkin seçici sürecin bu şekilde devam etmesi mümkün 
olacaktır. Soğuk Savaş sonrası kurulan neo-liberal 
küresel düzenin yıkılacağını söylemek pek mümkün 
olmasa da üzerinde çokça düşünülerek güncelleneceğini 
tahmin edebiliriz. Bu dönemin gelenekleri, fikirleri veya 
kuralları pandemi bittikten sonra birey ve toplum hayatı 
eskisi gibi olamayacak.

COVID-19 siyasi açıdan kazanan ve kaybedenler 
yaratacak, milliyetçilik, popülizm, yabancı düşmanlığı 
ve ayrılıkçı hareketleri çok daha problematik bir hale 
getirecektir. Dünyanın pek çok yerinde artış bu tür 
yaklaşımlar muhtemelen COVID-19 sonrası konumlarını 
daha da sağlamlaştıracaklar. Çin’in salgını önlemedeki 
başarısı, ülkede uzun yıllardır görülmeyen rahatsız 
edici derecede milliyetçiliğin ve yabanı düşmanlığının 
yükselişini perdelemektedir. Ayrıca, salgın öncesi özellikle 
azınlıkların yaşadığı veya Hong-Kong gibi baş ağrısı 
yaratan bölgelerde kurulmaya çalışılan dijital sistemler 
ile gözetim toplumu yaratma çalışmalarının salgın ile 
birlikte bütün ülkede yaygınlaştırılacağını söylemek 
mümkün. Bu gözetleme sistemlerinin demokratik 
ülkelerce de geniş şekilde kullanması önümüzdeki 
dönemde kimseyi şaşırtmamalıdır.

Covid-19 Pandemi’sinin pek çok yerde kontrol altına 
alınmaya başlaması ile birlikte sağlık sistemi, günlük 
yaşam ve ekonomik bağlamda normale dönüş çalışmaları 
devam etmektedir. Ulusal tedbirler salgını yavaşlatsa 
da aşı ve ilaca herkesin ulaşımını sağlayabilmek önem 
arz etmektedir. Uluslararası toplumun, pandeminin 
ortaya çıkardığı zayıflığı ancak işbirliği ve çok taraflılık 
kurumlarını güçlendirerek hafifletebilmesi mümkün 
görünmektedir. Karantina altında sıradan insanların 
birbirlerine nasıl yardım etmeye çalıştıklarına dair birçok 
örnek bulunurken, devletlerin böylesine tehdide karşı bir 
araya gelememesi muhakkak önemli sonuçlar yaratma 
potansiyeline sahiptir. Uluslararası sistemin anarşik 
yapısının işbirliği olasılığını azaltan bir etkiye sahip 
olduğu da unutulmamalıdır. Önceki salgınlar, özellikle 
1918-19 İspanyol Gribi, büyük güçlerin rekabetini ya 
da işbirliği sona erdirememiştir, dolayısıyla Covid-19 
salgınından sonra da böyle bir gelişme beklenmesi naif 
bir düşünce olur.
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Günümüzde tanık olduğumuz hiper-küreselleşmenin 
eski günlerini yakalamasının zor olacağı, vatandaşların 
devletlerinden güvenliklerine yönelik taleplerini 
artırabileceği ve devletlerin gelecekte bu tür zayıflıkların 
giderilmesine yönelik arayışlar içerisinde olduğunu 
göreceğimiz söylenebilir. Bu kapsamda bireyin ve toplumun 
varlığını koruma amaçlı söylemlerin güçleneceğini, buna 
karşılık Çin’in yaratmaya çalıştığı gözetim toplumuna 
benzer devletlerin sayısının artacağı söylenebilir. 
Küreselleşmenin sona erdiğini ise söylemek zor, ancak 
ülke ekonomilerinin tek kaynağa ya da daha doğrusu 
Çin’e bağımlılığının azalacağını, ekonomik bütünleşmenin 
devam edeceğini ancak küreselden bölgesel ve ikili 
seviyede gerçekleşeceğini tahmin edebiliriz. 

Kısaca, Korona Virüs sonrası daha kapalı, daha 
mahrum ve daha bağımlı bir hayata alışmamız gerekecek. 
Böyle bir yola girmek tercihimiz olmasa da ölümcül bir 
virüs, yetersiz planlama ve başarısız liderlik giderek 
insanlığı yeni ve endişe verici bir yola sevk edecek 
görünüyor.  Richard Fontaine’in belirttiği gibi “Korona 
Virüs Salgını”, “Soğuk Savaş Sonrası” dönemin son 
noktası ya da Avustralya eski Başbakanı Kevin Rudd’ın 
deyimiyle Soğuk Savaş 2.0’ın değil, Soğuk Savaş 1.5’in 
başlangıcını temsil edebilir.
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COVID-19 SALGINININ NEDENLERİ VE ÇİN 
HEGEMONYASI ÜZERİNE

Mehmet Mert Çam1

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Şehri’nden başlayıp 3 
ay içinde tüm dünyayı saran Covid-19 adlı salgın hastalık 
bir asırdan beri dünya üzerinde görülmemiş bir şekilde 
iktisadi, beşeri, sosyal ve kültürel alanlarda bir daralma 
yaratmıştır. Bununla birlikte ÇHC’nin bu krizi fırsat bilerek 
kendini sorumlu bir küresel lider olarak konumlandırmak 
gayreti doğrultusunda attığı adımlar2 ilerleyen günlerde 
küresel ölçekte ciddi siyasi ve askerî açmazlar yaratacaktır. 
Pekin yönetiminin ayrıntılarına aşağıda değineceğimiz 
üzere sorumlu olmasına rağmen tüm dünyayı etkisi altına 
alan bir biyolojik yıkımdan “kahramanlık öyküsü” yaratmaya 
çalışması ve bu doğrultuda küresel ölçekli bir propaganda 
ve dezenformasyon kumpanyasına girişmesinin altında Xi 
Jinping’in 18 Ekim 2017 tarihinde Çin Komünist Partisi’nin 
19. Kuruluş Kongresi’nde yaptığı konuşmasındaki 
hegemonik açılımı yatmaktadır.3 

1 Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) Uluslararası 
İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar ABD Araştırma Görevlisi, 
mcam3@msu.edu.tr.

2 “How China Is Exploiting The Pandemic To Export 
Authoritarianism”, https://warontherocks.com/2020/03/
how-china-is-exploiting-the-pandemic-to-export-
authoritarianism/ (Erişim Tarihi: 31. 03. 2020).

3 Xi Jinping’in konuşmasının analizi başlı başına bir 
araştırma makalesi olacak kadar önem arz etmektedir 
ve bu çalışmanın amaç ve sınırlarını aşmaktadır. Lakin 
bahsettiğimiz meydan okumayı örneklendirmek adına 
konuşmasının ilgili kısmını doğrudan paylaşmak da 
faydalı olacaktır: “Modern zamanların başlangıcından bu 
yana çok yol kat eden Çin ulusu, muazzam bir dönüşüm 
geçirdi. Ayağa kalktı, zenginleşti ve gittikçe güçleniyor; 

ÇHC’nin şu anda dünyanın dört bir yanında 4 milyon 
insanı enfekte eden bu mutasyona uğramış koronavirüsü 
bile isteye yaydığına yönelik halihazırda kanıt olmamakla 
birlikte bu ihtimali güçlendirecek emareler bulunmaktadır. 
Bu hususta Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Bölüm 
Başkanı nanobilim uzmanı Charles Lieber’in 28 Ocak’ta 
tutuklanması dikkat çekicidir. Dr. Lieber’in tutuklanma 
sebebi, Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institute of 
Health) ve Amerikan Savunma Bakanlığı’ndan 15 milyon 
dolarlık hibe fon alım teamüllerine riayet etmemesi 
olmasına rağmen kendisinin Wuhan Teknoloji Üniversitesi 
ile ilişkisi üzerindeki şüpheler aydınlatılamamıştır. 

Dr. Lieber 2011 yılında Wuhan Teknoloji 
Üniversitesi’nde “Stratejik Bilim Adamı” olmuş ve 2012-
2017 arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Bin Yetenek 
Planı” programına katılmıştır. Bu programın nihai 
amacı Çin’in bilimsel gelişiminin ve ekonomik refahının 
arttırılarak ulusal güvenliğinin korunmasına yardımcı 
olmak üzere üst düzey denizaşırı ilmi yeteneklerin bilgi 
ve deneyimlerinden yararlanmaktır. Programda, Çin’e 
getirilmesi amaçlanan yabancı uzmanlara verilen yüksek 
meblağlar, bireylerin kendi ülkelerindeki özel bilgileri 
de beraberlerinde getirmelerini teşvik etmektedir. Zira 
Dr. Lieber 3 yıllık program kapsamında Wuhan Teknoloji 
Üniversitesi’nden aylık 50 bin Dolar, Çin’de hayatını 
idame etmesi için geçim masrafları altında 158 bin 
Dolar ve üniversitede bir araştırma laboratuvarı kurması 
için 1.5 milyon Dolar hibe almıştır. Buradaki şüpheli 
Artık dirilişin parlak umutlarını kucaklamanın vakti 
geldi. Bu, 21. Yüzyıl Çin’inde bilimsel sosyalizmin 
canlılıkla dolu olduğu ve Çin tipi sosyalizm sancağının 
artık herkes tarafından gurur duyulacak bir mertebeye 
ulaştığı anlamına gelmektedir. Bu, Çin tipi sosyalizm 
yolunun, teorisinin, sisteminin ve kültürünün 
gelişmeye devam ettiği ve sair gelişmekte olan ülkelerin 
modernleşmeye ulaşması için yeni bir yol açtığı anlamına 
geliyor. Bağımsızlıklarını korurken gelişimlerini 
hızlandırmak isteyen diğer ülkeler ve uluslar için yeni 
bir seçenek sunuyor. Bu seçenek insanlığın karşılaştığı 
sorunların çözümünde ‘Çin Bilgeliği’nden yararlanmayı 
ve Çin yaklaşımını teklif ediyor… Nihai arzumuza sadık 
kalın ve misyonumuzu sıkıca göz önünde bulundurun, 
Çin karakteristiğini haiz sosyalizm sancağını arşa 
ulaştırın ve her açıdan müreffeh bir toplum inşa etmede 
kesin bir zafer kazanın, yeni bir dönem açmak için Çin 
tipi sosyalizmin büyük başarısı adına çaba sarf edin ve 
‘Milli Diriliş’ için ‘Çin Rüyası’nı gerçekleştirmek adına 
yorulmadan çalışın!” “Full text of Xi Jinping’s report at 
19th CPC National Congress”, https://www.chinadaily.
com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-11/04/
content_34115212.htm (Erişim Tarihi: 03. 04. 2020).
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durum 2018 ve 2019 yıllarında Dr. Lieber’in müfettişlere, 
Harvard Üniversitesi ve Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne “Bin 
Yetenek Planı” programına hiçbir zaman dahil ve Wuhan 
Teknoloji Üniversitesi ile hiçbir resmî bağının olmadığını4 
beyan etmesidir. Başka bir deyişle Dr. Lieber, yetkililere 
karşı Çin bağlantısını bilinmeyen bir nedenle saklama 
ihtiyacı duymuştur.

Temmuz 2019’da ise Kanada Winnipeg’teki Ulusal 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı’ndan casusluk şüphesiyle 
bir grup Çinli virolog zorla tahliye edilmiş ve Kanada 
istihbaratı tarafından bilgisayarlarına el konulmuştur. 
Dr. Xiangguo Qiu’nun başını çektiği bu ekip Kanada 
halk sağlığı kurumu adına “Özel Patojen Programı”nı 
yürütmüşlerdir. Tahliye edilmeden 4 ay önce Çinli 
virologların usulsüz bir şekilde son derece ölümcül olan 
Ebola ve Nipah virüslerini Çin’e gönderdikleri ortaya 
çıkmıştır. Dr. Qui’nun maymunlar üzerinde incelediği hatta 
çalışmaları nedeniyle 2018 yılında İnovasyon ödülü aldığı 
hava yoluyla bulaşabilen Ebola cinsi virüsün öldürücülük 
seviyesi yüzde 80’dir.5 Asıl ilginç olan, Çin’e gönderilen, 
meyve yarasaları ve domuzlarda ciddi solunum yolları 
hastalığına yol açan, hayvanlardan insana da bulaşan ve 
halihazırda tedavi için bir ilaç ve aşısı bulunmayan Nipah 
virüsünün6 Covid-19 ile benzer özellikleri haiz olmasıdır. 
Yine Nipah’ın Ebola’nın aksine Çin anakarasında doğal 
ortamda halihazırda bulunması dikkat çekicidir.

Dr. Qui’nin referansıyla son on yılda kendisi gibi 
virolog olan eşi Keding Chen emri altında Çin’in biyolojik 
silah geliştirmesine yardımcı olduğu düşünülen dört 
bilimsel tesisten birçok Çinli öğrenci Ulusal Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak yer almıştır. Bu 
tesisler şunlardır:7

• Askerî Veteriner Enstitüsü, Askeri Tıp Bilimleri 
Akademisi, Changchun,

4  Ayrıntılı bilgi için bkz. “Harvard University 
Professor and Two Chinese Nationals Charged in Three 
Separate China Related Cases”, https://www.justice.gov/
opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-
nationals-charged-three-separate-china-related (Erişim 
Tarihi: 02.04.2020).

5 “Dr. Xiangguo Qiu – Chinese Biological 
Warfare Agent”, https://greatgameindia.com/dr-
xiangguo-qiu-chinese-biological-warfare-agent/(Erişim 
Tarihi: 04.04.2020).

6 “Nipah Virus”, https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/nipah-virus (Erişim Tarihi: 
05.04.2020).

7 “China and Viruses: The Case of Dr. Xiangguo 
Qiu”, https://besacenter.org/perspectives-papers/china-
biological-warfare/(Erişim Tarihi: 04.04.2020).  

• Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Chengdu 
Askeri Bölgesi,

• Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin Bilimler Akademisi, 
Hubei,

• Mikrobiyoloji Enstitüsü, Çin Bilimler Akademisi, 
Pekin,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir basın 
toplantısında Dr. Qui dosyasına dair yorum yapamayacağını 
belirtmekle birlikte casusluk ihtimali üzerinde durmuş 
ve “Genel olarak NATO dışı ulusların müttefikleri muhtelif 
şekillerde gözetleme çabalarının arttığını” vurgulamıştır.8

Dr. Qui’nin sık sık Çin’i ziyaret etmesi de casusluk 
şüphesini kuvvetlendirmektedir. Zira Qiu, sadece 2017-18 
akademik yılında, BSL4 Sertifikasına sahip Çin Bilimler 
Akademisi’nin Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı’na 
tespit edilen beş ziyaret gerçekleştirmiştir. Ağustos 
2017’de ise Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Wuhan tesisinde 
Ebola, Nipah ve Kırım-Kongo kanamalı ateş virüslerini 
içeren araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmesine onay 
vermiştir. Mart 2019’da ise Çinliler bu araştırmaların 
doruk noktasına ulaşmıştır.9 Bu durum Dr. Qui’nin 
yakalanmadan önce 2006-2018 yıllarında NML’de görev 
yaptığı sırada olası yasa dışı transferlerin niteliği ve 
niceliği  hakkında soru işareti yaratmaktadır. 

Covid-19 salgını ve bu keyfiyetteki Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin sorumluluğuna dair, en büyük finansörü 
olduğu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile ilişkisinin de 
yakından incelenmesi gerekmektedir. ÇHC’nin Aralık 
2019’da virüsün bulaş etkisine dair bilgileri saklayarak, 
ancak 3 hafta sonra Dünya Sağlık Örgütü’ne bilgi vermesi10, 
virüsün küresel ölçekli bir hal almasına neden olmuştur. 
Buna rağmen DSÖ’nün Çin Halk Cumhuriyeti desteği ile 
göreve gelen Genel Direktörü, Etiyopya eski Dış İşleri ve 

8 “Canadian University Ends Relationship With 
Chinese Researcher Who Was Booted From Virology 
Lab, As Disturbing Possible Foreign Espionage Concerns 
Swirl”, https://www.spencerfernando.com/2019/07/15/
canadian-university-ends-relationship-with-chinese-
researcher-who-was-booted-from-virology-lab-as-
disturbing-possible-foreign-espionage-concerns-swirl/ 
(Erişim Tarihi: 04.04.2020).

9  “China and Viruses: The Case of Dr. Xiangguo 
Qiu”, https://besacenter.org/perspectives-papers/china-
biological-warfare/(Erişim Tarihi: 04.04.2020).

10 “Timeline: The early days of China’s 
coronavirus outbreak and cover-up”, https://www.axios.
com/timeline-the-early-days-of-chinas-coronavirus-
outbreak-and-cover-up-ee65211a-afb6-4641-97b8-
353718a5faab.html (Erişim Tarihi: 05.04.2020).
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Sağlık Bakanı Tedros’un, salgında Çin Halk Cumhuriyeti’ni 
“kutsayan” açıklamaları, DSÖ’nün kurucu üyesi olan 
Tayvan’ın örgüte erişiminin engellemesi ve küresel ölçekli 
insanî bir krizde yok sayılması11, Çin otoriteryenizminin 
açık bir örneğidir.  Hong Konglu Gazeteci Yvonne Tong’un, 
DSÖ’nün Genel Direktör Yardımcısı Dr. Bruce Aylward’a 
salgın nedeniyle Tayvan’ın durumuna yönelik sorusunu 
Dr. Aylward’ın duymazlıktan gelmesi, ardından görüşmeyi 
bir anda sonlandırması ve tekrar bağlantı sağlandığında 
gazeteci kadını azarlaması12 örgütün üst yönetim 
nazarındaki Çin korkusunu gözler önüne sermektedir. 
DSÖ’nün 14 Ocak’ta ÇHC’nin resmî açıklamasını tekrar 
ederek, virüsün insandan insana bulaşmadığını ilan 
etmesi13 virüsün yarattığı vahameti arttırmış ve küresel 
ölçekli bir önlem alınmasını geciktirmiştir. Bu hususta 
başta Wuhan olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’nden 
uluslararası uçuşların yasaklanmasının geç kalınması da 
dikkat çekicidir. Bununla birlikte 14-20 Ocak arası ÇHC 
yetkililerinin kayıtsızlığı, Wuhan’da düzenlenen “Çin Yeni 
Yılı” etkinliklerinin yapılması14 virüsün Wuhan’a dışarıdan 
gelenlere de bulaşmasına yol açmıştır. 

Çin’de, virüsün tehlikesine dikkat çekmek isteyen 
doktorlar ve gazeteciler ise ya ölmüş ya da ortadan 
kaybolmuşlardır. Dr. Li Wenliang, 30 Aralık 2019 tarihinde 
sosyal medya aracılığı ile SARS’a benzeyen ve hastaların 
karantina altına alındığı durum ile dünyayı bilgilendirmek 
istemiş, lakin paylaşımları rejim tarafından apar topar 
kaldırılmış ve Kamu Güvenliği Departmanı tarafından 
“internette asılsız söylenti yaymak ve kamu düzenini 
bozmak”15 suçlamasıyla göz altına alınmıştır. Dr. Wenliang, 

11 “Taipei lashes out at China for blocking 
Taiwan’s access to the World Health Organization”, 
https://www.cnbc.com/2020/02/06/coronavirus-taiwan-
lashes-out-at-china-for-blocking-who-access.html 
(Erişim Tarihi: 05.04.2020) ve “Tayvan ile DSÖ arasında 
gerilim: Tedros asılsız iddialar için özür dilesin”,  https://
tr.euronews.com/2020/04/09/tayvan-ile-dso-aras-nda-
gerilim-tedros-as-ls-z-iddialar-icin-ozur-dilesin (Erişim 
Tarihi: 05.04.2020).

12  https://twitter.com/ezracheungtoto/
status/1243869774410469376 (Erişim Tarihi: 
06.04.2020). 

13  https://twitter.com/WHO/
status/1217043229427761152?s=09(Erişim Tarihi: 
12.04.2020).

14 “China didn’t warn public of likely 
pandemic for 6 key days”, https://apnews.com/
article/68a9e1b91de4ffc166acd6012d82c2f9 (Erişim 
Tarihi: 30.04.2020). 

15 “Chinese Doctor, Silenced After Warning 
of Outbreak, Dies From Coronavirus”, https://www.
nytimes.com/2020/02/06/world/asia/chinese-doctor-Li-

salgının yayılması üzerine geri dönmüş ve Şubat ayı 
başında Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Wuhan Devlet 
Hastanesi’nde çalışan Dr. Ai Fen ise rejime yönelik tenkit 
içeren bir röportajı nedeniyle ortadan kaybolmuştur.16 
Gazeteci Fang Bin ve Chen Qiush’in tıpkı Dr. Wenliang 
gibi, önce paylaşımları sansürlenmiş ve ardından ortadan 
kaybolmuşlardır.17

Çin Halk Cumhuriyeti gibi otoriter bir rejime karşı 
gelen bireyler sorgusuz sualsiz, herhangi bir hukuki 
süreç olmadan ya tutuklanıp toplama kamplarına 
gönderilmekte ya da doğrudan öldürülmektedirler. Kapalı 
bir toplum olması hasebiyle tutuklanan ya da öldürülen 
bireylerin akıbetleri uluslararası örgütler ya da sivil 
toplum kuruluşları tarafından takip edilememektedir. 
Bu husus ÇHC’nin salgına yönelik ilan ettiği rakamlar 
konusunda da geçerlidir. Hiçbir yaptırıma uğramadan her 
türlü sayısal veriyi manipüle edebilen Çin, kendisinden 
tüm dünyaya yayılan ve enfekte hasta sayısı milyonlarla 
ifade edilen salgına dair ilan ettiği 83 bin enfekte hasta 
sayısı gerçekçi olmaktan uzaktır. Bu manipülasyonun 
altında yatan neden ÇHC’nin “virüsle mücadeledeki 
olağanüstü başarısını” dünyaya göstermek ve Xi Jinping’in 
yukarıda zikrettiğimiz konuşmasındaki küresel hedeflere 
ulaşmaktır. Lakin bu keyfiyette dahi ÇHC ikircikli bir 
politika izleyerek küresel sahnede üzerinde sıkça durduğu 
Zhou Enlai’nin  “Barış İçinde Bir Arada Yaşama”18 doktrinine 
Wenliang-coronavirus.html (Erişim Tarihi: 30.04.2020).  

16  “Whistleblowing doctor missing after 
criticizing Beijing’s coronavirus censorship”, https://
rsf.org/en/news/whistleblowing-doctor-missing-after-
criticizing-beijings-coronavirus-censorship (Erişim 
Tarihi: 30.04.2020).  

17 “Covid-19’u ilk kez dünyaya duyuran Çinli 
gazeteciler ardı ardına ortadan kayboluyor”, https://
tr.euronews.com/2020/03/04/koronavirusu-ilk-kez-
dunyaya-duyuran-cinli-gazeteciler-birer-birer-ortadan-
kayboluyor (Erişim Tarihi: 30.04.2020).  

18  Barış İçinde Bir Arada Yaşama: Çin Başbakanı 
Zhou Enlai ile Hindistan Başbakanı Nehru’nun 
Bandung Konferansı’ndan bir yıl önce 2 Mayıs 1954 
tarihinde yayınlandıkları bildiriyle vücut bulan üçüncü 
dünya doktrini. 5 ana düsturu barındırmaktadır: 1. 
Egemenlik (Her ülkenin diğerlerinin egemenliğine saygı 
göstermesi), 2. Toprak Bütünlüğüne Saygı, 3. Karşılıklı 
Saldırmazlık, 4. İçişlere Karışmama, 5. Eşitlik ve 
Karşılıklı Çıkar. “Çin ‘Barış İçinde Bir Arada Yaşama’ 
İlkelerinin Koruyucusu”,  http://tr.china-embassy.org/
tur/d/t1160296.htm (Erişim Tarihi: 30.04.2020).  Bu 
5 düstur, Deng Xioping’in iktidara gelmesinden sonra 
1979 yılında “Açık Kapı Diplomasi”sinde iktisadi alanda 
uygulanmasına rağmen, doktrinin tatbik sahasında 
ivme kazanması Çinli düşünür Zheng Bijian’ın, ilk 
kez 2003 yılında Boao Asya Forumu’nda dile getirdiği 
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tezat bir şekilde hareket etmektedir. 

Çin rejimi 2020 yılının ilk iki ayında dünyadan hem 
devlet tekelindeki şirketler hem de “Daigou” dedikleri Çin 
diasporasındaki şahıs ve özel şirketler vasıtasıyla yasal 
ve yasadışı yollarla maske ve solunum cihazı gibi tıbbı 
ekipman ithalatına hız vermiştir.19 Başka bir deyişle ÇHC, 
küresel hedeflerinin aksine “dünyayı hiçe sayarak” sadece 
kendisini düşünmüş ve küresel tıbbi ekipman pazarında 
asimetri yaratmıştır. Başlı başına bu durum bile ÇHC’nin 
Covid-19 ile alakalı gerçekleri saklayıp, süreci manipüle 
etmesinin nedeni olabilecek bir gelişmedir. 

Salgının başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya 
yayıldığı Mart-Nisan aylarında ise ÇHC’nin kasıtlı ya 
da sehven yaptığı hatalara rağmen haksız bir ticari 
kazanç elde etmeye çalıştığı da görülmektedir. Salgın 
başında dünyadan kendisine yardım ya da hibe olarak 
verilen tıbbi ekipmanları birkaç ay sonra ücreti karşılığı 
salgının yıkım etkisinin büyük olduğu İtalya, İspanya 
ve İngiltere gibi ülkelere satmıştır.20 Sattığı çoğu tıbbi 
ekipman standartların altında, hileli maldır. En önemlisi 
virüsün tespitine yönelik dünyaya “erken tanı kiti” 
olarak pazarladığı ekipmanlar ise bozuk çıkmıştır. Kitler, 
bireylerdeki virüsün varlığını doğru tespit edemediği gibi 
İngiltere ve Avustralya örneklerinde görüldüğü üzere satın 
alınan kitlerin birçoğuna  Covid-19 bulaşmıştır.21 

Afrika ve Orta Doğu gibi kırılgan ülkelerin niceliği 
fazla olan coğrafyalara çeşitli yatırımlarla halihazırda 
nüfuz eden Çin, Covid-19 sonrası bu bölgelere doktorlar, 
sağlık ve teknik elemanlar göndererek “yumuşak güç” 

“Barışçıl Gelişim” ile mümkün olmuştur. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Kutay Karaca, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dış 
Politikasında Orta Asya”, Uluslararası Sistemde Orta 
Asya Dış Politika ve Güvenlik, der. Turgut Demirtepe ve 
Güner Özkan, Usak Yayınları, Ankara, 2013, 59-81, s. 
62-63.

19  Bu konuda başarılı bir flood için 
ltfn bkz. https://twitter.com/s_Allahverdi/
status/1249052320912084992?s=09 (Erişim Tarihi: 
14.04.2020).

20 “U.K. Paid $20 Million for New Coronavirus 
Tests. They Didn’t Work”, https://www.nytimes.
com/2020/04/16/world/europe/coronavirus-antibody-
test-uk.html (Erişim Tarihi: 19.04.2020).

21 “Çin’in Birleşik Krallık’a Gönderdiği Tanı 
Kitlerinde Koronavirüs Tespit Edildi”, https://qha.com.
tr/haberler/cin-in-birlesik-krallik-a-gonderdigi-tani-
kitlerinde-koronavirus-tespit-edildi/183376/ ve “Çin’in 
Avustralya’ya Gönderdiği Maskelerde Koronavirüs 
Tespit Edildi”, https://qha.com.tr/haberler/cin-in-
avustralya-ya-gonderdigi-maskelerde-koronavirus-
tespit-edildi/183925/ (Erişim Tarihi: 19.04.2020).

kullanımında yeni bir boyut kazanmıştır.22 Bu doğrultuda 
İtalya ve İspanya gibi salgınla mücadelede aksayan Batı 
Avrupa ülkelerine de aynı yolla sirayet ederek nüfuz 
alanını genişletmeye çalışmaktadır. Avrupa Birliği’nden 
yeteri kadar destek göremeyen ve sol eğilimin kuvvetli 
olduğu İtalya, Çin için Batı’ya nüfuz etmede önemli bir 
üs görevi görebilecektir.23Virüsle mücadele kapsamında 
kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması, ÇHC gibi 
otoriter ülkelerin rejimlerine sempati duyulmasına yol 
açabilecektir. Hatta bu sempati virüsle mücadelede 
otoriter önlemlerin başarıya olduğu kanısına vardığı anda 
halihazırda demokrasinin sıkıntılı olduğu coğrafyalarda 
rahatlıkla benimsenecek ve ÇHC, tıpkı Soğuk Savaş’ta 
Sovyetler Birliği’nin “Üçüncü Dünya Açılımı”nı bıraktığı 
yerden ele alıp, taklit edebilecektir. 

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından açık hava 
hapishanesine dönüştürülen Doğu Türkistan Özerk 
Bölgesi’nde son on yılda tatbik edilen takip sistemi, 
Covid-19 salgını nedeniyle tüm ÇHC’ye uygulanmaya 
başlamıştır. Mobil telefonlara yüklenen bir uygulama 
sayesinde bireyler yeşil, sarı, kırmızı renk kodları 
ile fişlenip bireylerin hareketleri rahatlıkla takip 
edilebilmektedir.24 “Prima facie”, salgınla mücadelede 
gerekli olarak görülen bu uygulama Çin otoriteryenizmi 
halk kütlesi üzerinde arttırmaktadır. Çin-ABD arasında 5G 
üzerinden süren veri kontrolü savaşı, “yükselen güç” Çin için 
hakim güç ABD’ye karşı kazanılması gereken bir meydan 
okumadır. 

Covid-19 salgını ile birlikte ÇHC’nin kamu diplomasisi 
örtüsü altında psikolojik harp faaliyetlerini de arttırdığı 
görülmektedir. Çin, hegemon güç olmak için “Rimland”i 
kontrol altında tutması gerektiğini iyi bilmektedir. Bu 
doğrultuda Türkiye piyasasında 2016 yılında  yeni bir 

22 “China Wants To Help Africa Fight Coronavirus 
But Not Everyone Is Welcoming”, https://qz.com/
africa/1834670/chinese-medical-aid-for-covid-19-in-
africa-gets-mixed-support/(Erişim Tarihi: 10.04.2020) 
ve “China ramps up COVID-19 diplomacy in Mideast”, 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/
china-covid19-diplomacy-saudi-arabia-gcc-wuhan-
pompeo-uae.html(Erişim Tarihi: 10.05.2020).

23  “Chinese Doctors and Supplies Arrive in 
Italy”, https://www.wsj.com/articles/chinese-doctors-
and-supplies-arrive-in-italy-11584564673 (Erişim Tarihi: 
30.03.2020).

24 “Çin’de Covid-19’u durdurmak için telefon 
uygulaması: Her birey adım adım takip ediliyor”, 
https://tr.euronews.com/2020/04/02/cin-de-covid-19-u-
durdurmak-icin-telefon-uygulamas-her-birey-ad-m-ad-
m-takip-ediliyor (Erişim Tarihi: 04.04.2020).
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yapılanmaya giden “Çin Uluslararası Radyosu” (CRI), 
salgınla birlikte sosyal medya platformlarında da aktif 
bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır. Deyim ve 
atasözlerine hakim olabilecek kadar iyi derecede Türkçe 
konuşan iki kadın gazetecinin kısa videolarla hem 
gündemi değerlendirdiği hem de Covid-19 salgınına dair 
gelişmeleri yorumladığı paylaşımların ana teması “Çin Her 
Zaman Yanınızda”dır.25

Sonuç Yerine

Covid-19 adlı insandan insana bulaşan ve mevsimsel 
gripten 3 kat bulaşıcılığı haiz koronavirüsün Çin Halk 
Cumhuriyet tarafından kasıtlı olarak ortaya çıkarıldığına 
dair kesin bir delil halihazırda olmamakla birlikte 
ÇHC’nin, etkileri her geçen gün artan bu küresel ölçekli 
travmadan kendi nam ve hesabına faydalanmaya çalıştığı 
yukarıda bahsettiğimiz örneklerden açıkça görülmektedir. 
Çin virüsle mücadele kapsamında başarılı olduğu 
izlenimini yaratmak ve kendi otoriter rejimine yönelik 
mugayir görüşleri tersine çevirmek ve iktisadi olarak 
varlık gösterdiği Orta Doğu ve Afrika gibi coğrafyalarda 
nüfuz alanını siyasi olarak ta genişletmek istemektedir. 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin İtalya açılımı ise “Rimland”i 
parçalamaya yönelik bir hamle olarak öne çıkmaktadır. 
Bu hedeflerine ulaşmasına karşı gelebilecek harici 
manileri bertaraf etmek adına tek merkezden yönetilen 
sistematik psikolojik harp faaliyetlerine başvuran Çin, 
içerdeki muhaliflere ise her türlü cebri yaptırımları hiçbir 
engelle karşılaşmadan uygulayabilmektedir. Soğuk 
Savaş başlangıcında yeni dünya düzeninin uluslarüstü bir 
kurumu olan ve arzu edilen “modus vivendi”ye ulaşabilmek 
adına faaliyet gösteren Dünya Sağlık Örgütü’nün bugün 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Propaganda Bakanlığı” olarak 
faaliyet göstermesi, Çin’in meşruluk kazanmasına büyük 
katkı sağlamaktadır. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin, temelini Zhou Enlai’nin 
“Barış İçinde Bir Arada Yaşama” doktrinine istinat ettiği ve 
Xi Jinping’in 2017 yılında yaptığı meydan okuma ile vücut 
bulan proaktif dış politikası Covid-19 salgınında tecrübe 
edildiği üzere “müesses nizamı” kurmaktan uzaktır. Zira 
Çin, özünde kaotik olan uluslararası ilişkileri kontrol 
edebilecek ve onu yönlendirebilecek vasıflara sahip 
değildir. Zira “Hakim Güç”e karşı gelen “Yükselen Güç”ün 
savaşın sonrasında sürdürülebilir barışı temin edebilmesi 

25 h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / C R I _ T u r k i s h /
status/1243207358404231171?s=09 (Erişim Tarihi: 
17.04.2020).

gereklidir. Halbuki Covid-19 salgınında görüldüğü üzere 
ÇHC, kastî, ihmalkâr ya da gaflet hali nedeniyle birçok 
masum insanın ölümüne sebep olmuştur.
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COVID-19 Salgını Sonrası Çin Dış 
Politikasında Kuşak-Yol Projesi (Belt and 
Road Initiative) Değerlendirmesi

Tolga ÖZ1

Yeni tip Koronavirüs’ün alışılmışın dışında sonuçlar 
ortaya koymasıyla dünya önemli ölçüde değişmeye 
hazırlanıyor. COVID-19 salgını, gelecekte bu dönem ve 
sonrası hakkında Korona Öncesi (KÖ) ve Korona Sonrası 
(KS) olarak literatüre yerleşecek şekilde bir dönemin 
sonu ve yeni bir dönemin başlangıcı olacak bir kırılma 
noktası olacağa benziyor. Bu süreçte yaşananlar ışığında 
öne sürülen birçok varsayım belki de birkaç ay içerisinde 
yeniden gözden geçirilmek zorunda kalacak ve her şey, 
çoktan etkilerini yaşayarak tecrübe etmeye başladığımız 
sosyo-ekonomik şokun şiddetine ve dünya düzeninin bu 
değişime ayak uydurmasına bağlı olarak gelişmesine göre 
şekillenecektir.

Genel geçer tespitlerde bulunmak için şu an çok 
erken olsa da mevcut durumda muhtemel senaryolar 
şöyle gelişebilir: 

1) En iyi senaryoda; mevcut dünya düzeni ve finansal 
araçların topyekûn seferber edilmesiyle üstesinden 
gelinebilecek ölçülü bir ekonomik kargaşa, 

2) Kötü olarak nitelendirilen çok daha olası bir 

1 Dr. Öğr .Üyesi Ulş.Alb., Milli Savunma Üniversitesi, 
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Savunma Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 
e-posta: toz@msu.edu.tr. 

senaryoda; mevcut kaynaklar ve sallantıda olan küresel 
kurumsal düzen tarafından karşılanamayacak olsa bile, 
yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olacağı ciddi ekonomik 
hasar öngörüsü, 

3) En kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda 
ise; tarihi boyutta yıkıcı bir ekonomik çöküş, bazı 
ülkelerde sosyal ve politik kargaşa, dünya düzeninin 
yapılandırılmasında ise büyük bir değişiklik ve sınırlı, 
bölgesel iş birliği ve ittifakların ön plana çıkacağı yeni 
ilişki ağları öngörülebilir.

COVID-19 felaketinin etkisinin yeterli bir hassasiyetle 
ölçülebilmesi doğal olarak biraz zaman alacaktır. Fakat, 
ilk senaryonun sanki boş bir umut gibi göründüğü, 
üçüncüsünün de tamamının gerçekleşmesi en 
istenmeyen ve beklenmeyen senaryo olması sebebiyle şu 
an için sadece kötü senaryoya göre inandırıcı varsayımlar 
yapılabilir. 

Salgın kontrol altına alınsa da bundan sonra dünya 
ticaretinde küresel bağlılığın tehlike ve zayıflıklarının 
hissedilir bir şekilde ortaya konduğu farklı bir dünyada 
yaşayacağımız gerçeği, Çin’in simgesel Kuşak-Yol 
Projesi’nin (Belt and Road Initiative) geleceği için de 
geçerlidir. 

Kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda Kuşak-
Yol Projesi’nin finansman açısından sıkıntıya düşmesi 
muhtemeldir. Şimdiye kadar Başkan Xi Jinping’in bu imza 
niteliğindeki projesi, büyüme hızı salgından önce bile 
düşmeye başlayan Çin devleti tarafından öncelikli olarak 
desteklenmiştir. 
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Çin yönetimi ülke içerisinde, ciddi yapısal zorluklarla 
başa çıkmakta olan bir ekonomiyi canlandırmak için göz 
korkutucu bir görevle karşı karşıya olduğunu bilmektedir. 
Şimdilerde Wuhan’da felaketin patlak vermesinden beş ay 
sonra ülkede hayatın normale dönme emareleri ile ülke 
kendine geliyor gibi görünmekle beraber salgının yeniden 
nüksettiğine dair yeni gelen haberler ve araştırmacıların 
bir toparlanma görülmeyen ekonomiye yönelik ağır 
eleştiri içeren yorumları devam etmektedir. Ayrıca, Pekin 
yönetimi ülkenin kaldıraçlı ekonomisini canlandırmak 
için sınırlı bir alanla karşı karşıya bulunmaktadır. Şöyle 
ki; elde edilen veriler ışığında; geçtiğimiz Şubat ayında 
Çin’in resmi kentsel işsizlik oranı benzeri görülmemiş bir 
şekilde % 6,2 seviyesine yükselmiş ve reel oranın daha 
da yüksek olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, 
karantina nedeniyle 5 milyon civarında işin kaybedildiği 
ve bu rakamın 2020’nin sonuna kadar 9 milyona kadar 
çıkabileceği bildirilmektedir. Bu nedenle Pekin’in en 
büyük önceliği düşük işsizlik seviyelerini korurken, 
muhtemelen ülkenin 2010 GSYİH’sını iki katına çıkarma 
hedefini bu yılsonuna kadar ertelemek olacaktır. Bu 
olağanüstü koşullar altında Pekin yönetimi,  bu projeyi 
ülkedeki siyasi ve sosyal istikrar kadar önemli görmüyor 
ve öncelikli olarak Xi Jinping’in iktidardaki hâkimiyetini 
tartışmasız olarak devam ettirme gayreti ile sosyal 
istikrarı sağlamanın siyasi bir zorunluluğu olarak çok 
önemli kaynaklara ihtiyaç duyacak olan birçok Çinli 
vatandaş için denizaşırı bir israf olarak görülen BRI 
projesini, aşırı hırslı ve iddialı bir dış politika gündemiyle 
acele edilmiş olabileceği algısından kurtarmayı 

hedefleyecektir. Çin aynı zamanda yurt dışında bir 
süper güç duruşu sergileyebilmek gibi birbiriyle çelişen 
iki önceliği uzlaştırmak zorunda kalacak ve ulusal 
kalkınmaya odaklanma ihtiyacı önceliği çerçevesinde bu 
projeyi yurt içinde pazarlamakta çok büyük zorluklarla 
karşılaşacak ve büyük olasılıkla bir süre Çin’de BRI proje 
lanse bile edilmeyecektir.

Çin’de durum böyle iken Çin dışında ise; ABD ve 
Avrupa’da yayılmaya devam eden salgın yüzünden 
sürekli kötü haberler gelmeye devam etmekte ve 
bunun sonucu olarak da Çin ihracatının büyük bir darbe 
alacağı görülmektedir. Ayrıca, BRI rotalarındaki tüm 
ekonomilerin de salgınla birlikte ve sonrasında hasarlı 
olacağı beklenmektedir. Öte yandan, Avrasya ve Afrika’da 
giderek artan bir altyapı talebi olmakla birlikte, ilgili 
kaynakların tedarikini yapan alıcı ülkelerdeki mevcut 
sınırlı kaynaklar da sekteye uğrayabilecektir. Örneğin, 
Asya Kalkınma Bankası’nın ön değerlendirmesine göre, 
Çin’in her durumda ortağı olan ve (BRI) projesine en büyük 
ev sahipliği yapan Pakistan; 8,2 milyar dolar, Bangladeş 
3 milyar dolar zarar edeceğini ve Tayland bu yıl ciddi bir 
ekonomik durgunlukla birlikte yüzde 2,8 büyüme hedefine 
ulaşma umudundan vazgeçme hazırlıkları yaptığını 
bildirmektedir. 

Çin, doğal kaynaklar için kıtanın en büyük pazarı ve 
ana sanayi ürünleri ile tüketim malları kaynağı olduğu 
için diğer bir pazarı olan Afrika’da da benzer zararlarla 
karşılaşması olasıdır. Salgının Afrika ülkeleri arasında 
tüm hızıyla yayılması ve bir halk sağlığı krizine paralel 
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olarak ciddi bir ekonomik çöküşe yol açması sadece bir 
zaman meselesidir. 

Şimdiye kadar Çin’in inşa edilebilir her şeyi inşa etme 
yaklaşımı yerine, yeni BRI projeleri muhtemelen daha 
stratejik seçilecektir. Pekin, dünya genelinde ekonomik 
ağlar, lojistik bölgeler ve finans merkezleri kurma yolunda 
ağırlığını limanlara ve yakınındaki bölgelere vererek 
yatırımlarını gerçekleştirmeyi önceliklendirecektir. 
Mısır’ın Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi ve Sri Lanka’nın 
Colombo Liman Kenti bu eğilimi açıkça göstermektedir. 
Ayrıca, BRI güzergâhlarında proje başarısızlıkları ve iflas 
vakalarının ve iflasların önümüzdeki yıllara bile kalmadan 
önümüzdeki aylarda katlanarak artması beklenmektedir. 
Ayrıca, BRI sözleşmelerini yürüten ve Koronavirüs’ten 
darbe alan Çinli şirketler, giderek daha seçici ve zarar 
potansiyeli olan yeni projelerden uzak duran bir banka 
politikası benimseyen Çin Kalkınma Bankası’nın düşük 
maliyetli finansman ve özel döviz likiditesi kredileri 
şeklinde desteğine güvenemeyeceğini de bilmektedirler.

Tüm bu gerçeklere rağmen (BRI) Kuşak-Yol Projesinin 
askıya alındığını değil de orta ila uzun vadede BRI 
projelerinin; Çinli şirketlerde çalışan Çinli personele 
aşırı bağımlılık ve Çin bankalarından alınan kredilerle 
finanse edilmesi sebebiyle değişime uğrayarak devam 
edeceğini değerlendirmek daha olasıdır. Çünkü, BRI şeridi 
aynı zamanda Çin’in küresel bir güç olarak ortaya çıkma 
gayretinin simgesi olmayı; Karasal İpek Yolu Ekonomik 
Kuşağı ve Deniz İpek Yolu olmak üzere iki ayrı proje ile 
sürdürmek üzere Çin Komünist Partisi anayasasına dâhil 
edilmiştir. Beklenildiği üzere, Pekin’in resmi söylemi, 
COVID-19 salgınının Kuşak-Yol Projesi üzerinde geçici bir 
etkisi olacağı yönündedir. Aslında, projenin çok da net 
belirlenmemiş içeriği, Çin’in “Sağlık İpek Yolu” ve buna 
ilaveten “maske diplomasisi” yumuşak güç uygulamaları 
ile daha da zenginleştiği yönünde yaptığı açıklamalarla 
bir anda patlak veren salgın sorgulamalarını savuşturmak 
ve eleştiride bulunanlara karşı durumu tersine çevirmek 
için çare arama gayretlerini artırma çabası içindedir.  

Fakat salgın sebebiyle kısa vadede, Çin’in BRI 
hattı boyunca iş gücü tedariki ve malzeme ithalatında 
azalmaya neden olacağı kaçınılmazdır. Hâlihazırda Sri 
Lanka, Bangladeş, Endonezya, Nepal ve diğer ülkelerdeki 
büyük altyapı projeleri, ağır aksak ilerlemektedir. 

Şimdiye kadar, Çin’in tamamlanmış BRI projelerine 
yaptığı harcamaların yaklaşık üçte ikisi enerji sektörüne ve 
taşımacılığa gitmiş ve sırasıyla yaklaşık olarak 50 milyar 

ve 15 milyar dolar olmuştur. Bununla birlikte, altyapıya 
ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkeler korkunç bir şekilde 
nakit dar boğazına girecek, bu nedenle uluslararası 
finans kuruluşları tarafından para sunulmadığı veya 
borç tahsisi dikkate alınmadıkça, Çin kredileri ile 
finanse edilen yol, köprü ve termik santral projelerinden 
vazgeçmek zorunda kalabilecektir. Yerel siyasi ve mali 
kısıtlamalar nedeniyle Çin, artık BRI ortaklarını kredilerle 
desteklemeyebilecektir. 

Bu lojistik girişimlere ilaveten, projelerin 5G ağları 
veya salgın sonrası afet yönetimi, halk sağlığı ile ilgili 
yüksek teknoloji ve hatta uzaktan cerrahi müdahaleler 
gibi çok yönlü bağlantı biçimlerine odaklanılması da 
muhtemeldir. Çin, uluslararası ilişkilerinde giderek 
önemli bir argüman duruma gelen BRI projesini ince 
bir güç olarak kullanması muhakkaktır. En önemlisi, 
BRI’nın jeopolitik boyutu, görünüşte insani ve barışçıl bir 
kamuflaj altında Çin ordusunun dahil olmasıyla daha da 
vurgulanacaktır. 

Dağılmış ve cepheleşmiş farklı bir BRI ister istemez 
dünyanın geri kalanı tarafından kabul görmeyecektir. 
Fakat, son gelişmeler ışığında ABD yönetiminin kapasite 
ve yeterliliğine olan güvenin azaldığı da bir gerçektir, 
ayrıca AB’ne bakıldığında ise kendi içinde bir kargaşanın 
sürdüğü söylenebilir. Bununla birlikte, Çin’in küresel bir 
lider olarak imajını parlatma girişimlerinin başarılı olup 
olmayacağı belirsizliğini korumakta ve uygulayacağı 
politikalara göre değişecektir. Öte yandan, Dünya Çin’e 
karşı duyulan büyük güvenin tehlikelerinden haberdar 
oldu ve Koronavirüs, uluslararası toplumlarda bazılarını 
Pekin ile olan ilişkilerinde daha fazla ihtiyatlı davranmaya 
itebilecektir. Salgın, Çin’e çok yakın durma eğilimi 
konusunda ihtiyatlı davranma düşüncesi ile birlikte derin 
bir şüpheciliğe yol açarken BRI projesi durumu en iyi 
biçimde anlatan örnek olarak takip edilebilir. 

Kaynakça

“War On The Rocks İnternet Sayfası”, https://warontherocks.
com/2020/05/the-pandemic-and-americas-response-to-future-
bioweapons/, (Erişim Tarihi: 31.05.2020).

“The Diplomat İnternet Sayfası”, https://thediplomat.com/2020/04/the-
belt-and-road-after-covid-19/, (Erişim Tarihi: 26.05.2020).

“E-International Relations İnternet Sayfası”, https://www.e-ir.
info/2020/04/26/what-international-relations-tells-us-about-covid-19/, 
(Erişim Tarihi: 26.05.2020).



BÜLTEN
HAZİRAN 2020 - Sayı 2

20

COVID-19 ve Türkiye’nin Yumuşak Gücü

Mehmet PALAZ1

Türkiye, 20 Nisan 2020 tarihi itibarıyla salgınla 
mücadele kapsamında 44 ülkeye tıbbi yardım göndermiştir. 
Yapılan tıbbi yardımlar maske, tulum, tek kullanımlık 
koruyucu kıyafet, önlük, koruyucu gözlük, eldiven, 
antiseptik ve COVID-19 test kiti gibi ürünlerden temizlik 
ve ilaçlama, personel eğitimi, sağlık ocağı yenilemesi gibi 
hizmetlere kadar değişiklik göstermektedir. Türkiye’nin 
yaptığı yardımlar yumuşak güç kavramının ve Türkiye’nin 
dış ilişkilerinde bu kavramın tartışılmasına yol açmıştır.

Bu tartışmalar esnasında Türkiye’nin dış/insani 
yardımlarının 1980’lerden başladığını iddia edenler olduğu 
gibi Soğuk Savaş sonrası dönemi işaret edenler de vardır. 
Bunlara karşın, Türkiye bu konuda Osmanlıdan bir miras 
devralmış ve bunu devam ettirmektedir. Bu yüzden bu 
faaliyetler cömertlik, vefa göstergesi, müttefiklik gibi 
kavramlara dayandırılsa da günümüzde sıklıkla yumuşak 
güç kavramına başvurulmaktadır zira mevcut iktidar 
yönetime geldiğinde yumuşak gücü bir dış politika aracı 
olarak benimsemiştir. Bu çerçevede TİKA, Kızılay, Yunus 
Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı gibi kurumlar kurulmuş veya aktif hale 
getirilmiştir.

1 Öğr. Gör. P. Bnb., Milli Savunma Üniversitesi, 
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Savaş Araştırmaları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, 
e-posta: mpalaz2003@gmail.com 

Yumuşak güç kavramı en bilinen şekliyle Joseph S. 
Nye, Jr. tarafından 1990’ların başında ortaya atılan bir 
kavramdır. Yumuşak güç, en genel anlamıyla ikna yoluyla 
amaca ulaşma kabiliyetidir. Nye, bu kavramı Amerikan 
gücünün zayıfladığının tartışıldığı bir dönemde ortaya 
atmış, Amerikan gücünün zayıflamadığını aksine kültür, 
bilim, eğitim, siyasi idealler, dış politika bağlamında 
bir cazibe oluşturduğunu ve bunun ikna etme gücünün 
olduğunu ileri sürmüştür. Burada yumuşak güç sert gücün 
yerine önerilmemektedir, bunların tamamlayıcı olduğu 
ileri sürülmektedir. Yumuşak güç kaynaklarının çok çeşitli 
olabileceği farklı yazarlarca dile getirilmiş ve kültür, 
bilim, eğitim, siyasi idealler ve diplomasinin yanında 
ekonomik faaliyetler, uluslararası gündemi belirleme 
yeteneği, buluşlar (örneğin internet), yatırımlar, insani 
yardımlar, küresel barış ve istikrara katkı gibi unsurlar 
değerlendirilmiştir. Buna karşın sert güç unsurları içinde 
yer alan silahlı kuvvetlerin barışı tesis etmek üzere 
uluslararası alanda görevlendirilmesi de göreceli olarak 
yumuşak güç unsurları içinde değerlendirilebilir.

COVID-19 salgınıyla birlikte Türkiye virüsün ilk 
görüldüğü Çin, çok ciddi zorluklar yaşayan İtalya, İspanya 
ve İngiltere gibi ülkelere ve devamında aralarında 
ABD’nin de olduğu birçok ülkeye çeşitli tıbbi yardımlarda 
bulunmuştur. Yardımların yapılmasının yanında Türkiye 
salgın sürecini birçok yönden iyi şekilde yönetmiş ve 
yönetmeye devam etmektedir. Salgınla birlikte bilim 
kurulu oluşturulmuş; yalan haber ve dezenformasyonun 
önüne büyük ölçüde geçilmiş; halk şeffaf şekilde ve 
günlük olarak bilgilendirilmiş; yapılması gerekenler halka 
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Kaynak: https://www.dw.com/tr/covid-19-türkiye-yurtdışında-nereye-nasıl-destek-sağlıyor/a-53184552

anlatılmış ve bilgiler gelişmelere göre revize edilmiştir. 

Yaşananların Türkiye’nin yumuşak gücüne katkı 
yapacağı açık olmakla birlikte burada değerlendirilmesi 
gereken birkaç husus bulunmaktadır. Öncelikle 
yapılanların, yumuşak güce azami katkı sağlayabilmesi 
için iletişim araçları, dış temsilcilikleri, uluslararası 
platformları vb. kullanarak uygun kitlelere uygun 
şekilde aktarılması gerekmektedir. Bu yapılmazsa 
yapılan yardımlar iç kamuoyunu mutlu etmekten öteye 
geçmeyebilir.

Yapılan yardımların farklı kitlelerde farklı şekillerde 
değerlendirilebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Tarihi, 
kültürel, dini ve etnik bağların bulunduğu bölgelere 
yönelik yapılan yardımlarla bu bağların olmadığı yerlere 
yapılan yardımların etkileri farklı olacaktır. Bunların 
ölçülmesi için de uygun mekanizmaların oluşturulması 
gerekmektedir.

Anılan yardımlar yapılırken ülke içinde ihtiyaç 
varken yurt dışına neden yardım yapıldığı tartışmaları 
yaşanmıştır. Bu durum her ne kadar gerçeği yansıtmasa 
da bunun böyle olmadığı iç kamuoyuna anlatılmalı ve 
tereddütler giderilmelidir. Bu durum yumuşak gücün 
oluşturulmasında önemli bir etkendir.

Tıbbi yardımlar ve sürecin iyi şekilde yönetilmesi 
sonucu Türkiye’nin koronavirüs sonrası süreçte ikili 
ve bölgesel iş birliği imkanlarının artacağı ve Akdeniz, 
Afrika, Balkanlarda önemli kazanımlar elde edebileceği 
ifade edilmektedir. Sadece bu yapılanlarla birlikte anılan 
kazanımların elde edileceğinin beklenmesi gerçekçi 
olmamakla birlikte yapılanların iyi anlatılması ve 
savunulan politikalarla tutarlı hale getirilmesi önemli 
katkılar sağlayacaktır.
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Sonuç olarak;

• Yardımlar belirli bir çerçeve içinde ve büyük resmi 
tamamlar nitelikte olmalı ve başka araçlarla da 
desteklenmelidir.

• Sadece bu yardımlara bakılarak beklentiler 
yüksek tutulmamalıdır. Türkiye’nin kendi 
bütçe, borç ve harcamalarına göre yaptığı 
yardım oldukça değerlidir. Buna karşın aynı etki 
beklenmemelidir. Beklenecek etki yardım yapılan 
ülkelerin kamuoylarının tutumuyla doğrudan 
ilgilidir. Hiçbir devlet kendi iç kamuoyuna 
rağmen Türkiye’yi yaptığı yardımlardan dolayı 
övecek, arka çıkacak ve çeşitli platformlarda 
savunacak ve destekleyecek değildir.

• Türkiye’nin yumuşak güç kullanmada 
yetkin olup olmadığını değerlendirmek 
için Balkanlara, Afrika ve Ortadoğu’ya ve 
Orta Asya’ya yönelik faaliyetlerine bakmak 
yanıltıcı olabilir zira bu bölgelerde ya dini ya 
etnik ya da tarihi bağlar sonucu mutlaka güçlü 
bir temas noktası vardır ve bu yumuşak gücün 
uygulanabilmesi açısından çok önemlidir. Hiçbir 
bağ yokken yapılacak faaliyetlerin sonuçları 
daha kayda değer olacaktır.
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COVID-19’un Lojistik Sektörüne Etkileri 
Kapsamında Türkiye Değerlendirmesi

Tolga ÖZ1

Koronavirüs son zamanlarda insanlık olarak 
karşılaşılan belki de en büyük tehlikelerden biri ve 
bu duruma yönelik hiçbir ülke ve hatta uluslararası 
teşkilatın bir öngörüsü, hazırlığı ve çalışması olmadığı 
görülmektedir. Aslında devletler birçok konuda öngörüde 
bulunur ve bu durumlar için eylem planları hazırlarlar, 
fakat virüs konusu özelinde tüm insanlık çaresiz ve sınıfta 
kaldı demek çok da yanlış olmayacaktır. 

İş dünyası ve insanlar salgın karşısında sosyal 
izolasyon kuralları çerçevesinde evde kalarak evden 
çalışma şartları ile iş dünyasındaki bürokrasiyi aşmış ve 
işlemleri dijital ortamda hazırlayarak yapmanın imkanlı 
olduğunu tecrübe etmiştir. 

Ayrıca, Covid-19 süreci tedarik zinciri ve lojistiğin ne 
kadar önemli olduğunu dünyada tüm yaşam ve dinamikleri 
büyük durgunluk içerisine girmişken hiç durmayarak bir 
kez daha göstermiştir. Eğer marketlerde hiçbir ürün eksik 
olmadıysa, gıda, sağlık, temizlik ve tüm diğer tüketim 
ürünlerine kolayca ulaşabildiysek, bu üretim çalışanından 
depocusuna, lojistik planlamacısından araç sürücüsüne 
kadar tüm tedarik zinciri çalışanlarının sistemli ve özverili 
çabaları sayesinde gerçekleşmiştir. 

Bu sürecin ardından lojistik yine durmayacak, ancak 
birçok farklı alanda şahit olacağımız çok önemli bazı 
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Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 
(ATASAREN), Savunma Yönetimi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi, e-posta: toz@msu.edu.tr. 

değişimlerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Mesela, 
dünyada iş yapma ve yönetme tarzları kalıcı olarak 
değişmeye devam etmekte, imkânsız gibi görünen birçok 
işin tüm süreçleri geliştirilen yapay zekâ algoritmalarıyla 
desteklenen iş modeliyle uzaktan/evden yönetilebilir hale 
dönüşmektedir. Salgın ve sonrasında farklılaşan müşteri 
talep ve beklentilerini destekleyecek şekilde değişecek 
olan iş modellerinin uygulanmasını mümkün kılan, 
destekleyen ve olası benzer krizlere hazırlıklı olacak 
şekilde tasarlanmış̧ tedarik zincirlerine sahip şirketlerin 
rekabet avantajına sahip olacakları aşikardır. 

Çin başta olmak üzere, tedarik zincirinin gerek 
üretici gerekse tüketici tarafında etkilenen ülkelerin 
pek çoğunun salgın sebebiyle kantitatif veri eksikliği, 
tükenen ve boşa çıkan stok miktarlarının giderek artması 
şirketleri sözleşmelere dayalı yükümlülüklerini yerine 
getiremeyeceklerine dair endişeye sürüklemiş ve farklı 
endüstrilerdeki birçok şirketin de etkilenmesi kaçınılmaz 
gözükmektedir. 

Koronavirüs salgını sona erdiğinde lojistik 
operasyonların icra şeklinde kalıcı değişiklikler 
yaşanacağı beklenmektedir. Şöyle ki; temassız dış ticaret 
yöntemleri geliştirilecek, bilgili, çözüm odaklı ve çözüm 
üreten, teknolojiyi yakından takip eden çalışanların 
önde olacağı, e-ticaretin öncelikle tercih edileceği bir 
ticaret anlayışı gelişecektir. Dolayısıyla, müşteriye 
hizmet sağlama yöntemleri yeni dinamiklere uyarlanmak 
zorundadır. 

Korona ne kadar sürer bilinmez fakat, salgın ve 
benzerleri gibi beklenmedik senaryolarda ekonomi ve 
sosyal hayata yönelik ürün ve hizmet hareketinin olumsuz 
etkilenerek şirketlerin tedarik zinciri ve lojistik operasyon 
kabiliyetlerinin zorlandığını yaşayarak tecrübe etmekteyiz. 
Salgının süresine bağlı olmakla birlikte bir süre sonra 
ekonomik bağlamda arz ve talep arasındaki tedarik 
zincirinde ve lojistikte kopmalar ve hatta operasyonların 
geçtiğimiz günlerde petrol arzında yaşandığı gibi talebin 
hiç olmayarak, sıfır ve hatta iktisadi gösteride eksileri 
gösterdiği durumunda olduğu gibi tamamıyla durması 
söz konusu olmuş, üretim yani arz azalırken insanların, 
özellikle temel ihtiyaç maddelerine (gıda, temizlik vs.) 
olan talebinde belirgin artışlar gözlenmiştir. 

Bu tespitler çerçevesinde, tüm dünyayı ve ülkemizi 
etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde önemli 
ölçüde dönüşüme uğrayan lojistik sektöründeki ”yeni 
normaller” şöyle sıralanabilir:



BÜLTEN
HAZİRAN 2020 - Sayı 2

24

Inter-Modal Ulaşım/Taşıma Çözümleri

Salgın sürecinde tedarik zincirinin kırılmaması ve 
ticaretin aksamaması için inter-modal taşımalarına hızlı 
bir geçiş yapılarak hizmetin aksamaması sağlanmıştır. 
Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle Avrupa 
ülkeleri çok hızlı olarak sınır kapılarında, gümrüklerde 
ve transit ülke geçişlerinde kendi sınırlarından geçen 
sürücülere karantina zorunluluğunu uygulamaya 
sokmuştur. Hemen sonrasında, özellikle gıda ürünleri ve 
temizlik/hijyen ürünlerinin hammaddeleri olan kimyasal 
ürünlerin zamanında yerine ulaşması gerekirken, 
sürücülerin sınır kapılarında 14 gün karantinaya alınması, 
karayolu taşımalarının oldukça yavaşlamasına sebep 
olmuş, gümrüklerde yaşanan bu yavaşlamalar uluslararası 
karayolu taşımalarını yani uluslararası ticareti de olumsuz 
etkilemiştir. İşte bu süreçte Türkiye ile Avrupa ülkeleri 
arasında lojistik hizmetleri sunan firmalar; ihracatçılara 
salgın öncesinde yoğun olarak tercih ettikleri karayolu 
taşımalarını bu süreçte azaltarak demiryolu ile Avrupa’ya 
ulaşıp, teslimatın yapılacağı ülkede lokal sürücüler ile 
çalışarak daha ön görülebilir termin süreleri belirleyerek 
çok daha önemli hale gelen teslim süreleri odaklı ticareti 
aksatmayacak demiryolu-karayolu kombinasyonu ile 
inter-modal taşımacılık imkânı sağlayarak Avrupa’ya 
ulaşmalarına çözüm üretmiştir. Bu uygulama ile nakliye 
süreçlerinde karantinalardan etkilenmeyen, özellikle sınır 
geçişlerinde ve gümrük kapılarında prosedür ve dönemsel 
yoğunluklara takılmayarak temassız ihracata imkân veren 
inter-modal taşımalar ve özellikle demiryolu taşımacılığı 
modunda yaşanacak kapasite artışlarına yönelik çözüm 
önerileri ve hazırlıkları tam olan işletmelerin tercih sebebi 
olacağı aşikardır.  
Hızlı Dijital Çözümler

Sosyal mesafenin hayati olduğu bugünlerde patlama 
yaşanan e-ticarete göre daha sakin yol alan bankacılık, 
eğitim, sağlık ve lojistik gibi hizmet sektörlerinde de 
dijital dönüşüm zorunlu çözüm uygulamaları olarak 
yaşantımıza girmiş bulunmaktadır. 

Salgının görüldüğü tüm ülkelerde özellikle “evde kal 
hareketi”, “karantina” ve “sokağa çıkma kısıtlamaları” 
sürecinde internet üzerinden alışverişin (e-ticaret), 
normale göre sektörel farklılık göstermekle birlikte % 
40-50 artışı gözlenmektedir. Araştırmalara göre internet 
üzerinden en fazla gıda (özellikle taze meyve ve sebze, 

makarna sosu, peynir, atıştırmalık) içecek, ev ve kişisel 
temizlik hijyen ürünleri, evde beslenen havyanlar için 
yem, elektronik oyun konsolları ve beraber kullanılan 
parçalar, evde kullanmaya yönelik spor malzemeleri, 
kitap, evde oynanabilecek oyunlar ve yapbozlar, evde 
kendi başına tamir için malzemeler ve ofis malzemeleri 
satın alınırken; ev dekorasyon (özellikle mobilya), tekstil, 
hazır giyim, otomotiv yedek parça, kamera, lüks tüketim 
malzemelerinde düşüş yaşandığı tespit edilmiştir.

Koronavirüs; modellenmesi, ölçümü ve tahmini zor 
olacak şekilde dünya üzerindeki lojistik operasyonlarda 
ve tedarik zincircilerinde etkisini göstermektedir. 
Sektör yöneticileri; günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz 
lojistik hizmetlerin kesintisiz yürütülebilmesi için 
akıllı algoritmalarla desteklenen yeni nesil dijital 
platformların, konum-tabanlı ve gerçek-zamanlı arz-
talep yönetimine geçerek, lojistik yönetiminin uçtan 
uca dijitalleşmesinin zorunluluğu ihtiyacını tespit 
edememişlerse bile yaşayarak tecrübe etmektedirler. Bu 
tecrübeler ışığında yeni dijitalleşme girişimleri hızı artırıp 
maliyetleri düşürecek var olan ve yeni birçok teknolojinin 
gelişmesine ilham kaynağı olacaktır. Böylece, tedarik 
zincirlerini uçtan uca takip ve analiz eden kontrol 
kuleleri, talep ve tedarik tahminleri yapabilen yapay zeka 
yazılımları, özellikle tamamen otomasyon ve robotların 
çalıştığı karanlık depolar, tırların ve kamyonların 
sürücüsü olmadan malzeme hareketlerini sağlayacağı 
otonom sürüş teknolojileri ve şehir içi dağıtımı yapacak 
sürücüsüz araçlar üzerindeki çalışmalar hızlanacaktır. 

Kısaca, teknolojik alt yapı ve dönüşüm süreçlerini 
hızlandırarak önceden tamamlayan şirketlerin sektörde 
ciddi bir daralma olmasına rağmen ön plana çıkarak 
tercih sebebi şirketler olması bir tesadüf değildir. 
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TZ’nin Düğüm Noktası Olan Depolar ve Stok 
Miktarları 

Günümüzde şirketler sağladıkları hizmete göre 
değişmekle birlikte, işletme verimliliği ve etkinliği 
açısından stok miktarını “düşük” tutan bir strateji 
uygulamayı tercih ederler. Salgınla birlikte, özellikle son 
yıllarda stoksuz ya da az stoklu çalışmayı hedefleyen pek 
çok işletmenin sahip oldukları veya kullandıkları depo 
sayısı ve altyapısı ile birlikte stok stratejilerini tekrar 
değerlendirmeleri gerekecektir. 

Bu kapsamda şirketler öncelikli olarak salgın vb. 
durumlarda; “az stok” tutma stratejisini değiştirerek, 
üretimin ve satışın olumsuz etkilenmemesi için daha 
fazla stok tutmak üzere elde hazır bulundurulacak 
stok miktarını doğru tespit edebilmek için bir strateji 
belirlemelidir.

Bazı sektörler hammadde ya da bitmiş ürün stoklarını 
artıracak, bazı sektörler ise emniyet stoğu tutmaya 
başlayacaklardır. Bu durum, stok artışları ile daha fazla 
depolama alanı kapasitenin karşılanmasına yönelik 
olarak mevcut depolama alanlarında optimum kullanım 
esaslarının yeniden belirlenmesini ve hatta depo sayısının 
artırılması ihtiyacını beraberinde getirecektir. 

Depo sayısını hemen artırmak çok kolay olmayacağı 
için şirketler öncelikli olarak mevcut depolarda daha fazla 
alan kullanabilmeye yönelik olarak; yerleşim değişikliği, 
ihtiyaca göre ürün çeşidini azaltma ve depo içi operasyon 
süreçlerini hızlandıracak tedbirler geliştirmelidirler.

Ayrıca, depo alanı ihtiyacının artmasına ilaveten yeni 
kurulacak depo/ların olağandışı dönemlerdeki riskleri 
azaltmak için üretime mi yoksa müşteriye mi yakın 

konumlandırılması çözüm üretilmesi gereken bir husus 
olarak öne çıkacaktır. İlaveten birden fazla depo olacaksa 
bu depoların önemine göre farklı şehir ya da ülkelerde 
stok tutma ihtiyaçlarını önceliklendirme ve hatta depolar 
arası transfer yapılabilirliği imkânlarının uygulanabilirliği 
kararları yine bir stratejik çalışma gerektirecektir.

E-Ticaret Lojistiği Hizmet Sağlayıcıları

Bir diğer konu; firmaların yeni depolama alanları 
ihtiyaçlarını dinamik depolama çözüm platformları 
sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde karşılamaya yönelik 
uygulamalar geliştirmeleri kaçınılmaz olacaktır.

Daha önce de vurgulandığı üzere, kullanıcı sayısında 
çok ciddi rakamlarda artış olan e-ticaret bu süreçte 
yepyeni kullanıcı kitleleri kazanmıştır. E-ticarette sipariş 
sayıları arttıkça lojistik ihtiyaçlar daha da büyümüş, buna 
bağlı olarak da mevcut e-ticaret operasyon merkezleri 
kapasitelerini artırarak yeni e-ticaret sipariş hazırlama 
merkezlerinin kurulması ihtiyacı ortaya çıkacaktır. 
Özellikle aynı gün teslimat ya da siparişi online verip 
ürünleri avm, süpermarket ya da diğer belirlenmiş 
noktalardan teslim almak gibi yeni alternatifler 
gelişecektir. Aynı gün içerisinde teslimat taleplerini 
karşılamak için de araç filoları büyüyecek ve yeni e-ticaret 
lojistiği hizmet sağlayıcıları sektöre girecektir.

Halihazırda sanal market hizmeti sunan firmaların 
şehir dışında bulunan büyük depo ve dağıtım 
merkezlerindeki devam ettirdikleri faaliyetlerine ilaveten, 
şehir merkezlerindeki kalabalık lokasyonlarda da cep/hub 
depolar ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Müşteri memnuniyetine 
yönelik kapsamlı hizmet anlayışı ile tüketicinin hız 
beklentisinin de tatmin edilmesine yönelik olarak bu 



BÜLTEN
HAZİRAN 2020 - Sayı 2

26

depolara ürün teslimatı ve sipariş teslim saat aralıklarının 
artması çalışma saatlerini değiştirecek, yeni dağıtım 
optimizasyonlarının geliştirilmesi gerekecektir. 

Ayrıca, salgın sonrası şehir merkezlerindeki kalabalık 
lokasyonlarda icra edilecek lojistik operasyonlarda küçük 
ve hızlı teslimat tercihleri artacak, bu da hem parsiyel 
taşımacılığı hem de “speedy” adı ile bilinen küçük hacimli, 
hızlı ve müşteriye özel çözümler üretebilen, müşterisinin 
zamandan tasarruf etmesini sağlayan araçlar ile yapılan 
taşımalar gibi hizmet taleplerini artıracaktır.

Tedarik ve Satın Alma Stratejileri

Yakın gelecekte Çin başta olmak üzere salgından 
etkilenen ülkelerden tedarik edilen malzemelerin 
maliyetlerinin artış göstermesi beklenmektedir. Bu 
nedenle de şirketler alternatif satın alma stratejileri 
üzerinde çalışmalara başlamışlardır. Virüsün yayılmasının 
farklı bölgelerde ortaya çıkması ve artışı ile genel 
seyri doğrultusunda alternatif tedarik senaryolarını 
belirlemek ve bunların lojistik operasyonlar için nasıl 
bir anlam teşkil edeceğini değerlendirmek kritik önem 
taşıyacaktır. Bu kapsamda; işletmelerin bu çalkantılı 
dönemi yönetmeleri için üretim, talep, tedarik, stok 
gibi tedarik zinciri öncelikleri kapsamında talep/arz 
dengesini yakından takip ederek, kritik tedarikçiler 
üzerinden operasyonel sürekliliği ve tedarik güvenliğini 
sağlamak, zayıf tedarikçileri faaliyetlerine devam etmesi 
için desteklemek, kritik olmayan ve ikame edilebilir 
tedarikçilere odaklanmak, nakit ödeme gücünü kullanmak 
en kritik argümanlar olarak öne çıkacaktır.

Ayrıca kısa vadede; salgından etkilenmiş bölgelerdeki 
üretim tesisleri yavaş yavaş faaliyete döndükçe ve bilgi 
eksiklikleri tamamlandıkça, şirketler salgının tedarik 
zincirleri üzerindeki etkilerini daha kapsamlı şekilde 
tanımlamaya başlayabilecektir. Şirketler, salgının arz 
ve talep üzerindeki etkilerini ölçümleyebilecek, tedarik 
stratejilerini gözden geçirerek farklı alternatifler 
belirleyebilecek, operasyonel risk değerlendirmesi 
yapabilecek ve senaryo planlama çalışmalarına 
odaklanabilecektir. 

Orta vadede ise; tedarik zinciri boyunca uçtan uca 
görünürlük sağlanması hedeflenerek tedarik ağında yer 
alan tüm paydaşlar arasında gerçek zamanlı, tam ve doğru 
bilginin entegre bir şekilde paylaşılması daha da kritik hale 
gelmiş̧ olup tedarik zincirlerinin dijitalleşmesine yönelik 
adımların hızla planlanıp uygulamaya geçirilmesi, yeni 

krizlere hazırlıklı ve dayanıklı olacak şekilde alternatifli 
ve dirençli tedarik zincirlerinin tasarlanması ve devreye 
alınması son derece önem arz etmektedir. 

Lojistik İhracat ve İthalat Operasyonları

Salgın sürecinde özellikle ihracatta hep dile getirilen 
fazla evrak kalemlerinin sayısal olarak azaltılarak işlem 
sağlanabildiği görülmüştür. Aslının gelmesiyle bile bazı 
sorunlar yaşanan A.TR  / Menşe gibi belgelerin elektronik 
ortamda transferlerinin bile işi yapmaya yeterli olacağı 
anlaşılmış, bunlar için güvenlik çemberi yaratılmıştır. 
Müşavirler tarafından el değmeden olmaz diye düşünülen 
Gümrük Beyannamelerine elektronik ortamda işlem 
yapılabileceğine kanaat getirilerek uygulamaya 
konmuştur.

Türkiye’de ithalat operasyonlarında yerinde 
gümrükleme yapılabilmesi imkanının tanınması için 
yıllarca yapılan girişimlerle başarı elde edilemezken, virüs 
sayesinde bir aydan kısa sürede yerinde gümrükleme 
hayata geçerek, pilot uygulaması başlatılmıştır. Yerinde 
gümrükleme ve daha önce pratikte uygulaması olmayan iş 
dünyası çözümleri için en önemli gelişmenin iş görenlerin 
çözüm odaklı, birbirinin önerilerine açık ve hatta güven 
duyma mekanizmasının çalışması olduğunu söylemek hiç 
de yanlış olmayacaktır.

Koronavirüs dönemi göstermiştir ki; ürünü 
gönderebilecek bir kanal bulmak, güvenli, sağlıklı ve 
hasarsız bir şekilde ulaştırmak, yani kısaca güven kavramı 
hepsinden daha önemli ve öncelikli hale gelmiştir. 
Lojistikte en önemli performans kriterleri olan zaman ve 
hız kavramlarına ek olarak tedarikçi seçiminde güven, 
aidiyet, iletişim, altyapı gibi temel unsurlar daha öncelikli 
değerlendirme kriterleri olarak ön plana çıkmıştır. 

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Lojistik Uygulamaları

Yaşanan bu süreçte ortaya çıkan en önemli 
sonuçlardan birisi de şirketlerin şimdiye kadar 
çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim 
boyutlarından sadece iklim değişikliği ve çevre konularını 
merkeze alarak özleştirdikleri sürdürülebilirlik kavramını 
tedarik zincirlerinin sürekliliği için de ele alınması 
gerektiğini fark etmiş olmalarıdır. 

Yine bu süreç, insanoğlunun dünyaya kendini 
temizleyebilmesi için kısa bir süre şans vermesine 
zorunlu olarak da olsa imkân sağlamış ve doğanın 
kendini yenilemesine yönelik pek çok olumlu gelişme 
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yaşandığı herkes tarafından gözlenmiştir. Süreç ayrıca, 
insan ve lojistik operasyonların da içinde olduğu birçok 
faaliyetler sebebiyle dünyanın kirlenmesine karşı da 
bir farkındalık oluşturmuştur. Bu nedenle önümüzdeki 
günlerde çevreci taşıma modları, elektrikli araçlar, güneş 
ve rüzgârdan kendi ihtiyacı olan elektriği üreten yeşil 
depolar, topladığı yağmur sularını tuvaletlerde ve peyzaj 
alanlarının sulanmasında kullanan endüstriyel tesislerin 
önemi oldukça artacak ve yeşil lojistik uygulamaları çok 
daha önemli hale gelecektir.

Sonuç 

İçinde bulunduğumuz süreç, tedarik zinciri yönetimi 
yaklaşımının ve fonksiyonunun şirketler için ne kadar 
önemli ve kritik bir fonksiyon olduğunu bir kez daha 
göstermiştir. Salgınla veya değil, ülkenin her yerinde 
normal günlük yaşamın sürdürülebilmesi için lojistik 
sektörünün çalışmalarına devam etmesi şarttır. Dünyanın 
en büyük üretim merkezlerinin başında gelen Çin’in bu 
süreçte hedef pazarlarına yeniden hitap edebilmesinin 
zaman alacağı aşikârdır. Türkiye sahip olduğu jeopolitik ve 
jeostratejik avantajları ile yeni fırsatlar yakalayabilecek bir 
potansiyele sahiptir. Bu süreçle birlikte küresel rekabetin 
geri plana atılarak şekil değiştirmesini beklemek çok 

yanlış olmayacaktır. Korona sonrası, küresel, uzun tedarik 
zincirleri yerine, küreselliğin içinde bölgeselliğin esas 
olduğu, daha kısa, bölgesel/lokal tedarik zincirlerinin 
önem kazanacağı ve bu kapsamda Türkiye’nin üretim, 
ulaştırma ve onun özelinde de (transit)depolama lojistik 
operasyonları için çok önemli bir ülke olacağına yönelik 
hazırlıklar yapmakta fayda olacağı değerlendirilmektedir. 
Türkiye üreten bir ülke kimliği ile pro-aktif davranıp, 
yurtiçi ticarette ve özellikle de Afrika pazarında minimum 
insan teması ile inter-modal tedarik zinciri yetenekleri ile 
yeni fırsatlar yakalanabilecek ve ülke ekonomisine çok 
anlamlı katkılar sağlayabilecektir.

Ayrıca, salgınla birlikte yüzleşilen en önemli 
gerçeklerden biri de tedarik zincirinin kolayca 
kırılabildiğidir. İşte böylesine arzu edilmeyen bir 
senaryonun yaşanmaması için “reaktif” olarak “Krizi 
Yönetmeye” çalışmak yerine “pro-aktif” olarak “Riski 
Yönetme’ stratejisini, yani “kopmalar” olmadan önce 
hatta ilk duyum anından itibaren önceden belirlenmiş 
ve geliştirilmiş alternatif strateji/lerin tereddütsüz 
uygulamaya geçirilmesi gerektiği söylenebilir. Çünkü 
önceden belirlenen stratejiler çerçevesinde ‘Risk 
Yönetimi’ esasları belirlenmiş olsaydı, tüm dünya krizi 
yönetmekle boğuşmak yerine çok daha kolay olan riski 

Kaynak: https://www.afad.gov.tr/turkiye-afet-yonetimi-strateji-belgesi-ve-eylem-plani-taysb
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yönetme konusunda daha organize ve iş birliği zemininde 
buluşabilir ve krizi yönetmek için bu kadar maliyeti 
karşılamak zorunda kalmazdı. Krizi yönetmek, riski 
yönetmekten çok daha zordur ve krizi yönetebilmenin en 
akıllıca yolu, riski yönetmektir.

Bu kapsamda, ülke olarak salgın vb. potansiyel 
risklerin krize dönüştüğü süreçlerde; alternatif ulaştırma 
modlarının hazır olmadığı, ekonomik tedbir paketine 
girmek üzere sektörün ihtiyacı olan destek paketlerinin 
belirsiz olduğu gibi hususlar tedbir alınması gereken 
unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, özelinde 
lojistikçiler, sivil toplum ve kamu kurum kuruluşları 
açısından bakıldığında ise; salgın vb. durumlarda 
oluşturulacak bir kriz masası ve taraflarının halen belli 
olmadığı, bu vb. senaryolara kriz öncesi belirlenerek 
stratejik planlama yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 
Bu değerlendirmeler çerçevesinde, ihtiyaç duyulduğunda 
teşkil edilmek üzere ‘Koronavirüs Bilim Kurulu’ gibi 
ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinden oluşan ‘Ulusal ve Uluslararası Ticaret 
ve Lojistik Operasyonlar Bilim Kurulunun’ işletilebileceği 
değerlendirilmektedir. Özellikle salgın vb. durumlarda 
sanal ticaretin gerçeğe dönüştüğü sürecin lojistik 
operasyonların icrası marifetiyle gerçekleştirilebildiği 
ve ticaretin sanalının olduğu fakat lojistiğin sanalının 
olamayacağı gerçeği göz önünde bulundurularak tüm 
bu süreçleri iyileştirmeye (optimize etmeye) yönelik 
siyasi ve ticari kararların stratejik seviyede belirlenerek 
ilgili kamu ve özel sektör kuruluşu paydaşların işbirliği 
ile hâlihazırda T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığının sorumluluğunda oluşturulan 
‘Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ 
(TAYSB)’na ‘Lojistik Risk Yönetimi Strateji Belgesinin’ 
bölgesel kalkınma planlara eklenerek ‘Salgınla Mücadele 
Strateji Belgesi’nin hazırlanmasını ve aşağıda TAYSB ve 
Eylem Planı için T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığınca resmedilen Risk Yönetiminin 
güncellenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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Afrika’nın Üstüne Yeni Yük: Covid-191

M.Cem OĞULTÜRK2

Çin’de 2019 sonunda ilk enfeksiyonların görülmesi 
sonrası, korona virüs hastalığı (COVID-19) dünyanın her 
yerine yayılmaya devam etti. 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) tarafından salgın ilan edilen COVID-19, tüm 
dünya nüfusu ve ekonomi üzerindeki etkisi göz önüne 
alındığında küresel bir acil durumun uygulanmasını 
yarattı. Mayıs sonu itibariyle dünya genelinde 6 milyonu 
geçen vaka sayısı ve yaklaşık % 2 ölüm oranı ile olan bu 
virüsten hiçbir kıta alınan önlemlere rağmen kaçamadı. 
İlk ölümün 18 Mart’ta Burkina Faso’da meydana geldiği 
Afrika kıtası ise tespit edilen vaka sayısının azlığına 

1 Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk, “COVID-19 
Pandemi Sürecinde Ulusal Ve Uluslararası Güvenlik”, 
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Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmaları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi, e-posta mogulturk@msu.edu.tr. 

rağmen Çin, Avrupa ve ABD ile yakın teması nedeniyle 
maalesef salgından kurtulmayı başaramadı. Yetersiz ve 
hazırlıksız ulusal sağlık sistemiyle pek çok Afrika ülkesi 
virüsle mücadelede tespit ve tedavi donanımına sahip 
bulunmamaktadır. COVID-19 düşük vaka-ölüm oranına 
sahip olsa bile muhtemelen Afrika nüfusunun yüksek 
bir yüzdesi önümüzdeki yıl enfekte olabilir. İleri yaş ve/
veya altta yatan hastalıkları olan kişilerde ise yaygın 
hastalıklara ve ölüme neden olacaktır.

Ancak, Covid-19 Pandemi’si Afrika ülkelerinin sağlık 
alanında karşılaştığı ilk kriz değil. Özellikle Sahra-altı 
Afrika ülkelerinde 35 milyon insanın HIV/AIDS virüsü 
ile yaşadığı ve bu güne kadar 15 milyon insanın öldüğü 
tahmin edilmektedir. Bir başka büyük sorun ise, ilk defa 
1976’da ortaya çıkan ve en geniş yayılımını 2013-16 yılları 
arasında gösteren ve %50’nin üzerinde yüksek ölüm 
oranı ile on binlerce insanın ölümüne neden olan Ebola 
virüsüdür.  2018 yılında 36 Afrika ülkesinde aralarında 
Kolera, Sarı Humma ve Ebola’nın da olduğu 96 salgın 
meydana geldiği bildirilmiştir. Afrika kıtasının böylesine 
tehlikeli virüslerle yıllardır mücadele ettiği göz önüne 
alındığında tüm savunmasızlığına karşın önemli bir 
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deneyime ve uzmanlığa sahip olduğu söylenebilir. 

2002-2003 şiddetli akut solunum sendromu (SARS) 
salgınının küresel ekonomiye maliyeti yaklaşık 40 
milyar dolar olurken, Afrika ülkeleri bu salgından 
doğrudan etkilenmeyerek büyük kalanı özellikle Çin ile 
arasındaki ticaret hacminin, turizmin, seyahat çeşitliliği 
ve hızının gösterdiği çarpıcı gelişme küresel salgından 
kaçışı imkânsız kılmıştır. Covid-19 Pandemi’sinin kıtaya 
girişinden bugüne kayıtlı vaka sayısı şu ana kadar 
140.000’in üzerine çıkarken vefat sayısı ise 4.000’i geçti. 
Rakamların Batılı ülkelerle kıyaslandığında az olmasının 
en önemli nedeni test kapasitesinin oldukça kısıtlı olması 
görünüyor. Kısıtlı olan sadece test kapasitesi değil, normal 
şartlar altında da Afrika ülkelerinde sağlık sisteminden 
faydalanabilmek, temiz suya, hijyene erişebilmek oldukça 
zor iken salgının yayılmaya devam etmesi durumu daha 
da vahim hale getirecek. Maske, koruyucu kıyafet ve 
ekipman ile solunum cihazı gibi malzemelere erişimde 
yaşanan zorluklar, Afrika için gerçek bir seferberliğe 
ihtiyacı ortaya koyuyor. Ancak, gelişmiş ülkelerin dahi 
bu malzemelere erişmek için birbirleriyle yarışması 
aynı zamanda Afrika’nın işinin ne kadar zor olduğunu 
gösteriyor. ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkilerini 
kesmesi ile birlikte, Afrika’nın hastalıkla mücadele 
edebilmek için kendi sermayesine ve uzmanlarına her 
zamankinden çok daha fazla ihtiyacı bulunmakta. 

Afrika’daki ölümleri azaltabilecek en önemli avantaj 
ise demografik faktör olarak duruyor. 20 Yaş altı gençlerin 
virüsün yol açtığı hastalık ve ölümden etkilenme 
oranlarının yaklaşık %. 0.4 olması, kıtalar arasında en 
az yaşlı ve en genç nüfus oranına sahip olması hastalığa 
karşı direncin yüksek olma olasılığını artırıyor. Ayrıca pek 
çok virüs salgınlarına maruz kalmaları ve bu virüslerin 
aynı aileden olması nedeniyle muhtemelen kıtada önemli 
sayıda kişi bağışıklık geliştirmiş olabilirler. Özellikle 
Sahra-altı Afrika’da oldukça yaygın görülen ve neredeyse 
herkesin yaşamları boyunca Sıtma hastalığını en az bir kez 
geçirmiş olması nedeniyle birçok insan bu hastalıklara 
karşı aşılanmış ve ilaç kullanmıştır. Sıtma ilacının Covid-
19’un tedavisinde kullanılması, bölge halkını bu tür 
virüslere karşı bağışık hale getirmiş olabilir argümanını 
güçlendirilmiştir. Ayrıca bu dönemde sıcak havanın 
kıtada daha da artması ile virüsün etkisini kaybedeceğine 
yönelik beklentiler Afrika’nın bu felaketi hafif atlatmasına 
yönelik pozitif düşünceler olarak beliriyor.

Afrika’nın ekonomik yetersizliği ister istemez akla 

Çin ile olan ilişkilerini getiriyor. Soğuk Savaş döneminde 
başlayan Afrika-Çin ilişkileri ticaret, yatırım ve finans, 
turizm, eğitim ve güvenliği de kapsayan ve diğer büyük 
güçleri özellikle de ABD’yi endişelendirecek seviyeye 
gelmiştir. Ancak, pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni 
durum Afrika’nın Çin ile gerçekleştirdiği ortaklıklara hem 
ekonomik hem de insani açıdan oldukça zarar vermiştir. 
Çin’de eğitim gören Afrikalı öğrencilerin uğradığı ırkçı 
saldırılar, kolonyal ülkelere benzer şekilde Afrika’nın 
sadece kaynaklarına erişimin hedef alınması ve Çin’in 
ekonomik yatırımlarının azalacağı öngörüsü ilişkilerin 
yeniden değerlendirilmesini de beraberinde getirecektir. 

Afrika açılımı ile dikkat çekici seviyede Afrika ile 
ilişkileri geliştiren Türkiye ise “Afrika’nın sorunlarına 
Afrikalı çözümler” düsturu doğrultusunda, ancak küresel 
bir kriz olan Covid-19 Pandemi’sinin Afrika’da yeni bir 
felakete yol açmasının önüne geçebilmek için Afrika 
ülkelerine yapılacak yardımların önemine uygun hareket 
ediyor. Bu kapsamda Libya, Cezayir, Umman, Senegal, 
Somali, Sudan, Çad, Moritanya gibi Sahra altı Afrika 
ve Kuzey Afrika’daki ülkelere pandemi yardımı iletildi. 
Bu yardımlar Türkiye’nin zor zamanlarda dostlarının 
yardımına koşmakta sınır tanımayan geleneksel insani 
diplomasisinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Afrika ekonomisinin pandemiden göreceği zararın 
kısa veya uzun vadede kaçınılmaz olarak siyasi sonuçları 
da olacaktır. Bütün dünya Covid-19 ile mücadeleye 
odaklanmışken, Boko Haram terör örgütü 47 Nijeryalı ve 
92 Çad’lı askeri, Eş-Şebab terör örgütü Somali Puntland 
valisini öldürerek saldırılarını artırdılar. DEAŞ ve El-
Kaide terör örgütleri ise Mozambik’i kendilerine yeni 
cihat sahası olarak belirlediler. Sudan, Güney Sudan 
ve Kamerun gibi ülkelerde bulunan ayrılıkçı gruplar 
pandemi nedeniyle ateşkesi uzatacaklarını ilan ederken, 
yukarıda isimlerini saydığımız terör örgütleri ise BM 
Genel Sekreteri’nin ateşkes çağrılarını reddetmişlerdir. 
Anlaşılan o ki, terör örgütleri pandeminin yaratacağı 
sıkıntıları militan devşirme ve şiddeti artırmak için bir 
fırsat olarak değerlendiriyorlar. 2010 yılında Haiti’de 
gerçekleşen kolera salgını sırasında BM Barış Gücü 
askerlerinin enfeksiyon kapmaları, Afrika’daki Barış Gücü 
askerlerinin Covid-19’a yakalanma riskini beraberinde 
getiriyor. Bu nedenle, Afrika’da terörle mücadeleye destek 
veren Batılı ülkelerin, özellikle ABD ve Fransa, pandemi 
nedeniyle operasyonları durdurması terör örgütlerine 
daha fazla alan açmış bulunuyor. Terörizmin korku ve 
dehşet iklimini yayması için şiddet eylemleri en önemli 
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araç ise, pandemi Afrika’da bu etkiyi artıran ciddi bir 
katalizör olarak duruyor. 

Afrika için pandeminin yaratacağı siyasi sonuçlardan 
birisi de kriz zamanlarında veya sonrasında yaşanabilecek 
toplumsal ve siyasi karışıklıkların ortaya çıkmasıdır. 
Dekolonizasyon sürecinden bugüne pek çok darbe, 
isyan ve iç savaş yaşayan Afrika ülkeleri toplumlarının 
ortaya çıkacak baskıcı ve demokrasiden uzaklaşan 
yönetim tercihleri karşısında benzer sonuçları yaratması 
beklenebilir. Toplumsal huzursuzluk, yetersiz kapasiteye 
sahip sağlık tesislerinin, temel gıda, ilaç veya diğer 
malzemelerin stoklarının tükenmesi ve iş, okul, 
kültürel etkinlikler ve/veya dini ritüelleri sınırlandıran 
sosyal mesafeli politikalara direnç göstermesinden 
kaynaklanabilir. 

Ebola krizi döneminde, Afrika ülkeleri yönetimleri 
ve Afrika Birliği, pandemi komisyonları marifeti ve dış 
dünyanın salgının yayılmaması için gösterdiği dayanışma 
ile başarılı bir yönetim sergilediler. Gelişmiş Batılı 
ülkelerin bile sağlık sistemlerinin çökmesine neden olan 
böylesine bir kriz ile Afrika ülkelerinin tek başına mücadele 
edebileceğini düşünmek ise oldukça zor. Bu salgında ise 
dışarıdan gelecek etkili bir yardımın gelmemesi, başarının 
yolunun hükümetler, sağlık çalışanları ve bilim insanları 
ile halk arasında güvenin sağlanmasından geçecek. 
Afrika Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile Afrika ülkeleri 
hükümetlerinin halk desteğini arkalarına alarak pandemi 
ile mücadeleyi yönetmek zorundalar. Ekonominin 
geleceği ise dünyanın geri kalanında olduğu gibi büyük 

bir belirsizlik yaratıyor. Afrika’yı her anlamda zor günler 
bekliyor.
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Küresel Salgının Sınır Ötesi Harekâta ve 
Güvenliğe Etkisi1 

Güngör ŞAHİN2

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in 
Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu 
belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup 
hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de 
tanımlanan bir virüstür.3 COVID-19 virüsü tanımlandığı 
günden itibaren kısa sürede dünyada ve Türkiye’de salgın 
şeklinde yayılmıştır.

Salgın, tüm ülkelerdeki kurumlarla birlikte Silahlı 
Kuvvetlerin faaliyetlerini de doğrudan etkilemiştir. 
Günümüzde bir ülkenin caydırıcılığı; nitelik, eğitim, bilgi 
ve teknolojik üstünlüğü sağlayan, etkili komuta kontrol 
sistemlerine ve kuvvet çarpanı silahları bulunan bir silahlı 
kuvvete sahip olunması; uluslar arası askeri oluşumlarda 
rol alıp etkili olunması; çok uluslu barışı destekleme 
faaliyetlerine iştirak edilmesi; uygun zamanlama ile 
büyük tatbikat ve manevralar icra edilmesi; hedef ülke 
güvenlik ortamının şekillendirilmesine yönelik olarak 
barıştan itibaren bilgi harekâtı ve bu kapsamda hasmın 
zayıf taraflarını hatırlatıcı psikolojik harekat icra edilmesi; 
uluslar arası girişimlerde bulunularak hasım ülkeye 
ekonomik yaptırım uygulanması; harekat ve güvenlik 
ortamının şekillendirilmesi kapsamında bölge ülkelerinde 
askeri varlık bulundurulması, güvenlik üreten ve ihraç 
eden bir ülke imajının kazandırılması;  sınırlı güç kullanımı 
kapsamında, ülke toprakları dışında bir bölgede emniyet 
kuşağı oluşturulması veya yasak bölge oluşturulması; 
karasularını ihlal eden hasım ülke gemilerinin 
uzaklaştırılması, hava sahasını ihlal eden hasım ülke 
uçağının önlenerek hava sahası dışına çıkarılması; hedef 
ülke veya bölgede özel kuvvetler harekatı icra edilmesi; 
uygun bulunduğunda veya gerekli olması halinde kara, 
deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının, müşterek harekatı 

1 Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk, “COVID-19 
Pandemi Sürecinde Ulusal Ve Uluslararası Güvenlik”, 
Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk (ed.), Stratejik Düşünce 
ve Güvenlik, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2020, s. 367-
397, adlı kitap bölümünden türetilmiştir. 

2 Dr. Öğr. Üyesi Per. Alb., Milli Savunma Üniversitesi, 
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi, e-posta: gsahin@msu.edu.tr. 

3  “COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı)”, 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, https://
covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-
hastaligi-nedir (Erişim Tarihi: 18.05. 2020).

ile mahdut hedefli taarruz icra edilmesi ve hedef 
ülkede arzu edilen nihai durumun yaratılması şeklinde 
uygulanması ile sağlanır. Ülke savunma ve güvenlik 
politikaları; bahse konu caydırıcı etkinin sağlanabilmesi 
için siyasi, askeri ve ekonomik  güç ile desteklenmektedir. 
Devletlerin öncelikle, COVID-19 benzeri yeni risk ve 
tehditler karşısında siyasi, askeri ve ekonomik gücünü 
koruma yönünde politikalar geliştirmesi; bu politikaların 
barış, kriz, kriz sonrası dönemi kapsaması gerekmektedir. 
Siyasi politikaların uygulayıcısı Silahlı Kuvvetlerin, salgın 
ve benzeri durumlarda başta caydırıcılığını sürdürmesi 
için barış döneminde geliştireceği tedbirler önem arz 
etmektedir.

Silahlı Kuvvetlerin ülkenin savunulması sorumluluğu 
ülke sınırlarından itibaren başlamasına rağmen bu 
görevin başarısı sınırların ötesinden itibaren icra edilecek 
faaliyetlere bağlıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri icra ettiği; 
Fırat Kalkanı Harekâtı (24 Ağustos 2016-29 Mart 2017), 
Zeytin Dalı Harekâtı  (20 Ocak 2018), Barış Pınarı Harekâtı 
(09 Ekim 2018) ile sınır ötesinde ülkesini savunmaya ve 
bölge halkına insani yardım yapmaya devam etmektedir. 
Bu harekâtları icra eden Silahlı Kuvvetler unsurlarının 
karşı karşıya kalacakları hem askeri hem de sıhhi risk 
miktarını azaltmak maksadıyla,  Hudut Taburundan Orduya 
ve Kuvvet Komutanlıklarına kadar mevcut Erken İhbar ve 
İkaz Sistemi konsept, teşkilat, sistemler, sistemler arası 
entegrasyon, maliyet, etkinlik, tehdit değerlendirmesi 
ve millilik ışığında ihtiyaçlara cevap verecek tarzda 
yapılandırılması gözden geçirilmelidir. Böylece sınır 
ötesinde konuşlu dost Kara Kuvvetleri unsurlarının “Derin 
Keşif, Gözetleme ve Hedef Tespiti”, düşmanın havadan 
gelen tehdidine karşı da “Erken İhbar ve Hava Sahasının 
Kontrolü” konseptleri geliştirilerek birliklerin askeri 
tehditlerden daha az etkilenmesi sağlanabilir. Emniyet 
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ve korunmanın otomasyon vasıtasıyla uzaktan ve erken 
sağlanması, güvenlik için gereken birlik ihtiyacının 
azalmasına, birliklerin bu ve benzeri salgınlardan daha az 
etkilenmesine sebep olabilir. Günümüz muharebelerine 
yön veren kara-hava muharebe doktrini ve kara ve hava 
kuvvetlerinin yoğun müşterek harekâtının gereği olarak 
etkin kullanılacak entegre Erken İhbar ve İkaz Sistemi 
ile sınır ötesinde bulunacak birlik ihtiyacının ve sağlık 
riskinin azaltılması sağlanabilir.

Erken ihbar / ikaz ve kademeli  izleme yapısı sınır 
ötesi bölgesine yönelik tehdidin;

• Tespitini,

• Teşhisini,

• Tanınmasını,

• İzlenmesini ve değerlendirilerek,

• Müdahale sistemine otomatik bilgi aktarımını 
gerçekleştirecek yapıya sahip olmalıdır.

Gözetleme ve kontrol 24 saat esasına göre gece ve 
gündüz, her türlü hava ve arazi koşulunda yapılmalıdır. 
Bu amaçla kullanılacak cihaz ve çalışma yeri koşulları 
ile işletmeci personel planlaması da aynı esasa göre 
düzenlenmelidir. Böylece birliklerin fiziki güvenliği daha 
az personel kullanılarak sağlanacak, birlik hareketliliği 
azalacağı için sıhhi güvenliğe yönelik kısmi izolasyon 
sağlanmış olacaktır.

Artık harekât kabiliyeti; sadece süratli harekat eden 
araçlarla değil; daha derini görmeyi sağlayan ve daha 
uzun menzil temin eden entegre edilmiş teknoloji ile 
sağlanmaktadır. Bunlar da modern erken ikaz ve ihbar 
sistemleridir. Geleceğin modern muharebe sahasındaki 
başarı için zorunlu olan üç unsur kaçınılmaz olacaktır:

• Birinci unsur; sensör mücadelesi ve üstünlük 
sağlama kabiliyetidir. Bu mücadele keşif/
keşfe karşı koyma olarak sensörler ve muharip 
unsurlarca yürütülecektir. Sensör mücadelesinin 
sonuçları harekâtın başarısını etkileyecektir.

• İkinci unsur; harekât sahası üzerinde bir “Hayati 
Görüş”ün tesis edilmesidir. Böylece düşmanın 
hareketleri konusunda erkenden karar vermek 
ve darbeyi vurmak imkanı elde edilmiş olacaktır.

• Üçüncü unsur; muharebe sahasında, “Toplan/
Müdahale Et/Dağıl”sürecini destekleme 
kabiliyeti ile sağlanacaktır. Böylece gayret, 

harekâtın başından sonuna kadar araziye değil 
hedefteki unsurlara kuvvetine teksif edilecektir.

Harekât ortamına yönelik biyolojik tehditlerin 
artması, konvansiyonel kuvvetlerden insan unsurunun 
daha az kullanıldığı uzaktan komuta edilen sistemlere 
yönelinmesini zorunlu kılacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri 
2007 yılından itibaren etkin olarak kullandığı Milli 
Mini İnsansız Hava Araçları ve 2014 yılından itibaren 
kullandığı Silahlı Taktik Milli İnsansız Hava Araçları4 ile 
harekât sahasında personelinin güvenliğini tehlikeye 
atmadan görevin başarılmasına odaklanmıştır. Yeni 
tehditlerin ortaya çıkması ve etkisinin artmasıyla birlikte 
otamasyon sistemlerinin kullanımının artması yönünde 
bir gelişmenin yaşanacağı değerlendirilmektedir.

Geleceğin güvenlik ortamı çok bilinmeyenli bir 
denklem gibidir. Birkaç örnek vermek gerekirse, 
“gelecekte devletlerin menfaatleri hangi alanlar 
üzerinde çatışacaktır?”, “dünya devletleri, bölgesel 
güçler ve komşularımız gelecekte nasıl bir politika 
benimseyeceklerdir?”, “Türkiye cumhuriyeti devletinin 
bekası, hak ve menfaatlerinin korunması için Türk ulusu, 
Silahlı kuvvetleri’ne hangi vazifeleri verebilecektir?” 
gibi ilk anda cevaplanması zor gelen pek çok soru akla 
gelebilmektedir. Görüldüğü üzere bu sorular, askerlerin 
ve sivillerin yan yana çalışmasını gerektirmektedir. 
2020 yılında yaşanan küresel salgın, bu birlikteliğin 
bir seçemekten çok zorunluluk olduğunun en önemli 
göstergesi olmuştur. Harekâta katılan unsurların fiziki 
güvenliğinin yanında sağlıklarının korunması en önemli 
gerekliliktir. Savunma Bakanı Sayın Akar, COVID-19 
salgınına karşısında sınır ötesi ve diğer operasyon 
birliklerinde koronavirüs vakasının yaşanmadığını; dünya 
genelinde ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi 
ülkelerin ordularıyla karşılaştırılınca, vaka sayısının azlığı 
bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerinin en başarılı durumda 
olduğunu ifade etmiştir.5 Bu ifade, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
komuta kademesinin aldığı tedbirlerin etkinliğini ve 
uygulama başarısını göstermektedir. Operasyonlar, salgın 
sürecinde başarıyla icra edilmektedir. Fakat bu ve benzeri 
biyolojik tehditler karşısında otonom sistemlerin ülke 

4 SSB-Türk Savunma Sanayii Ürün Kataloğu, s.146-
147, https://www.ssb.gov.tr/urunkatalog/tr/147/ (Erişim 
Tarihi: 24.05. 2020).

5 “Bakan Akar, TSK’daki pozitif vaka 
sayısını açıkladı.”, NTV, https://www.ntv.com.tr/
turkiye/bakan-akar-tskdaki-pozitif-vaka-sayisini-
acikladi,IBH7vrnH5UakJPjS8kEFQw (Erişim Tarihi: 
24.05. 2020).
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savunmasındaki rolünün artırılması ekonomik ve milli 
teknolojik imknlar kapsamında değerlendirilmelidir.

Kara Kuvvetleri birliklerinin, kimyasal, biyolojik, 
radyolojik ve nükleer (KBRN) savunma harekâtı esnasında 
bekasını sağlamak ve harekâtın aksamadan yürütülmesi 
için gerekli olan KBRN keşif, kıymetlendirme ve temizleme 
desteğini vermek maksadıyla teşkil edilen KBRN savunma 
unsurları, modern KBRN teçhizatı ile teçhiz edilmiş özel 
ve modüler kuruluşa sahiptir. KBRN koruyucu teçhizatı, 
toplu korunma sistemleri, KBRN tespit sistemleri ve KBRN 
temizleme sistemlerinden oluşmaktadır. Yeni nesil KBRN 
koruyucu elbiseleri, zehirli endüstriyel kimyasal madde 
tespit cihazları, mobil arazi laboratuarları, temizleme 
araçları, tıbbi temizleme cihazları gibi modern teknolojiye 
sahip cihaz ve sistemlerin tedariki ile günümüzün 
KBRN savunması ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya 
kavuşmuştur.6 Bu birliklerin COVID-19 salgını ve benzeri 
durumlarda harekât alanında etkin kullanılması ve 
kapasitesinin artırılması değerlendirilmelidir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât alanında 
otomasyon sistemlerini daha fazla kullanarak personel 
miktarını azaltmanın yanında, hasmın davranışlarını 
şekillendirmeye ve bir kuvvetle çarpıştırmaktan ziyade 
pek çok hassas noktayı ve zafiyeti kullanmayı amaçlayan 
koordine edilmiş bir dizi eylemi hayata geçirmeye 
çalışarak “etki odaklı harekat” icra etmelidir. Millî gücün 
tüm unsurlarının kullanılması sistematik hale getirilerek, 
büyük çapta sivil-asker işbirliği sağlanmalıdır. Etki 
Odaklı Harekat’ta, planlayıcılar tarafından siyasî, askerî, 
ekonomik, sosyal, altyapısal, sağlık, çevresel, yasal ve dini 
sistemlerin bir resmi ortaya çıkarılmakta, bunların barış, 
kriz ve savaşta nasıl hareket edeceği ortaya koyulmakta, 
bu sayede; “belirli düğüm noktalarına ne şekilde 
müdahale edilebileceği, sistemin nasıl etkileneceği ve 
neticede arzu edilen nihaî durumun nasıl oluşturulacağı” 
öngörülmeye çalışılmaktadır. Muharebe sahasını bir 
sistem halinde görebilmek, ancak hükümet, silahlı 
kuvvetler, üniversiteler, hükümet dışı organizasyonlar gibi 
kurumlar arasında yapılacak detaylı bir analiz neticesinde 
mümkün olabilmektedir. Bu maksatla hasmın, dost ve 
diğer unsurların son durumu, siyasî, ekonomik, sosyal 
ve askerî sistemler, sistemlerin birbiriyle ilişkisi ve 
işleyiş şekillerinin ortaya konulması da gerekmektedir. 
Bu yapılanmada özellikle komuta kontrol, istihbarat, 
keşif, gözlem, bilgi harekâtı ve bilgi destek harekâtı 

6 KBRN, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, http://www.
kkk.tsk.tr/Siniflar/Kbrn.aspx (Erişim Tarihi: 24.05.2020).

yeteneklerinin konvansiyonel yeteneklerden daha 
çok öne çıkacağı, müşterek çalışabilme kabiliyetinin 
ve sivil asker işbirliği bütünleşmesinin planlamaya 
yansıtılmasının sinerjik bir etki için mutlaka gerekeceği 
değerlendirilmektedir.

Bahse konu ağ tabanlı bir yeteneğin geliştirilmesi ve 
etki odaklı harekatın uygulanabilmesi için mevcut konsept 
ve dokümanların güncellenmesi, kadro ve teşkilatların 
gözden geçirilmesi, bazı alanlarda farklılık bazı 
alanlarda üstünlük sağlanarak asimetri yaratılabileceği 
değerlendirilmektedir. Sonuç olarak harekât alanında 
gerektiği zaman ve gerektiği kadar kuvvet bulundurularak 
fiziki ve sıhhi güvenlik sağlanabilecektir.
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COVID-19 İddialarının Işığında Biyolojik 
Silahların Komuta ve Kontrolü

Arda Mehmet TEZCANLAR1

Çin’in Wuhan şehrinden yayılarak 2020 yılının ilk 
çeyreğinde dünya çapında pandemi ilan edilmesine neden 
olan COVID-19 salgını, komplo teorilerini de beraberinde 
getirmiştir. Virüsün kaynağı ve yapısı hakkında ortaya 
çıkan biyolojik silah söylemleri başta ABD olmak üzere bazı 
devletler tarafından iddia edilmesine rağmen bu söylemler 
hakkında fikir birliğine varılmış bir devletlerarası karar 
yoktur. Ancak bu durum biyolojik silahların varlığı ve 
kullanılabilirliği olgusunu çürütmemektedir. Bu silahların 
olgusunu doğrulamak için biyolojik harp maddelerinin 
askerî planlar ve siyasal kararlara nasıl dahil edildiğini 
ve bu planlar içinde nasıl kullanıldığını ortaya çıkarmak 
gerekir.

Bir Kitle İmha Silahı Olarak Mikroplar

Biyolojik silahlar insanlığın bilinen dönemlerinden 
itibaren ok ve kılıç kadar etkili kullanılmış silahlardır. 
Mikroskobik canlıların varlığı tanımlanamazken 
hastalıkların yarattığı yıkım ve tahribatın savaşlarda 
maksatlı bir şekilde kullanılabileceği fark edilmiş ve 
mümkün olduğunca kontrollü salgınlar ve zehirlenmeler 
yaratılarak rakip insan topluluklarına karşı askerî 
üstünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Biyolojik silahların 

1 Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) Güvenlik 
Araştırmaları Doktora Öğrencisi, arda.tezcanlar@gmail.
com.

sahip olduğu böyle bir tarihsel deneyimin yanında 
teknolojinin gelişimi çeşitli maddelerin yarattığı kimyasal 
reaksiyonların da savaşlarda kullanılmasını sağlamış, 
hatta maddelerin atomik yapılarında bulunan enerjinin 
kontrollü çıkarılabileceğinin keşfedilmesi ile devasa 
yıkımların uluslar üzerinde birer koz olarak kullanılabilme 
ihtimali doğmuştur. Bu durum yarattıkları tahribat ve 
yıkımın katsayısal üstünlüğü ile biyolojik, kimyasal ve 
nükleer silahlar kitle imha silahları sınıfını oluşturmuştur. 
Ancak bu silahların tek başına varlıkları onlara stratejik 
bir nitelik kazandırmamaktadır. Zira bu silahlara stratejik 
nitelik kazandıran komuta ve kontrol süreçleridir. 
Caydırma, dağıtma veya yok etme gibi düşmanı yenilgiye 
uğratma süreçlerinin planlanması, icrası ve sonuçlanması 
için gereken modellemeler, yönetim alternatifleri ve 
mekanizmalar bu silahlar için gerekli olan komuta ve 
kontrolü oluşturmaktadır. Dahası bu silahların etkisinin 
ulusal ve uluslararası seviyede amaçlanması ile askerî 
unsurlar yanında sivil nüfusu da hedeflemeleri, komuta ve 
kontrole sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle 
kitle imha silahlarına sahip ülkeler konvansiyonel 
silahlara nazaran ayrı bir komuta ve kontrole; bu komuta 
ve kontrolün belirli temellerle yürütülebilmesi için de ayrı 
bir harekat doktrinine sahip olmaları gerekir.

Kitle İmha Silahlarının Komuta ve Kontrolü 

Kitle imha silahlarının komuta ve kontrolü, stratejik 
komuta ve kontrol olarak nitelendirilmesi yanlış olmaz. 
Ancak stratejik komuta ve kontrolün Soğuk Savaş’ın 
nükleer stratejileri içinde evrilmesi diğer kitle imha 
silahlarının komuta ve kontrolü hakkında özel bir 
anlayış sunamamaktadır. Bu nedenle stratejik komuta 
ve kontrolün nükleer stratejiden bağımsız incelenmesi 
için bu silahların dikkatsiz bir şekilde kullanımından 
doğan riskleri temel almak gerekir. Blair’e göre nükleer 
silahların dikkatsiz kullanımına göre geliştirilmiş 
modeller “Güvenlik İkilemi Modeli”, “Örgütsel Model” ve 
“Nükleer Dikkatsizliğin Komuta Sistemi Modeli”dir.2

İlk model, uluslararası siyasette silah yarışı üzerinden 
komuta ve kontrolü açıklamasına rağmen devletleri kriz 
anlarında bağımsız olarak karar almalarını sağlamayacak 
bir determinizme mahkum etmektedir. İkinci model ise 
güvenlik ikileminin eksik bıraktığı karar-alma becerisini 
inşa etmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla kontrol,“ negatif 

2 Bruce G. Blair, Logic of  Accidental Nuclear War, 
The Brookings Institution:, Washington DC, 1993, s. 26-
37.



BÜLTEN
HAZİRAN 2020 - Sayı 2

36

kontrol” ve “pozitif kontrol” olmak üzere ikiye ayrılmıştır.3 
“Negatif kontrol”, nükleer silahların kazara ve izin olmadan 
kullanılmasının önlenmesidir.4 “Pozitif kontrol” ise siyasal 
otoritenin nükleer silahların en etkili kullanımı için harekât 
kontrolünü askerî otoriteye belirli şartlar ve seçenekler 
dahilinde devretmesidir.5 Bu model her ne kadar nükleer 
silahların kullanımını kontrollü bir süreç altına alsa da 
krizlerin karmaşıklığı ve büyüklükleri negatif ve pozitif 
kontrol arasındaki gerilimi arttırmış; bu da karar-alma 
süreçlerinde askerî kurumların özerkliğini arttırarak 
sivil otoritenin nükleer silahlar üzerindeki kontrolünün 
azalabileceğini göstermiştir. Dahası her iki modelin 
de zaafları gerçek komuta kontrol sürecinin oluşumu 
için gerekli olan taraflar arası davranışların dinamiğini 
ortaya koyamamıştır. “Nükleer Dikkatsizliğin Komuta 
Sistemi Modeli” ise nükleer silahların negatif kontrolünün 
sağlanamadığı durumlarda oluşacak krizlerin, komuta 
ve kontrol sisteminin merkezileştirilmesi ile ademi 
merkezileştirilmesi arasında sürdürülerek yönetilmesidir. 
Bu model, diğer iki modelden farklı olarak, rakip süper-
güçlerin nükleer komuta ve kontrol sistemlerinin 
göstereceği belirli davranış biçimlerini ortaya koyar. Bu 
davranış biçimlerinin bilinmesi tarafların birbirlerini 
nükleer silah kullanmaya zorlayacak süreçlerden farklı 
alternatifler oluşturmaya yönlendirir. Böylelikle kontrollü 
bir gerilimin nükleer savaşa dönüşmemesini için gereken 
süreçlerin esnek yönetimi sağlanır. Bu üç model nükleer 
komuta ve kontrolün temellerini oluştururken devletlere 
kullanacakları kitle imha silahlarının stratejik nitelikleri 
için de bir işlev kazandırmıştır. Ancak her kitle imha 
silahı için bu modellerin uygulanabilirliğini söyleyemeyiz. 
Sınırlandırma anlaşmalarıyla nükleer silahlara süper-
güçlerin tekelliklerinde meşruluk kazandırılırken, 
kimyasal ve biyolojik silahlar ise anlaşmalarla 
yasaklanmıştır. Bu silahların geliştirilmesi veya varolan 
kimyasal ve biyolojik silahların negatif kontrolünün 
sağlanamaması durumunda devlet aktörlerinin 
davranışlarını ne tür bir komuta ve kontrol altında nezaret 
etmeleri gerektiği sorunsalı ortaya çıkmaktadır.

Kitle İmha Silahlarına Karşı Stratejik Savunmayı 
Yönetmek: KBRN Komuta ve Kontrolü

Günümüzde açık kaynaklardan sağlanan bilgiler 
doğrultusunda yasaklanan kimyasal ve biyolojik silahların 

3 A.g.e., s. 30.
4 A.g.e., s. 7-8.
5 A.g.e., s. 29.

negatif kontrolünün sağlanamaması durumunda ortaya 
konacak davranışın temelinde stratejik savunma 
yatmaktadır. Stratejik savunma ile nitelenen, başta 
nükleer silahlar olmak üzere tüm kitle imha silahlarının 
etkilerini en aza indirgenmesi ve saldırıya uğrayan 
devletin saldırı öncesi mevcut gücünü sağlayan koşulların 
korunmasıdır. Bu gereklilikler doğrultusunda kitle imha 
silahlarının komuta ve kontrolü, harekât ortamının en az 
hasarla KBRN ortamına dönüşümünü ve bu ortamdaki 
harekat etkinliğini korumayı amaçlamaktadır.6 Kitle 
imha silahlarının muhtemel etkisine karşılık tehlike 
planlaması, hazırlığı ve icrasında bulunmak KBRN komuta 
ve kontrolünün başlıca süreçleridir. Ancak harekât alanı 
için yapılacak bir KBRN komuta ve kontrolü, bu silahlarla 
sağlanan stratejik taarruz kabiliyetini göz ardı etmektedir. 
Kitle imha silahlarıyla yapılacak bir stratejik taarruz ile 
bir devlet diğer bir devletin siyasal süreçlerinin tümünü 
işlevsiz hale getirebilir ve böylece rakip ulus üzerinde 
siyasal kararlarını hiçbir direniş ile karşılaşmadan 
uygulayabilir. Kitle imha silahlarının stratejik taarruz 
ile uğrattıkları yıkımlar mutlak bir siyasal karar alma 
serbestisi sağlamakta; bu durum da devletleri bu 
silahları kullanmaya cezp etmektedir. Bu yıkımların 
sınıflandırılmalarıyla şartlanmış kriz senaryoları için 
kullanımları, pozitif kontrollerini gerektirmektedir. Soğuk 
Savaş boyunca nükleer silahların ABD ve SSCB arasında 
pazarlık konusu olması veya İran-Irak Savaşı boyunca 
kimyasal silahların hem İran askerî unsurlarına hem de 
Irak içinde ayaklanan Kürt gruplara karşı kullanımı bu 
duruma örnek gösterilebilir. Bu durumda nükleer silahlar 
için planlanan pozitif kontrol ne kimyasal silahlar için ne 
de biyolojik silahlar için geçerlidir.

Biyolojik Silahların Doğası

Wirtz’e göre biyolojik silahlar, diğer kitle imha 
silahlarına kıyasla daha korkunç etkileri olan silahlardır: 
biyolojik silahlar, imalatı kimyasal silahlar kadar kolay 
ancak etkisi nükleer silahlar kadar yıkıcıdır.7 Nükleer 

6 ATTP 3-11.36/MCRP 3-37B/NTTP 3-11.34/
AFTTP(I) 3-20.70 Multi-Service Tactics, Techniques, 
And Procedures For Chemical, Biological, Radiological, 
And Nuclear Aspects Of Command And Control, U.S. 
Army Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear 
School: Fort Leonard Wood MO, 2010, 1-1.

7 James J. Wirtz, “Introduction,” Peter R. Lavoy, 
Scott D. Sagan ve James J. Wirtz, (ed.), Planning 
theUnthinkable: How New Powers Will Use Nuclear, 
Biological, and Chemical Weapons, Cornell University 
Press, Ithaca NY, 2000, s. 3.
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ve kimyasal silahlar insan yaratımı çevre üzerinde 
savaş başlıklarındaki reaksiyon mekanizmaları ile 
etki gösterirken, biyolojik silahlar ise insanın biyolojik 
sisteminde kendine yer edinir ve sistemin zayıflamasıyla 
etkisini gösterir. Bu açıdan her bir mikrop kendiliğinden 
gelişen, nüfusa yayılan ve mutasyona uğrayarak daha 
ölümcül hale gelen birer silahtır.8 Ancak bir mikrobun 
veya patojenin biyolojik harp maddesi haline gelmesi 
belirli değişkenlere bağlıdır. Bu değişkenler dağılma şekli, 
vücuda sızma yolu ve parçacık büyüklüğüdür. Dağılmanın 
hızı, vücuda sızma yollarının çeşitliliği ve patojenin 
büyüklüğü arttıkça biyolojik harp maddesinin etkisi o 
kadar ölümcüldür. Bunun yanında iklimin uygunluğu da 
biyolojik harp maddesinin ölümcüllüğüne katkı sağlayan 
müdahil değişkendir. Bu dört değişkenin optimizasyonu 
ile bir patojenin bulaşabileceği ve öldürebileceği insan 
sayısı hesaplanır. Bu hesap ile bir yıkım oranı belirlenir ve 
ortaya çıkan oran tehdit görülen ülkelere karşı niceliksel 
üstünlüğü belirler. Buna karşılık bu niceliksel üstünlüğün 
belirlenmesi zordur. Bunun nedeni ise müdahil değişken 
olan iklimlerin belirsizliği biyolojik harp maddelerini 
diğer hastalık ve salgınlardan ayırt etmeyi imkansız 
kılmaktadır. Böyle bir durumda da kullanılan biyolojik 
silahın etkisi tasarlanabilir ancak tespiti ölümlerin 
görüldüğü insan topluluklarının niteliği, ölüm oranlarının 
yüksekliği ve hastalığın şiddeti gibi değişkenlerle 
ölçülebilir.9 Özel bir maliyet gerektirmemesi ve tespit 
edilmesi için ancak ölümcül bir seviyeye çıkması, biyolojik 
silahları uluslararası sistem içinde yer edinmeye çalışan 
veya varlığını meşrulaştırabilmek için büyük güçleri 
müdahaleden caydırmaya çalışan devlet ve devlet-dışı 
aktörler açısından cazip kılmaktadır. Bu cazibe nedeniyle 
biyolojik silahlar İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren 
devletler için önemli bir kaygıyı oluşturmaktadır.10

Biyolojik silahların yarattığı kaygının gerçekleşmesi 
durumunda devletlerin kriz yönetiminde öncelikli amacı 
hem askerî hem de sivil unsurların stratejik olarak 
savunulmasıdır. Bu noktada KBRN komuta ve kontrolü 
devreye girmektedir. Biyolojik silahların etkisi ve bu 
etkiye karşı savunma için yapılmış en önemli komuta 
ve kontrol tatbikatı 2001 yılının Temmuz ayında ABD’de 
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi ile Johns 
Hopkins Üniversitesi işbirliğinde yapılan “DARK WINTER” 

8 A.g.e., s. 5.
9 Dick Couch, The U.S. Armed Forces Nuclear, 

Biological and Chemical Survival Manual, Basic Books, 
New York, 2003, s. 61

10 A.g.e., s. 31.

iç güvenlik semineridir.11 Bu seminerde 13 gün boyunca 
25 eyalet ve 15 kasabada bir terör saldırısı ile çiçek 
hastalığı salgını canlandırılmış; canlandırma sonunda 
elde edilen veriler ışığında hastalıkla temas eden yüz 
binlerce ABD vatandaşının üçte birlik bir kısmının 
öleceği öngörülmüştür.12 Edinilen ölüm verileri yanında 
dünya ticaretinin büyük bir kısmının salgın kontrol 
edilinceye kadar veya hastalık ortadan kalkıncaya kadar 
durdurulabileceği kanısına varılmıştır.13

Biyolojik Silahların Yasaklanması ve 
Yasaklanmanın İhlalleri

Günümüz uluslararası siyasetinde devletler kitle 
imha silahlarının kullanımı konusunda bazı sınırlayıcı 
ve yasaklayıcı antlaşmalara imza atmışlardır. Biyolojik 
silahlar da buna dahildir. Bunlardan ilki 1925 yılında 
zehirli gazların ve bakteriyolojik maddelerin savaşta 
kullanılmasını yasaklayan Cenevre Protokolü’dür. 14Bu 
protokolün yanında1972 yılında imzalanan “Biyolojik 
Silahlar Sözleşmesi” ile biyolojik silahların üretilmesi 
ve geliştirilmesi yasaklanmıştır.15 Ancak bu sözleşme 
sadece biyolojik harp maddelerinin savaşlarda 
kullanımını yasaklamış olup bu maddelerin taarruz amaçlı 
geliştirilmesi veya belirli araştırmalarda kullanımının 
yasaklanması hakkında bir husus belirtmemiştir.16 Bu 
nedenle bu sözleşme devletlerin güvenliklerini stratejik 

11 William M. Arkin, CODENAMES: Deciphering 
US Military Plans, Programs and Operations in the 9/11 
World, Steerforth Press, Hanover NH, 2005, s. 333.

12 Thomas X. Hammes, “Biotech Impact on the 
Warfighter,” Robert E. Armstrong, Mark D. Drapeau, 
Cheryl A. Loeb ve James J. Valdes, (ed.), Bio-Inspired 
Innovation and National Security, National Defense 
University Press, Washington DC, 2010,  1-7, s. 4.

13 A.g.e., s. 5.
14 Project on Strengthening the Biological and Toxin 

Weapons Convention and Preventing Biological Warfare, 
Department of Peace Studies, University of Bradford, 
Text of the Biological and Toxin Weapons Convention 
https://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/keytext/genprot.htm 
(Erişim Tarihi: 6 Mart 2020)

15  United Nations Office for Disarmament Affairs,  
Convention on the Prohibition of the Development, 
Production and Stockpiling of Bacteriological 
(Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction 
http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text (Erişim 
Tarihi: 6 Mart 2020)

16  Michael Moodie, “The Life Sciences, Security, 
and the Challenge of Biological Weapons: An Overview,” 
Robert E. Armstrong, Mark D. Drapeau, Cheryl A. Loeb 
ve James J. Valdes, (ed.), Bio-Inspired Innovation and 
National Security, National Defense University Press, 
Washington DC, 2010,  21-37, s. 36.
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seviyede sağlamak için biyolojik silah geliştirmekten 
alıkoyamamıştır. Buna örnek olarak 1978’de Londra’da 
Bulgar bir mülteci olan Georgi Makarov’un Bulgar 
istihbaratı tarafından risine batırılmış bir mermiyle 
öldürülmesi ve 1979 yılında Sovyetler Birliği’nin 
Sverdlovsk şehrinin yakınındaki askerî mikrobiyoloji 
tesisinden sızan “Bacillus Antracis” sporlarının sivil can 
kayıplarına neden olduğu kaza gösterilebilir.17 Bu iki 
olay biyolojik silahların hem süper güç hem de egemen 
güç ülkelerce geliştirildiğini göstermekte beraber bu 
silahların kullanım seviyelerinin suikasttan salgına kadar 
çeşitli biçimlerde olduğunu göstermiştir. Bu durumda 
biyolojik silahların komuta ve kontrolü için gerekli olan 
pozitif ve negatif kontrol modellerini ortaya çıkarmak, 
bir devletin bu silahları kullanan devlet ve devlet dışı 
aktörlere karşı stratejisini oluşturmaktadır.

Biyolojik Taarruzun Komuta ve Kontrolü

Biyolojik silah komuta ve kontrolünü mevcut nükleer 
komuta ve kontrol modelleriyle ele aldığımızda, sınırlı 
bir geçerlilik görülmektedir. “Güvenlik İkilemi Modeli”ne 
göre bir biyolojik silahın kullanılabilir hale gelmesi için 
rakip ülkenin de biyolojik harp maddesi stokladığı ve bu 
maddelerin dağılımını sağlayacak kabiliyetleri geliştirdiği 
olgusunun öncül kabul edilmesi gerekir. Ancak hiçbir devlet 
böyle bir kabiliyeti geliştirdiğini ortaya koymaz. Ortaya 
çıkarılsa bile bu model devletlerle sınırlı kalmaktadır. Öte 
yandan biyolojik silahların dikkatsiz kullanımına yönelik 
bir komuta modeli de tasarlanamamaktadır. “Biyolojik 
Silahlar Sözleşmesi” antlaşması nedeniyle hiçbir devletler 
biyolojik silah stokladığını açıklamaz. Caydırıcılık 
nedeniyle stokladığını belirtse dahi bu silahlarla ilgili 
harekât tasarımlarını açıklamaz. Bu nedenle “Güvenlik 
İkilemi Modeli”nin belirlenimciliği ile “Dikkatsizliğin 
Komuta Modeli”nin karşılıklı davranışsal anlayışı ortaya 
koyma zorunluluğu bu modelleri biyolojik silahların 
komuta ve kontrolü için geçersiz kılmaktadır. Öte yandan 
“Örgütlenme Modeli” ise geçerli bir modeldir. Biyolojik 
harp maddelerinin askerî maksatlar için sınırlı kullanımı 
pozitif kontrolünü kısıtlarken negatif kontrolünü 
arttırmaktadır. Bu da biyolojik harp maddelerinin 
kullanımını siyasal otoriteye bırakmaktadır. Siyasal 
otorite ise bu silahı kullanması için gerekli olan tehdit ve 
amaçları tek başına tasarlamakla yükümlü kalarak silaha 
siyasal bir nitelik kazandırır. Bunun yanında bu silahların 
komuta ve kontrolünün askerî kurumlara bırakılması 

17 Couch, a.g.e., s. 32.

da “Biyolojik Silahlar Sözleşmesi”ne imza atan ülkelerin 
gözlemine bırakılacak kadar çok şeffaftır. Biyolojik harp 
maddelerinin araştırılması ve geliştirilmesi özel sektöre 
ihale edilebilir, böylelikle bu silahların yapım aşamaları 
diğer devletlerden saklanabilir.

Çin Halk Cumhuriyeti Hakkındaki Söylentiler

“Silah Kontrolü ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının 
Engellenmesine” dair ülkelerin gösterdiği riayet hakkında 
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2005 yılında yayınladığı 
raporda Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1950’den beri taarruz 
nitelikli biyolojik silah geliştirdiğine ve “Biyolojik Silahlar 
Sözleşmesi”ne uymadığı belirtilmektedir.18 Bu durumda 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin biyolojik harp maddelerini 
askerî düşüncesinde tanımladığını ve bu tanımı bir eyleme 
dönüştürmek için belirli komuta ve kontrole sahip olduğu 
söylenebilir. Bu raporun yanında 2019 yılının Temmuz 
ayında Kanada’daki ulusal laboratuarda çalışan Çinli 
biyologların Ebola gibi hastalıkların patojenlerini resmi 
izin olmadan ve prosedürlere uygun olmayan bir şekilde 
ülkelerine taşımalarının ortaya çıkması da ÇHC’nin 
biyolojik harp maddesi geliştirmeye yönelik çalışmaları 
olduğu iddiasını güçlendirmektedir.19

21. yüzyılda Çin Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri 
için bölgesel savaşlar, ileri teknoloji bakımından 
olgunlaşmış, başka bir deyişle, savaş alanları bilim 
ve teknolojideki ilerlemeleri yakalamış olacaktı.20 Bu 
ilerlemelerle savaş, geleneksel deniz, hava ve kara 
alanlarından elektromanyetizma, uzay ve biyoloji 
alanlarına doğru genişleyecekti.21 Bu genişlemelerle 
Çin askerî düşüncesinin temeli olan “üstün gücü 
zayıf güçle yenmenin diyalektiği”, yeni bir yöntem 
kazanarak teknolojinin tüm savaş faktörlerini bir araya 
getirerek bütünsel bir harekât sistemini benimseyeceği 

18 US Department of State Bureau of Arms 
Control, Verification and Compliance, Adherence To 
And Compliance With Arms Control, Nonproliferation 
And Disarmament Agreements And Commitments, 
ss. 17-18, https://2009-2017.state.gov/documents/
organization/52113.pdf  (ErişimTarihi: 7 Nisan 2020)

19 Lt. Col. (res.) Dr. Dany Shoham, “China and 
Viruses: The Case of Dr. Xiangguo Qiu”,Begin-
Sadat Center for Strategic Studies, https://besacenter.
org/perspectives-papers/china-biological-warfare/  
(ErişimTarihi: 7 Nisan 2020)

20 Li Jijun, “Notes on MilitaryTheory and Military 
Strategy”, Michael Pillsbury, (ed.), Chinese Views on 
Future Warfare, National Defense University Press: 
Washington DC, 1997,  221-231, s. 223.

21  Jijun, a.g.e., s. 224.
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belirtilmişti.22

Bu öngörüler ışığında biyolojik silahlar stratejik 
bir caydırıcılığın da ötesinde Çin’i tehdit eden aktörlere 
karşı oluşturulacak bir güç dengesinde rakip ülkenin 
ekosistemini zayıflatacak bir hareket kabiliyeti olarak 
görülebilme ihtimalini arttırmaktadır.

Sonuç

Yukarıdaki veriler ışığında yapılacak bir durum 
muhakemesi ÇHC’nin rakiplerine karşı mutlak bir üstünlük 
sağlamak amacıyla hem stratejik hem de operatif 
seviyelerde biyolojik silahlar konumlandırabileceğini 
göstermektedir. Özellikle mevcut hegemonik düzenin 
değişimi için gerekli yıkım senaryolarının stratejik bir 
taarruzu kaçınılmaz hale getirmesiyle kitle imha silahları, 
güç geçişlerine bağlı dünya savaşlarına karşılık dünya 
kamuoyunun hem saygınlığı hem de can güvenliği 
üzerinden bir siyasal kontrolü gizli bir şekilde sağlamak 
için bir alternatif olmaktadır.  ÇHC’nin 21. yüzyıl 
savaşları için öngördüğü askeri konseptte bu silahlar 
için bir operasyonel alan tasarlaması ve ABD Dışişleri 
Bakanlığı’nın 2005 yılına ait raporu, ÇHC tarafından bu 
silahlar için bir kontrol modeli oluşturulmuş olması 
gerektiğini de göstermektedir. Biyolojik silahların 
kullanması durumunda uluslararası sistem içinde 
oluşacak krizlere ve dengesizliğe karşı süper güçler, sahip 
oldukları bu silahların kontrol modellerini ortaya koyarak 
kendi aralarında denetlemeye açık bir silah kontrol rejimi 
oluşturmalı ve böylelikle sistemin çökmesini sağlayarak 
kendi dünya devletini inşa edebilecek muhtemel bir 
aktörün önü kesilmelidir.

22  Shen Kuiguan, “Dialectics of Defeating the 
Superior with the Inferior,” Michael Pillsbury, (ed.), 
Chinese Views on Future Warfare, National Defense  
University Press: Washington DC, 1997,  213-219, s. 217.
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Küresel Salgının Güvenlik, Teşkilat, Kadro 
ve Yönetişimine Etkisi1

Güngör ŞAHİN2

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in 
Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu 
belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup 
hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de 
tanımlanan bir virüstür.3 T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine 
göre Türkiye’de ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde4 görülmüş 
ve kontrol altında bir yayılma göstermiştir. Salgın ilk 
ortaya çıktığı günden itibaren başta Sağlık Bakanlığı ve 
personeli olmak üzere konu ile ilgili olan ve yetkilendirilen 
kurum ve kuruluşlar koordineli çalışarak dünyada da 
takdirle karşılanan mücadele örneği vermektedirler. 
Bu mücadelenin başarısı, gerekli tedbirlerin zamanında 

1  Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk, “COVID-19 
Pandemi Sürecinde Ulusal Ve Uluslararası Güvenlik”, 
Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk (ed.), Stratejik Düşünce 
ve Güvenlik, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2020, s. 367-
397, adlı kitap bölümünden türetilmiştir. 

2  Dr.Öğr.Üyesi Per.Alb., Milli Savunma Üniversitesi, 
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi, e-posta: gsahin@msu.edu.tr. 

3 “COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı)”, Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-
nedir (Erişim Tarihi: 18.05. 2020).

4 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, https://covid19.saglik.
gov.tr/ (Erişim Tarihi: 18.05. 2020).

alınması ve uygulanabilir olmasına bağlıdır. Yaşanan 
salgının hızla yayılması, bu ve benzeri krizlerin ortaya 
çıkmadan önlenmesi için gerekli idari altyapının mevcut 
olmasının, ortaya çıkan krizin yönetilmesi için tüm 
kurumların eşgüdüm içinde çalışmasının ve sonrasında 
normalleşme sürecine süratle geçilmesinin önemini 
birkez daha ortaya çıkarmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti tüm organları ile benzeri risk 
ve tehditlere karşı tedbir almaya devam etmektedir. 
Cumhurbaşkanlığının 2019/5 sayı ve “Küresel Grip Salgını 
(Pandemi)” konulu Genelgesi5, influenza (grip) virüslerinin 
zaman zaman küresel çapta görülen ve pandemi olarak 
adlandırılan salgınlara yol açabileceğini ve Sağlık 
Bakanlığı koordinasyonunda “Pandemik İnfluenza 
Ulusal Hazırlık Planı” hazırlanacağını bildirmiştir. Sağlık 
Bakanlığı bu genelge kapsamında, kamu kurumlarının 
temsilcileri ve akademisyenlerin katılımı ile 2019 
yılında “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı”nı 
hazırlamış ve yayımlamıştır. Plan incelendiğinde, 
İspanyol Gribi / H1N1,   Asya Gribi /  H2N2 (Kuş), Hong 
Kong Gribi / H3N2 (Kuş), İnfluenza A2009 / H1N1 (Domuz) 
gibi yirminci ve yirmibirinci yüzyılda yaşanan dört 
pandeminin özellikleri, alınan dersler, ulusal düzeyde 
enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri, pandemi 
yönetiminin organizasyonu,  toplumsal ve ekonomik 
yaşamın sürekliliği, pandemi durumunda kurum ve 

5 Cumhurbaşkanlı Genelgesi 2019/5 “Küresel Grip 
Salgını (Pandemi)”, Resmî Gazete Sayı : 30744 13 
Nisan 2019 Cumartesi,  https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2019/04/20190413-7.pdf  (Erişim Tarihi: 18.05. 
2020).
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kuruluşların görev ve sorumlulukları, ulusal koordinasyon 
kurulu, bakanlık operasyon merkezi gibi başlıklara yer 
verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 
aynı esaslarla, “Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet 
Planı” hazırlanacaktır. Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve 
Faaliyet Planları (il planı) pandemi sırasında yapılacak 
çalışmaların belirlenmesi ile pandeminin toplumdaki 
etkisini azaltmak, süresini kısaltmak ve etkilenenlerin en 
az zarar görmesini sağlamak amacıyla ili bütüncül olarak 
yansıtacak şekilde Valiliklerin koordinasyonunda ve İl 
Sağlık Müdürlüklerinin sekreteryasında oluşturulacaktır. 
Hazırlanacak olan il planı, zararı azaltmak için yapılacak 
müdahaleleri ve pandemi sonrası rehabilitasyon 
basamaklarını içerse de, asıl önemli olan iletişim standart 
prosedürleri ve ilde bulunan kurum ve kuruluşların 
faaliyet planlarının sürekliliği ve güncelliğinin 
sağlanmasıdır.6 Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet 
Planlarının gözden geçirilmesi, eksiklerin tamamlanması 
ve koordinasyonun sağlanması amacıyla “Pandemik 
İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planları Değerlendirme 
Toplantısı”7 gerçekleştirilmiştir. Pandemik influenza 
tehdidine karşı siyasi iradenin liderliğinde, Sağlık 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının sekreteryasında 
oluşturulan planların, Türkiye’nin COVID-19 salgınına 
kadro/teşkilat/yönetişim olarak hazırlıksız yakalanmasını 
önlediği ve mücadelede başarı oranını arttırdığı 
değerlendirilmektedir.

COVID-19 salgınının uluslararası etkileri bu çalışma 
kapsamına girmemekle birlikte devletlerin, küreselci 
politikalara devam mı edeceği, yoksa korumacı 
politikalara mı döneceği sorularının cevabı dolaylı olarak 
çalışma konusuyla ilgilidir. Çünkü emek, sermaye, 
mal ve hizmet dolaşımının küreselleştiği günümüzde, 
küresel aktörlerin sınırları dışındaki yapısal şiddete ve 
sorunlara çözüm aramak yerine sırt çevirmesi “güvenlik 
ikilemine” yani sorunların daha da büyümesine ve 
kendilerini daha şiddetli tehdit etmesine, bu durum daha 
sert tedbirlerin alınmasına ve sonrasında daha büyük 
tehditle karşı karşıya kalınmasına sebep olabilir. Ortaya 

6 Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü, Ankara, 2019, https://grip.gov.tr/depo/
saglik-calisanlari/ulusal_pandemi_plani.pdf (Erişim 
Tarihi: 18.05. 2020).

7 “Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planları 
Değerlendirme Toplantısı”, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, https://hsgm.
saglik.gov.tr/tr/bulasicihastaliklar-haberler/pandemik-i-
nfluenza-i-l-hazirlik-ve-faaliyet-planlari-degerlendirme-
toplantisi.html (Erişim Tarihi: 18.05. 2020).

çıkması muhtemel yeni ve daha büyük krizleri öncesinde 
farketmek, tedbir almak, krizi yönetmek ve başlangıç 
durumuna yani normale dönmek için etkin ve öğrenen 
kadrolara/teşkilatlara ihtiyaç duyulacaktır. 

Holsti, gücü “bir ülkenin sahip olduğu imkân ve 
hareket kabiliyetini ödül, ceza, ikna ve zorlama gibi 
yöntemler kullanarak karşı tarafın davranışlarını kendi 
çıkarları doğrultusunda değiştirebilmesi”8 olarak 
tanımlamıştır. Ülkenin sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri 
hem yerinde hem de zamanında doğru şekilde kullanabilen 
etkin ve öğrenen kadrolar/teşkilatlar ise uluslararası ve 
ulusal seviyede gücün anahtarı olarak değerlendirilebilir. 
COVID-19 salgını devletlere, imkân ve kabiliyetlerini 
eşgüdüm içinde kullanarak bu ve benzeri tehditlerle 
mücadele edilebileceklerini birkez daha hatırlatmıştır. 
COVID-19 salgını sonrasında uluslararası sistemde 
çok büyük bir değişim öngörülmemekle birlikte, ulusal 
seviyede sınır güvenliğinin salgın hastalık ve biyolojik 
ajanları kapsaması, savunma sanayiinde olduğu gibi sağlık 
malzeme ve cihazlarının yerli üretiminin desteklenmesi, 
biyolojik güvenlik konusunda çalışan kadroların 
güçlendirilmesi, gıda ve tedarik zinciri güvenliğine daha 
da önem verilmesi, medikal istihbarat üretebilecek 
kadroların oluşturulması, ekonomik ve finansal yapının 
küresel dalgalanmalardan daha az etkilenecek şekilde 
sektörel seviyede yeniden yapılandırılması gerekebilir. Bu 
ve benzeri riskler/tehditler ortaya çıkmadan senaryolar 
oluşturmak, alternatif müdahale yöntemleri geliştirmek, 
siyasi iradeye alternatif karar seçenekleri sunmak için 
kapsamlı ve bütüncül stratejik öngörü oluşturabilecek 
kadrolara/teşkilatlara ihtiyaç duyulabilir. 

COVID-19 salgınını bir güvenlik tehdidi olarak 
değerlendirdiğimizde, neye yönelik bir tehdit olduğunu 
tanımlamamız gerekmektedir. Salgının; yönetimin 
başarı veya başarısızlığı üzerinden siyasi, ülke sınırları 
dışında harekât icra eden Silahlı Kuvvetler unsurları da 
dahil olmak üzere askeri,  toplum refahını etkilemesi 
sebebiyle ekonomik, insanların hayatlarının kısıtlanması 
sebebiyle toplumsal ve çevresel etkileri ortaya çıkacaktır. 
İnsanların uzun süre evde kalmalarından kaynaklanan 
başka sağlık sorunları, aile içi şiddet, depresyon, 
psikolojik sorunlar, boşanmalar ve ekonomik sorunlar 
artabilir. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koranavirüs 

8 K. J. Holsti, The Concept of Power in the Study 
of International Relations, The International Studies 
Association, Oxford University Press, Vol. 7, No. 4, 
1964, 179-194.
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Bilim Kurulu ve sağlık çalışanları salgınla mücadelede 
halk sağlığına yönelik tedbir, tavsiye ve tedaviler 
geliştirmekte, diğer bakanlıklar ise salgının kendi 
sorumluluk alanındaki etkilerini ortadan kaldırmak için 
çalışmaktadır. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 
Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulları9 ise sorumluluk 
alanına giren konularda çalışmalar yürütmektedir. 
Salgınla mücadelede bahse konu her birimin siyasi 
iradenin liderliğindeki etkin ve başarılı çalışması takdirle 
izlenmekle birlikte; askeri-siyasi-ekonomik-toplumsal-
çevresel etkileri olan bir güvenlik sorununa dönüşen 
benzeri salgınlar ve yeni güvenlik tehditleri karşısında 
kapsamlı ve bütüncül stratejiler geliştirmek, ilgili 
bakanlıkların tehdit ve risklere yönelik uygulamaları 
hakkında tavsiyede bulunmak, Cumhurbaşkanlığı Politika 
Kurulları ile istişarede bulunarak siyasi iradenin niyet 
ve maksadına uygun stratejiler geliştirmek ve alternatif 
çözüm önerileri sunmak maksadıyla Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde kadro ve teşkilat 
oluşturulabilir veya mevcut teşkilat görev tanımının 
güncellenmesi ile kullanılabilir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, zamanının 
büyük kısmında cari konularla ilgilenmek zorunda 
kalan siyasi ve idari bürokrasiye stratejik seviyede 
bilgi sağlayarak siyasi iradenin rasyonel karar almasını 
optimize edebilir. Bu kapsamda;

• Stratejik seviyede istihbarat toplanarak ve analiz 
yapılarak imkânlar, kabiliyetler, araçlar, hassas 
taraflarımız incelenmeli ve tehdit unsurları 
tespit edilmeli,

• Milli menfaatler, açık kaynaklar, uluslararası 
ilişkiler, emareler değerlendirilerek tehdidin 
gerçekleşme olasılığı hesaplanmalı,

• Risk, tehdit, potansiyel tehditler yaratacakları 
etkiye göre çok yüksek, yüksek, orta, düşük 
şeklinde önceliklendirilmeli,

• Milli güç unsurları kapsamında çözüm önerileri 
geliştirilmeli, yerli yatırımlar artırılmalı,

• Milli güce ilave olarak üye olunan uluslararası 
örgütler, ititfaklar ve ikili antlaşmalar 
kapsamında çözüm önerileri geliştirilmeli,

• Normale dönüş planları yapılmalıdır.

COVID-19 salgını ve benzeri durumlarda risk-
9 Cumhurbaşkanlığı Karar Sayısı: 2018/196, 30560 

Sayılı Resmî Gazete, 9 Ekim 2018.

tehdit-kriz yönetimini üç safhada; kriz öncesi, kriz 
süreci, normalleşme şeklinde inceleyebiliriz. Yaşanılan 
salgın, siyasi iradenin liderliği ve ilgili kurumların 
gayretli çalışmaları sayesinde başarı ile yönetilmiştir. 
Bu ve benzeri güvenlik konularının ortaya çıkmadan 
önce stratejik seviyede kapsamlı ve bütüncül 
planların geliştirilebilmesi, siyasi ve idari bürokrasi 
ile koordinasyonun sağlanabilmesi, milli güvenlik ile 
ilgili edinilen bilgi ve tecrübenin bir yerde toplanması 
maksadıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin 
daha aktif olarak görev alabileceği değerlendirilmektedir.
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COVID-19 Bağlamında Güvenliği 
Sorgulamak: Sivil-Asker Yakınlaşması Katkı 
Sunabilir Mi?

Mehmet PALAZ1

Virüsün bulaşıcılığı yüksek olduğu için yayılma 
hızı da oldukça yüksek seyretmektedir. Bu durum bize 
koronavirüs gibi bir tehdide karşı hazırlık süresinin 
ne kadar kısa olduğunu göstermiştir. Çin’de ilk ortaya 
çıktıktan sonra diğer ülkelerin, yaşananları ciddi şekilde 
takip edip ders alsalar bile daha önceden bir planları 
yoksa sağlık sistemi, sağlık personeli, ekonomik durum, 
iş birliği ve dayanışma, kriz yönetimi gibi konularda nasıl 
etkilendiklerini görmüş olduk. Mevcut resme bakarak, 
gelişmiş sayılan ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin, ani şoklara 
karşı esnek olmadıklarını yani buna karşılık gelen terimle 
“resilient” olmadıklarını da gözlemledik.

Mevcut süreçte hem ulusal hem de küresel düzeyde 
yaşanan gelişmeler ve yapılan tartışmalara bakıldığında 
ekonomi, küresel düzen, uluslararası kuruluşlar, 
toplumsal durum, sosyal ilişkiler ve güvenlik konularının 
etkileneceği ortadadır. Bu, kabul edilen bir durum olsa 
da anılan konularda beklenen etkilerin köklü değişimler 
getirip getirmeyeceği belirsizdir.

Belirsizliğe rağmen yaşanabilecek değişikliklere 
yönelik emareler de yok değil. Birçok Avrupa ülkesi 

1 Öğr. Gör. P. Bnb., Milli Savunma Üniversitesi, 
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Savaş Araştırmaları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, 
e-posta: mpalaz2003@gmail.com 

sınırlarını kapattı, bu ülkeler salgınla kendi başlarına 
mücadele etmek zorunda kaldılar. İtalya AB’den beklediği 
desteği göremeyince Rusya’dan yardım aldı ve Rus askerleri 
İtalya sokaklarında boy gösterdi. Çin Sırbistan’a ve Küba 
İtalya’ya yardım gönderdi. Macaristan Türk Keneş’inden 
yardım talep etti. Türkiye çok sayıda ülkeye tıbbi ürün ve 
hizmet alanlarında farklı yardımlar gönderdi. Fransa’nın 
Çin’den aldığı maskeler havadayken ABD tarafından daha 
yüksek fiyatla alındığı ve Fransa’nın başka ülkelere giden 
malzemelere el koyduğu belirtiliyor. Yaşanan birtakım 
gelişmeler nedeniyle DSÖ’nün tarafsızlığı sorgulandı. 
BM Güvenlik Konseyinin Ebola salgınında olduğu gibi 
tepki vermediği görülüyor.2 En ilginç noktalardan birisi de 
bazı krizlerde geniş çaplı mücadeleyi örgütleyen ABD’nin 
(Ebola salgınında da olduğu gibi) küresel lider olarak ön 
plana çıkmayışı ve sahip olduğu imkanlar ve kapasite göz 
önüne alındığında hazırlıksız, beceriksiz ve başarısız bir 
görüntü vermesi oldu.3

Yangın (Bosna, Kosova ve Afganistan müdahaleleri; 
Ebola salgını; Suriye krizi; Ukrayna krizi gibi 
krizlerde yaşandığı üzere) kendi evlerinde değilken 
uluslararasıcılığa, iş birliğine, küresel dayanışmaya vurgu 
yapıp dünyanın belirli yerlerinde bayrak gösterme yarışına 
giren Batılı ülkeler şu anda hem siyasal gelecekleri hem 
de halklarının sağlığı açılarından kendi dertlerine düşmüş 
durumda. Bu ülkelerin 2000’li yılların başlarından itibaren 
geliştirdikleri ve uygulamaya çalıştıkları kriz yönetiminde 
resmi-sivil-askeri olmak üzere çeşitli aktörlerin eşgüdüm 
içinde hareket etmelerini ve bilgi alışverişinde bulunarak 
politika geliştirmelerini öngören mekanizmaları da 
yeterli olmuş görünmüyor.4 Oysa ki anılan yaklaşımlar 
özellikle 11 Eylül saldırıları sonucu güvenlik ortamının 
değiştiği; ulusal ve küresel güvenliğe yönelik risk ve 
tehditlerin karmaşıklaştığı ve tek başına kurumların ya da 
ülkelerin üstesinden gelemeyeceği kabulüne dayanarak 
geliştirilmişti.

Bu mekanizmaların başarısız olması aktörler arası 
iş birliğinin gereksiz olduğu anlamına gelmemelidir. 

2 “… determining that the unprecedented extent 
of the Ebola outbreak in Africa constitutes a threat to 
international peace and security” BM Güvenlik Konseyi 
Kararı 2177 (2014).

3 Bu durumun bilinçli bir tercih olabileceği de göz 
ardı edilmemelidir

4 Bu modellerin bazıları şunlardır: “Whole-of-
government Approach”, “Whole-of-society Approach”, 
“3D (Defense, Diplomacy, Development) Approach”, 
“Interlinked Approach”, “Integrated Approach” ve 
“Comprehensive Approach”.
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Anılan yaklaşımları ortaya çıkaran dinamikler Kırım’ın 
ilhakı, Ukrayna krizi, mülteci krizi ve virüs salgınının 
da gösterdiği gibi çeşitlenerek devam etmektedir. 
Dolayısıyla, özellikle güvenlik alanında aktörler arası iş 
birliği gereklidir. Bu gereklilik hem ulusal hem de küresel 
güvenlik için geçerlidir.

Salgının hem ulusal hem de küresel güvenliğe yönelik 
etkilerinin olacağı açıktır fakat bunun nasıl olacağı çok 
açık değildir. Muhtemel etkileri aşağıdaki gibi birkaç 
başlık altında değerlendirebiliriz.

Salgınla birlikte zaten sorunlu şekilde ilerleyen 
küresel ekonominin artan fiyat, işsizlik, zarar gören 
tedarik zinciri, gelir ve servet eşitsizliği, borç krizi gibi 
nedenlerle bozulma eğilimi hızlandı. Salgın 2-3 ay içinde 
bitse bile gelecek döneme çok ciddi enkaz kalacak. Kötü 
senaryolara göre salgın sonbaharda tekrarlayacak ve 
bu süreç uzayıp gidecek dolayısıyla toparlanma da bir o 
kadar zor ve uzun olacak. Bu durumda güvenlik yatırımları 
da sekteye uğrayacaktır. Hem silah hem personel 
yetiştirmeye ayrılacak paylarda düşüş yaşanacaktır.

Yaşanan süreçte bireyler kötüleşen ekonomik durum, 
işini kaybedip kaybetmeyeceği, hastalığa yakalanma 
tehdidi, yakalanırsa nasıl baş edeceği gibi sorunlar 
nedeniyle endişeli. Karantina ve çeşitli kısıtlamalar 
nedeniyle günlük hayatı sürdürememek, sevdikleriyle 
iletişimine ara vermek zorunda olmak ve süreç hakkındaki 
belirsizlik ise mevcut duruma olumsuz katkı yapıyor. Aile 
içi şiddet ve boşanmalar ve komşuların birbirini çeşitli 
sebeplerle şikayet etme vakaları artıyor. Bunlar karantina 
süreçlerinde ortaya çıkan problemler. Karantina sona 
erdiğinde çeşitli nedenlerle biriken enerji toplumsal 
gösteriler şeklinde açığa çıkabilir. Bu durumda ise iç 
güvenliğe yönelik tedbirlerin artırılması gerekebilir.

Bu süreçte en çok ivme kazanan konuların başında 
dijitalleşme gelmektedir. Hem eğitim hem de çalışma 
alanında oldukça artan uzaktan eğitim alma ve evden 
çalışma eğilimi geri dönülmez noktaya gelmiş olabilir. 
Bu durum virüs taşıyan, hastalanan ve iyileşen bireylerin 
takip edilmesi maksadıyla alınan tedbirler için de 
geçerli. Geliştirilen uygulamalar yardımıyla kişisel 
bilgiler aktarılıyor, paylaşılıyor ve kaydediliyor. Artan 
sosyal medya kullanımıyla birlikte kişisel ve hatta 
kurumsal verilerin korunmasında zaafiyet oluşabilir ve 
suistimal edilebilecek bir alana dönüşebilir. Bu bölümde 
ayrıca yalan haber ve dezenformasyona karşı da tetikte 
olunmalıdır. 

Bu salgın ve beraberinde getirdiği kriz uluslararası 
iş birliğinin ve dolayısıyla uluslararası kurumların hem 
insan hayatı hem de devletler için önemini olumsuz 
yönde etkiledi ve başarısız bir örnek olarak göstermiş 
oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgın ilanında geç ve 
mücadelede yetersiz kaldı, BM acil durum fonunu çok geç 
devreye soktu, AB üzerine düşen ve kendinden bekleneni 
gereği gibi yerine getiremedi, Ebola salgınında tepki veren 
BM Güvenlik Konseyi bu salgında tepkisiz kaldı. Bu durum 
güvenlik alanında da uluslararası iş birliklerine olan 
inancı zayıflatabilir ve dahası yatırımları aksatabilir.

Ekonominin kötüleşmesi, toplumsal talepler ve 
uluslararası kuruluşların yetersizliği halkın devletlerine 
yönelmesiyle sonuçlanabilir. Bu durumda devletlerin 
hem ekonomik alanda hem de gündelik hayatın 
düzenlenmesinde rolü artabilir. Vatandaşlar tek kurtarıcı 
olarak gördükleri devlete refah, sağlık ve güvenlik 
karşılığında daha fazla teslim olabilir. Bu noktada salgın 
sürecini görece az kayıpla atlatan devletler toplumun 
bu teslimiyetiyle birlikte hem kendi içinde hem de 
bölgesinde daha cüretkar davranabilir, çeşitli talepler 
getirebilir ve süregelen krizlere kendi lehinde çözüm 
getirmek isteyebilir.

Buna ek olarak, devam eden barış harekâtlarının hem 
BM personelinin hem de askeri anlamda katkı sağlayan 
ülkelerin personelinin nasıl etkileneceği de belirsiz. Virüs 
salgını nedeniyle Irak’taki misyonlardan asker çekilmeye 
başlandı.

Salgın ve güvenlik çerçevesinden bakıldığında bir 
diğer sorun ise zaten başarısız ve kırılgan olan devletlerdir. 
Bu devletlerin yönetişim, güvenlik, ekonomik ve sağlık 
sistemlerinin bozulması söz konusu değil çünkü birçoğu 
bunlara sahip değil. Dolayısıyla bu devletler da birer kara 
deliğe dönüşebilir ve bölgesel ve küresel istikrarsızlıklara 
yol açabilirler.

Bu süreçte ordular da kendi yapılarında değişikliğe 
gidebilir yeni birimler oluşturulabilir ya da mevcut olanlar 
virüsle mücadele ve bağlantılı risk ve tehditlere karşı 
geliştirilebilir ve yeni eğitimler eklenebilir. Bunlara ek 
olarak koğuş, yemekhane ve diğer tesislerde, eğitim 
alanlarında değişikliğe gidilebilir.

Tüm bunlara ek olarak, iklim değişikliği ve çevre 
kirliliği gibi nedenlerle yeni hastalıkların ortaya çıkması; 
kuraklık, savaş, kötü yönetim gibi nedenlerle artan 
göç sonucu daha önce ortadan kalktığı düşünülen 
hastalıkların yeniden ortaya çıkıp yayılması ve bio-
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terörizm nedenleriyle de sağlık üzerinden risk ve 
tehditlerle karşı karşıya kalınabilir. 

Yapılan bu yüzeysel değerlendirmeler derinleştirilebilir 
ve başkaca konular da değerlendirmeye dahil edilebilir. 
Bu durum göstermektedir ki risk ve tehditler sayıca çok 
ve geniş bir yelpaze oluşturmakta ayrıca ne zaman ve 
nereden geleceği kesin olarak bilinememektedir. Öyleyse 
her risk ve tehdide karşı bir cevap ve her bir kriz durumuna 
göre bir mekanizma oluşturmak yerine toplumun birbiriyle 
olan uyumu ve bireyin güvenliğini önceleyen ve çeşitli 
aktörlerin bir arada olduğu ayrıca sadece politik seviyede 
siyasa üretme değil aynı zamanda uygulayıcı seviyeyi de 
kapsayan bir yaklaşım benimsenmelidir.

Toplumun uyumu ve bireyin güvenliğini önceleyen 
yaklaşım elastikiyet yani literatürdeki karşılığıyla 
“resilience” kavramı çerçevesinde geliştirilebilir. Fransa, 
ABD, İngiltere, Belçika ve İtalya gibi birçok devletin 
neredeyse 1999 yılından bu yana hazırlanan ulusal 
güvenlik strateji belgelerinde salgın hastalıkların ülkeyi 
tehdit edebileceği değerlendirmesi yapılmış ya da çeşitli 
ulusal kuruluşları tarafından uyarılmış olmalarına rağmen 
bireysel ve toplumsal hazırlıklarının oldukça yetersiz 
olduğu görülmüştür. Bunun sebebi salgın hastalıkla karşı 
karıya kalındığında ne gibi sonuçlar doğuracağı üzerinde 
çalışılmamış ve diğer aktörlerin fikirleri alınmamış olması 
olabilir. Böyle olsaydı hangi sektörün nasıl etkileneceği, 
uzun vadede ne gbi güvenlik riski oluşturabileceği 
görülebilirdi.

“Resilience” kavramına göre devletler kritik altyapıda 
ani hasar, kritik hedeflere yapılacak sınırlı saldırı, 
doğal afet, salgın hastalık gibi önceden beklemedikleri 
şoklara karşı hazırlıklı olmalıdır. Buradaki hazırlık bu 
şokları engellemek anlamında değil bir şok yaşandığında 
yeniden toparlanma, eskiye dönme imkân ve kabiliyetine 
yöneliktir. Örneğin, bir savaş durumunda hangi fabrikanın 
hangi askeri araç, gereç ve malzemeyi üreteceği 
belirlenmiştir. Buna karşılık bu krizde iyi yetişmiş sağlık 
personeli, özel hastaneler, sağlık malzemesi üretimi 
yapılan yerler güvenlik meselesi haline gelmiştir.

Sonuç olarak, sayılan olumsuzluklardan hangisi 
yaşandığında nelerin zarar göreceği, nasıl zarar 
göreceği, hangi hizmetlerin aksayacağı gibi hususlar 
belirsiz olduğundan bunlara yönelik olarak ilgili kurum 
ve kuruluşlarla ortak eylem planları ve algoritmalar 
oluşturulmalıdır. Özellikle güvenlik meselelerinde bir 
sivil-asker yakınlaşması elzemdir.

Gelinen noktada hem birey hem devlet için hem 
ulusal hem küresel güvenlik ihtiyacına yönelik olarak 
realist ve eleştirel yaklaşımlara aynı anda ve gerektiği 
kadar ihtiyaç vardır. Bu bakış açısına göre ekonomik, 
sosyal ve ekolojik istikrar göz önüne alınmalı, insanın 
doğanın bir parçası olduğundan hareket edilmeli, dışlayıcı 
değil kapsayıcı olunmalıdır. Belirtilen güvenlik anlayışını 
uygulamaya dönüştürebilmek için bir sivil-asker ara yüzü 
oluşturulmalıdır. Böyle bir arayüz başlangıçta aşağıdaki 
faydaları sağlayacaktır:

• Askerler gelişmelere ayak uydurmak için 
gereksiz zaman, personel, kaynak ve çaba 
harcamamış olur.

• Siviller, askeri alandaki gelişmeleri gereği gibi 
takip edebilirler.

• Tehdit ve risk değerlendirmesinde gereksiz 
güvenlikleştirmelerden ya da basitleştirmeden 
kaçınılmış olur.
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Küresel Salgının Göçmen, Sığınmacı ve 
Mülteci Politikalarına Etkisi1

Güngör ŞAHİN2

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa 
neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, 
birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu 
Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum 
Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara 
kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu 
bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 
virüsü neden olmaktadır. Yeni Koronavirüs Hastalığı 
(COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık 

1 Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk, “COVID-19 
Pandemi Sürecinde Ulusal Ve Uluslararası Güvenlik”, 
Güngör Şahin, M. Cem Oğultürk (ed.), Stratejik Düşünce 
ve Güvenlik, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2020, s. 367-
397, adlı kitap bölümünden türetilmiştir. 

2    Dr. Öğr. Üyesi Per.Alb., Milli Savunma Üniversitesi, 
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), 
Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi, e-posta: gsahin@msu.edu.tr. 

ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, 
nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar 
sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.3

COVID-19 virüsü tanımlandığı günden itibaren kısa 
sürede dünyada salgın şeklinde yayılmıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün tüm dünyadan topladığı ve her gün yayımladığı 
veriler incelendiğinde salgının küresel etkisi daha kolay 
anlaşılabilmektedir. 

3 “COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı)”, Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-
nedir (Erişim Tarihi: 18.05.2020).
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Tablo 1. Dünya Sağlık Örgütü COVİD-19 Bölgesel Etki Durumu (17.05.2020)

Kaynak: Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 118, Data as received by WHO from national authorities by 10:00 CEST, 17 May 2020,  https://www.
who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200517-covid-19-sitrep-118.pdf?sfvrsn=21c0dafe_6 (Erişim Tarihi: 18.05.2020).

Dünya Sağlık Örgütü’nün Durum Raporundan alınan 
bu veriler devletlerin resmi makamlarından alınarak 
oluşturulmuş olup salgının yayılma hızına bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. Fakat bu verilerden Amerika 
ve Avrupa kıtasının salgından daha çok etkilendiği 
bulgusuna ulaşılabilir. Ortaya çıkan bu durumun 
hem küresel hem de yerel etkileri herkes tarafından 
hissedilmekte ve gözlemlenmektedir. Verilere göre 
salgında en çok can kaybının yaşandığı ABD, Birleşik 
Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleri kendi vatandaşları için 
uyguladıkları kısıtlamalarla birlikte, sınırlarını kapatarak 
salgını kontrol altına alma gayreti içine girmişlerdir. 
Özellikle Avrupa Birliği gibi ulusüstü bir yapıyı oluşturan 
devletlerin sınırlarını diğer birlik üyelerine karşılıklı olarak 
kapatmaları AB’nin geleceği hakkındaki tartışmaları da 
beraberinde getirmiştir. Son yıllarda ABD, Birleşik Krallık, 
Avrupa Birliği’nin siyasi ve toplumsal gündemini meşgul 
eden göçmen ve sığınmacı sorunlarına ilave olarak ortaya 
çıkan COVID-19 salgınının beraberinde getirdiği ekonomik 
sorunlar, göçmen ve sığınmacılara yönelik tartışmaları 

sadece Amerika ve Avrupa’da değil, dünyanın diğer 
bölgelerinde de artıracaktır. 

Uluslararası Göç Örgütü 2018 Küresel Göç 
Göstergeleri Raporu’na göre dünyada 258 milyon göçmen 
bulunmaktadır. Tablo incelendiğinde ilk göze çarpan refah 
seviyesinin göreceli olarak düşük olduğu bölgelerden 
yüksek olan bölgelere yönelik bir göçmen akışının 
olduğu görülmektedir. Bu uluslararası göç hareketi 2011 
yılından itibaren Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinde 
yaşanan istikrarsızlık ve çatışmaların etkisiyle artmaya 
başlamış, 2017 yılında OECD ülkelerindeki toplam 
kalıcı göçmen girişi 5 milyonun biraz üzerine çıkmıştır. 
Araştırmalar, küresel göç verilerine dayanarak her 5 yılda 
ortalama 40 milyon insanın göç ettiğini göstermektedir.4 
Fakat bölgesel olarak yaşanan savaş, terörizm, şiddet, 
siyasi-ekonomik-toplumsal-çevresel sorunlar bu göç 
hareketlerinin artmasına sebep olmaktadır.

4 Global Migration Indicators 2018, Global 
Migration Data Analysis Centre (GMDAC), International 
Organization for Migration, Berlin, p.20,  https://
publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_
indicators_2018.pdf  (Erişim Tarihi: 18.05. 2020).
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OECD verilerine göre, COVID-19 salgınından etkilenen 
sektörlerin çoğu ekonomide toplam üretimin yüzde 30-
40’ını oluşturmakta, salgının G7 ülkelerinde Gayri Safi 
Yurt İçi Hasıla üzerindeki etkisi %20-25 seviyelerine 
ulaşmaktadır.5 Salgının ülke ekonomilerinin küçülmesine 
ve istihdamın daralmasına yol açan etkisi refahını 
olumsuz olarak etkilemesi ve göçmen karşıtı politikaların 
artmasına sebep olması muhtemeldir. Kuzey yarımkürede 
özellikle ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nde 
göçmen karşıtı siyasi, sosyal ve toplumsal söylemler, 
ekonomik refahın olumsuz etkilenmesiyle bir güvenlik 
meselesi olarak uluslararası ve yerel kamuoyunda daha 
çok karşılık bulmaya başlayabilir.

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte artan 
küreselleşme ve insan hareketliliği, Huntigton tarafından 
1993 yılında Foreign Affairs’te yayınlanan “Medeniyetler 
Çatışması” adlı makalesinde, Kuzey Afrika Ülkelerinden 
Batı Avrupa’ya yönelen göç hareketleri örneğinde Avrupa’da 
ırkçılığı arttırdığı şekilde ifade edilmiştir. Göçün artması 
sonucu, uluslararası ilişkilere ve uluslararası sisteme 
yönelik etkileri hususunda “ulusal güvenlik” odaklı 
birçok farklı tartışma oluşmaya başlamıştır. Özellikle 11 
Eylül saldırıları neticesinde artan küresel terör söylemi ve 

5 “Evaluating the initial impact of COVID-19 
containment measures on economic activity”, OECD, 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/
evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-
measures-on-economic-activity-b1f6b68b/#figure-
d1e120 (Erişim Tarihi: 18.05. 2020).

Suriye’li mülteciler olgusu ile birlikte “diğerleri”/ “kimlik” 
üzerinden şekillenen göç konusu ulusal güvenlik meselesi 
olarak “denetim” ve “engelleme” anlayışı çerçevesinde 
ele alınmıştır. 6 Konstruktivizm kapsamında “öteki” 
olarak inşa edilen göçmen kimliği, güvenlikleştirilerek 
ulusal sınırların dışında tutulması birçok devlet için 
ulusal güvenlik meselesi olarak görülmüş ve görülmeye 
devam etmektedir. 

COVID-19 salgınının daha önce de artma eğilimindeki 
göçmen karşıtı politikalara nasıl etkisi olacağı sorusuna 
ne cevap verilebilir? Öncelikle, ulus devletler küresel 
salgının etkisiyle hem içerde hem de dışarda daha çok 
baskı altında kalacaklardır. Vatandaşlarının salgın 
sonrasında eski refah seviyelerine dönme yönündeki 
baskısı, devlet erkini göçmenlerin “güvenleştirilerek” 
ulusal sınırlar dışında tutulması yönünde politikalar 
üretmesini kolaylaştırabilir. Güvenlikleştirilen ve 
olağan siyasi karar alma sürecinin dışına çıkarılan göç 
konusunda uluslararası ve ulusal muhalefetin söylemleri 
görmezden gelinebilir. Vatandaşlar, konstrüktivizm 
kapsamında göçmenleri ekonomik, sosyal ve toplumsal 
refahlarının önündeki engellerden biri yani “suçlu” 
olarak görebilir. Bu kapsamda, göçmen karşıtı popülist 
politikaları destekleyebilir. Küresel salgın etkisiyle göç 
veren ülkelerdeki yapısal şiddetin ve sorunlarında artması 

6  Gonca OĞUZ GÖK, “Kimin Güvenliği?  Uluslararası 
Göç-Güvelik İlişkisi ve Uluslararası Örgütlerin Rolü”, 
KOSBED, 2016, 31:  65 - 82, s.68-69.

Tablo 2. 2017 yılı Uluslararası Göçmen Durumu

Kaynak:Global Migration Indicators 2018, Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC), International Organization for Migration, Berlin, p.21,  https://
publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf  (Erişim Tarihi: 18.05.2020).
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da göç hareketini hızlandıracaktır. Bu süreçte, göç alan 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin geçmişte Barselona 
Süreci ve Akdeniz İçin Birlik7 gibi sorunları yerinde çözmek 
için geliştirdiği inisiyatif ve örgütlere yönelik projelerine 
kaynak aktaramaması göç hareketini arttırabilecektir. 
Göç alan ülkelerin göç veren ülkelerdeki askeri-siyasi-
ekonomik-toplumsal-çevresel sorunları çözmek için 
kaynak aktaramaması ve proje geliştirememesi “güvenlik 
ikilemine” sebep olacak hem göç akışını hem de göç 
karşıtı politikaları artıracaktır. 

COVID-19 sonrası göçün ve göçmen karşıtı 
politikaların artacağı öngörüsü karşısındaki çözüm önerisi 
nedir? Küreselleşmenin yani emek, sermaye, mal, hizmet 
hareketinin azalacağını söylemek gerçekçi olmadığı gibi 
göç veren ülkelerdeki yapısal şiddet ve sorunların da 
biteceği söylemek mümkün değildir. Göç veren ülkelerdeki 
yapısal şiddet ve sorunların çözülmemesi sonucu göç 
alan ülkeler üzerindeki göç baskısından kaynaklı yabancı 
düşmanlığını önlemenin yolu, göçmenleri konstrüktivist 
olarak “öteki” ilan etmekten, güvenleştirerek engellemeye 
çalışmaktan geçmemektedir. Küresel aktörler tarafından, 
göç veren ülkelerdeki siyasi-ekonomik-toplumsal-
çevresel sorunları çözmek için kaynak aktarılması ve 
proje geliştirilmesi, uluslararası yönetişimi ve uluslararası 
örgütleri güçlendirmek için sorumluluk alınması, salgınla 
daha da iyi görüldüğü üzere bir ülkede yaşanan sorunun 
dünyayı kısa sürede etkileme potansiyeli sebebiyle 
sorunlara sırt dönülmemesi, daha sürdürülebilir ekonomi 
ve güvenlik modeli geliştirilmesi gerekmektedir. 
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COVID-19, Posthüman Güvenlik ve 
Canlılığın Geleceği

Çağdaş DEDEOĞLU1

COVID-192 ya da yeni nesil koronavirüs, 2020 yılının 
ilk yarısında tüm dünyada gündemi işgal eden yegâne 
mesele oldu. Etkilediği ve dikkate alındığı coğrafyalar 
düşünüldüğünde, COVID-19’un gerçekten küreselleşen 
ilk meselemiz olduğu söylenebilir. Hatta daha sürecin 
başlarında, iklim değişikliğinin de böyle bir aciliyet 
hissiyle ele alınması gerektiğini iddia eden analizler 
yapıldı.3 Bu tespitin yanı sıra virüs gündemi politik- 

1 Yorkville Üniversitesi – Toronto, Öğretim Üyesi; 
Eleştirel Din Çalışmaları Merkezi (Center for the Critical 
Research on Religion), Araştırmacı.

2 CO = korona; VI = virüs; D = hastalık (disease), 
19 = 2019.

3 350 Türkiye. “Koronavirüs’e verdiğimiz tepki 
gibi iklim krizine tepki versek ne olurdu?” 350 Türkiye. 
https://350turkiye.org/koronaviruse-verdigimiz-tepki-
gibi-iklim-krizine-tepki-versek-ne-olurdu/ (Erişim 
Tarihi: 01.06.2020).

veya sosyo-ekonomik,4 psikolojik,5 ekolojik,6 dinsel7 ve 
etik-felsefi8 zeminlerde tartışıldı. Bu yazının ilgi alanı 

4 Robert Bullard, “The Father of Environmental 
Justice” Isn’t Surprised by COVID-19 Health Disparities 
– Texas Monthly. Texas Monthly, 2020. https://www.
texasmonthly.com/news/father-environmental-justice-
coronavirus/?fbclid=IwAR1JuveO0kQl0IHcxt5_
uElSlqZoaoki0uSzJAejNzC0Qgh71Va%E2%80%A6. 
(Erişim Tarihi: 04.06.2020), Jürgen Habermas, Habermas 
ile “Pandemi İçinde Devlet“ Röportajı, https://ericrose04.
wordpress.com/2020/05/27/habermas-ile-pademi-icinde-
devlet-roeportaji/,(Erişim Tarihi: 27.05.2020).

5 World Health Organization. “Mental Health and 
Psychosocial Considerations during the COVID-19 
Outbreak”. World Health Organization, 2020. https://
www.who.int/publications-detail/WHO-2019-nCoV-
MentalHealth-2020.1,(Erişim Tarihi:25.04.2020).

6 Vandana Shiva, “Ecological Reflections on 
the Coronavirus”. Medium, https://medium.com/
post-growth-institute/ecological-reflections-on-the-
coronavirus-93d50bbfe9db (Erişim Tarihi:25.04.2020).

7 Brian Rainey, “In Time of Crisis Christians Must 
Reject Charlatans and Magical Thinking”. Religion 
Dispatches, https://religiondispatches.org/in-time-of-
crisis-christians-must-reject-charlatans-and-magical-
thinking/,(Erişim Tarihi:01.06.2020).

8 “Coronavirus and Philosophers | European 
Journal of Psychoanalysis”, 2020. https://www.
j o u r n a l - p s y c h o a n a l y s i s . e u / c o r o n a v i r u s - a n d -
philosophers/,(Erişim Tarihi: 04.06.2020), Slavoj Zizek, 
Pandemic!: COVID-19 Shakes the World. OR Books, 
2020. https://www.amazon.com/Pandemic-COVID-
19-Shakes-Slavoj-Zizek/dp/1509546111(Erişim Tarihi: 
01.06.2020), Byung-Chul Han, Güney Koreli felsefeci, 
kültür kuramcısı Byung-Chul Han: Koronavirüs bizi 
bir “sağ kalma toplumuna” indirgedi, https://www.
a3haber.com/2020/05/21/guney-koreli-felsefeci-kultur-
kuramcisi-byung-chul-han-koronavirus-bizi-bir-sag-
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özelinde, virüsü, güvenliğin farklı boyutları açısından ele 
alan çalışmalar da yapıldı, yapılmaya devam ediyor.9 En 
azından tedavi yolları geliştirilene kadar, belirsizlikten 
beslenen bir kaygıyla birlikte, bu çalışmaların devam 
edeceği beklenebilir. 

Bazıları ise bu dönemde özellikle susuyor. Örneğin, 
Graham Harman yayımlanan bir röportajında, bu dönemde 
filozoflardan ziyade virologları ya da devlet görevlilerini 
dinlemeyi tercih edeceğini çünkü felsefenin acil 
meselelerin değil önemli meselelerin tartışma zemini 
olduğunu ifade etti.10 Öte yandan Zizek salgın sonrası 
dünyaya dair atılacak adımların bilim ve tıptan ziyade 
siyasetle ilgili olduğu değerlendirmesinde bulundu.11 
Dolayısıyla siyasetle ilgili adımların etik-felsefi zemini 
tartışılmalıdır. Bu yazı, söz konusu iki görüşün ortasında 
durmaktadır. Bugünü anlamak için bilime ve uzmanlara 
kulak verirken geleceğe dair ihtimallerin düşünülmesi için 
etik-felsefi imkanları gözden geçirmek gerekmektedir. Bu 
çerçevede, bu yazı, Posthümanizmin sunduğu imkanlar 
dahilinde, COVID-19 ve güvenlik ilişkisinin çift katmanlı 
bir analizini sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç bir yanıyla 
güvenlik teorisine, diğer yanıyla güvenliğin pratiğine 
odaklanmaktadır. Bu nedenle, izleyen satırlarda COVID-

kalma-toplumuna-indirgedi/ , (Erişim Tarihi :21.05.2020).
9 James Blake,  “Covid-19 and Conflict Zones: 

Prepare Now or Face Catastrophe”. New Security Beat 
(blog), https://www.newsecuritybeat.org/2020/04/
covid-19-conflict-zones-prepare-face-catastrophe/ 
(Erişim Tarihi: 04.06.2020), Anya Prusa,  Beatriz 
García Nice ve Olivia Soledad. “Pandemic of Violence: 
Protecting Women during COVID-19”, https://www.
newsecuritybeat.org/2020/05/pandemic-violence-
protecting-women-covid-19/?fbclid=IwAR1552deq-
keGQwvjsr-To0_oqw_UO_cCmPywT%E2%80%A6, 
(Erişim Tarihi:27.05.2020). Ayrıca Türkçe akademik 
yazında farklı bakış açılarını bir araya getiren bir kitap 
geçtiğimiz günlerde T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlandı. Detaylar 
için bkz. Ufuk Ulutaş, ed. COVID-19 Sonrası Küresel 
Sistem: Eski Sorunlar, Yeni Trendler. Ankara: SAM 
Yayınları, 2020, http://sam.gov.tr/tr/covid-19-sonrasi-
kuresel-sistem-eski-sorunlar-yeni-trendler/, (Erişim 
Tarihi:25.04.2020).

10 Graham Harman, Lockdown and the Sense 
of Threat. Baykus Felsefe, https://baykusfelsefe.
com/2020/05/06/tecrit-ve-tehdit-lockdown-and-
the-sense-of-threat-graham-harman/,(Erişim Tarihi: 
20.05.2020).

11 Zizek, Slavoj: Salgınlar da savaşlar gibi yıllarca 
sürüp gidebilirler; yeni bir yaşam biçimi bulmalıyız, 
https://www.a3haber.com/2020/05/07/slavoj-zizek-
salginlar-da-savaslar-gibi-yillarca-surup-gidebilirler-
yeni-bir-yasam-bicimi-bulmaliyiz/ (Erişim Tarihi: 
15.05.2020).

19’u güvenliğin posthüman yorumu ışığında ele almayı 
planlıyorum.

Tartışmanın Bağlamı

COVID-19’un posthüman yorumuna geçmeden önce 
insan deneyiminin tarihsel bağlamını kısaca belirtmekte 
fayda var. Bağlam söz konusu olduğunda, öncelikle akla 
gelen, gerek devlet kurumlarının gerekse de uluslararası 
kuruluşların uzun yıllardır küreselleşme ve neoliberalizm 
söylem ve icraatlarının etkisinde şekillenmesidir. Tarihçi 
Quinn Slobodian, kitabında küreselcilerin sistematik 
eylemleri sonucu uluslararası sistemin ve oyuncularının 
nasıl neoliberalleştiğini detaylı biçimde aktarmaktadır.12 
Filozof ve kültür teorisyeni Byung-Chul Han ise toplumun 
COVID-19’la karşılaştığı bağlama dair üç önemli tespit 
yapmaktadır: (1) Küreselleşmenin ilkelerinden birisi 
karları artırmaktır; (2) Sermaye insan sevmez; (3) Ölüm 
demokratik değildir.13 COVID-19 bir bakıma küreselci 
neoliberalizmin tıkanmasına yol açtı ve bu üç tespit 
özelinde yaşanan sorunlar, farklı ülkelerde farklı 
seviyelerde olmakla birlikte, son birkaç ayda net biçimde 
gözler önüne serildi.

Daha geniş tarihsel bağlama baktığımızda ise iki 
gelişmeyle karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz: 
Dördüncü Endüstri Devrimi ve Altıncı Kitlesel Yok Oluş. 
Kabaca 18. yüzyılın ikinci yarısı üretimin makineleşmeye 
başladığı yüzyılken 19. yüzyılın son çeyreği elektrik 
sayesinde kitlesel üretime geçilen dönem oldu. 20. yüzyılın 

12 Slobodian, Quinn. Küreselciler: İmparatorluğun 
Sonu ve Neoliberalizmin Doğuşu. İstanbul: VakıfBank 
Kültür Yayınları, 2020, https://www.vbky.com.tr/kitap/
quinn-slobodian/iktisat/kureselciler-imparatorlugun-
sonu-ve-neoliberalizmin-dogusu-p978-605-7947-57-
4,(Erişim Tarihi:25.04.2020).

13 Han, Güney Koreli felsefeci, kültür kuramcısı 
Byung-Chul Han.kültür kuramcısı, yazar Byung-Chul 
Han, koronavirüsle birlikte ortaya çıkan toplumu “İyi 
yaşama duygusunu tamamen kaybeden, hazzın da sağlığa 
feda edildiği bir sağ kalma toplumu” olarak nitelendiriyor. 
İspanya”,”language”:”tr”,”note”:”source: www.a3haber.
com\nsection: Analiz”,”title”:”Güney Koreli felsefeci, 
kültür kuramcısı Byung-Chul Han: Koronavirüs bizi bir 
‘sağ kalma toplumuna’ indirgedi”,”title-short”:”Güney 
Koreli felsefeci, kültür kuramcısı Byung-Chul 
Han”,”URL”:”https://www.a3haber.com/2020/05/21/
guney-koreli-felsefeci-kultur-kuramcisi-byung-chul-
han-koronavirus-bizi-bir-sag-kalma-toplumuna-indi
rgedi/”,”author”:[{“family”:”Han”,”given”:”Byung-
Chul”}],”accessed”:{“date-parts”:[[“2020”,6,1]]},”issue
d”:{“date-parts”:[[“2020”,5,21]]}}}],”schema”:”https://
github.com/citation-style-language/schema/raw/master/
csl-citation.json”} 
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son çeyreğine doğru ise üretimde otomasyon anahtar 
sözcük halini aldı. Bugün artık bilimsel ve teknolojik 
hedefler, siber-fiziksel sistemlerin bir arada oluş halinin 
geliştirilmesine yöneliktir. Günümüze, yani Dördüncü 
Endüstri Devriminin getirdiği deneyime biraz daha 
yakından baktığımızda fiziksel, dijital ve biyolojik alanların 
aralarındaki sınırın gitgide bulanıklaştığını görüyoruz. 
Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab’a göre 
bugünkü dönüşümlerin sadece Üçüncü Sanayi Devriminin 
devamını değil, Dördüncü ve farklı olanın gelişini temsil 
etmesinin üç nedeni var: hız, kapsam ve sistem etkisi.14 
Bu açıdan mevcut atılımların hızının tarihsel bir emsali 
yok. Öncekilerle karşılaştırıldığında Dördüncü Endüstri 
Devrimi, doğrusal bir hızdan ziyade üstel bir şekilde 
gelişmekte, neredeyse tüm endüstrileri dönüştürmekte 
ve bu değişikliklerin genişliği ve derinliği, tüm üretim, 
yönetim ve yönetişim sistemlerinin dönüşümü anlamına 
gelmektedir. Gelmekteydi… COVID-19 hayatımıza 
girmeden önce tüm bunlar zaten olmaktaydı. 

Öte yandan bilim insanlarının Altıncı Kitlesel Yok 
Oluş olarak ifade ettikleri ekolojik tahribat da COVID-19 
öncesinde gündemdeydi. Antroposen yok oluşun temel 
sebebinin insan faaliyetleri olduğu, sürecin evrim 
açısından normal kabul edilen oranların çok üzerinde 
seyrettiği ve 1900’lerden bu yana süregelen faaliyetler 
neticesinde, 1970’lerden bu yana hayvan nüfusunun yüzde 
60’ının yok olduğu farklı çevrelerde tartışılmaktaydı.15 
İklim değişikliğine bağlı risk ve tehditlere dair tartışmalar 
gibi bu tartışmalar da fazla dikkate alınmıyordu. 

COVID-19 işte bu bağlamda ortaya çıktı. Virüsün 
ortaya çıkışına ve yayılmasına dair çeşitli teoriler (ve 
birtakım komplolar) bulunmakla birlikte, hayvanların 
yaşam alanlarına müdahalenin önemli bir sorun kaynağı 
olduğu çoğunlukla kabul görmektedir. Dolayısıyla COVID-
19’un hangi gelişmelere yol açacağından önce sorulması 

14  Klaus Schwab, “The Fourth Industrial 
Revolution: What It Means and How to Respond”. 
World Economic Forum, https://www.weforum.org/
agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-
means-and-how-to-respond/(Erişim Tarihi:27.05.2020).

15  Gerardo Ceballos ,Paul R. Ehrlich, Anthony D. 
Barnosky, Andrés García, Robert M. Pringle, ve Todd M. 
Palmer. “Accelerated Modern Human–Induced Species 
Losses: Entering the Sixth Mass Extinction”. Science 
Advances 1, sy 5 (01.06.2015): e1400253. https://doi.
org/10.1126/sciadv.1400253,(Erişim Tarihi: 04.06.2020).
using extremely conservative assumptions, whether 
human activities are causing a mass extinction. First, we 
use a recent estimate of a background rate of 2 mammal 
extinctions per 10,000 species per 100 years (that is, 2 E/
MSY

gereken soru, neden olduğumuz hangi sorunların 
COVID-19 ile ilgili böyle bir deneyime yol açtığıdır. Çünkü 
bu soruya verilecek yanıtlar gelecek öngörülerini de 
daha gerçekçi kılacaktır. Bu nedenle, bundan sonraki 
bölümlerde bu soruya COVID-19’un posthüman güvenlik 
yorumu üzerinden yanıt vermeyi deneyeceğim.

Posthüman Güvenlik 

Son birkaç aydır dünyaya iki eğilim hâkim: Bir yanda 
toplumsal tecrit temelli geri çekilmeyle (withdrawal) 
normale daha sonra geri dönmek üzere ara vermek ve 
diğer yanda olumlayıcı (affirmative) bir etik anlayışla 
kontrollü bir biçimde normali sürdürmek.16 Ülkelerin 
ve kişilerin süreç içerisindeki tavırları da bu iki uç 
arasında bir yerlerde şekilleniyor. Fakat burada önemli 
bir soru ihmal ediliyor: Sürdürmeyi ya da geri dönmeyi 
umduğumuz “normal” güvenli miydi? Ya da soruyu 
tersten soralım: Başımıza gelenler, normalimizin sorunlu 
olduğunu göstermez mi? 

Önceki bölümde genel çerçevesini çizdiğim bağlam, bu 
soruların ilkine “hayır”, ikincisine “evet” yanıtını vermeyi 
gerektirmektedir. Güvenliği, mutlak biçimde şiddetin 
yokluğu olarak tanımlayıp fiziksel, psikolojik, siyasal, 
ekonomik ya da ekolojik tehditleri dikkate aldığımızda 
da mutlak güvenliğin mümkün olmadığını kabul edip 
güvenliğin sürdürülebilirliğine odaklandığımızda da bu 
yanıtlar pek değişmeyecektir. Bu açıdan, bazılarının 
lehine işlerken birçokları için çeşitli güvensizliklere 
neden olan bir normalin ne kadar normal olduğunu 
tartışmak gerekmektedir.17 Posthüman güvenlik anlayışı, 
bunu yapmamıza iki açıdan yardımcı olabilir. 

Posthümanizm, farklı yorumları dikkate alındığında, 
yaşamın18 ve canlılığın hem insan türünün hem de dışlayıcı 
insan tanımlamalarının ötesinde değerlendirmesiyle 

16  Jan Pospisil, “Opinion - The Limits of Humanist 
Ethics in the Anthropocene”. E-International Relations 
(blog). https://www.e-ir.info/2020/03/24/opinion-the-
limits-of-humanist-ethics-in-the-anthropocene/,(Erişim 
Tarihi:01.06.2020).

17 Öte yandan normale dönmeyi beklerken ortaya 
çıkmakta olan yeni normalin de şimdilik kazananı canlılar 
değil, bazı şirket sahipleridir: Americans For Tax Fairness. 
“Tale of Two Crises: Billionaires Gain As Workers Feel 
Pandemic Pain”. https://americansfortaxfairness.org/
issue/tale-two-crises-billionaires-gain-workers-feel-
pandemic-pain/ (Erişim Tarihi: 02.06.2020).

18 Burada tüm canlılığı kapsayan yaşamı 
kastediyorum. Bu açıdan yaşam anlamına iki Yunanca 
kökenli sözcükten “bio” değil, “zoe” kavramını dikkate 
alıyorum.
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ilgilidir. Bunu yaparken genel olarak canlılığı ve 
özelinde insanı yaşamın maddi oluşunun içinde gömülü 
ve şekillendirilmiş, bununla birlikte de insan ve insan-
olmayanı aynı maddenin yapısal olarak birbirine bağlı 
farklı biçimleri olarak görmektedir.19 Buradan hareketle, 
posthüman oluşun farkında bir güvenlik anlayışı, 
güvenliği insanın ötesinde düşünmekle ilgilidir. Bu ise 
aslında insanları, tüm canlılığın içerisinde, ekolojik ve 
teknolojik olgular ışığında düşünmek anlamına gelir. 
Felsefi Posthümanizm bunu yaparken üç bileşene 
vurgu yapar: Post-hümanizm (hümanizmin ötesi), post-
antroposentrizm (insanın ötesi) ve post-dualizm (ikiciliğin 
ötesi).20 Bu düşünme pratiğinin güvenlik açısından anlamı 
şudur: Yaşamı, rasyonel, ilerlemeci bir dünya görüşü 
olarak hümanizmin ötesinde, tür olarak insanın ve sadece 
bazı insanların insan kabul edildiği ideolojilerin ötesinde 
ve ikici (dualist) düşünmenin ötesinde ele almaksızın 
güvenliğin herkes için sürdürülebilir olması imkansızdır. 

Sonuç 

Anaakım görüşlerin aksine bu yazı COVID-19’u bir 
kriz anı değil, insan yapımı sistemlerin süregelen krizinin 
bir başka yansıması olarak ele almıştır. Pozitivist, 
hümanist, modernist dünya görüşünden uzaklaştığımızda 
küresel sistemin herkesin güvenliğini sağlamak üzere 
oluşturulmadığı, öyle bir niyetin dahi bulunmadığını 
görmek mümkün olmaktadır. Salgın da bunu gözler 
önüne sermiştir. Ancak vakaların ve ölümlerin dağılımına 
bakıldığında, bazılarının iddia ettiklerinin aksine, herkesin 
aynı gemide olmadığı rahatlıkla görülebilir. Şirketler 
nezdinde bazıları diğerlerinden daha değerlidir; ama genel 
olarak insan ve insan-olmayan değersizdir. Bu değersizlik, 
güvensizliğin başlıca sebebidir. Çünkü güvenlik, neticede 
değerlerin korunmasına yöneliktir. 

Sonuç olarak, bu yazıda sürdürülebilir güvenlik için bir 
yaklaşım önerisi olarak posthüman güvenliğin imkanlarını 
COVID-19 özelinde ele aldım. Bu yaklaşım, gerek gündelik 
hayatın akışı içerisinde gerekse güvenlik çalışmaları 
özelinde bazı farkındalıkların önemini hatırlatmaktadır. 

• Fiziksel, biyolojik ve evrimsel gerçeklere ilişkin 
farkındalık. İnsanın bu gerçeklerin dışında 
kalamayacağına dair bir bilinç halinin oluşması 
sürdürülebilir güvenlik pratikleri açısından 

19 Rosi Braidotti, Posthuman Knowledge (New York 
et al.: Polity Press, 2019).

20 Francesca Ferrando, Philosophical Posthumanism 
(New York: Bloomsbury, 2019).

elzemdir.

• İnsan eylemlerinin ekosistem ve canlılık açısından 
neden olduğu sorunlara ilişkin farkındalık. Örneğin, 
COVID-19’u, 11 Eylül’e ya da 2008 finans krizine 
benzeterek değil iklim değişikliğine bağlı 
aşırı iklim olaylarına benzeterek açıklamaya 
çalışmak gerekmektedir. Buradan hareketle 
“normal”e dönmeye değil, onu değiştirmeye dair 
tartışmalar yürütülmelidir.

• Yaşamın ve canlılığın tüm bileşenlerinin eyleyiciliği 
açısından farkındalık. COVID-19 deneyimi, insanın 
zannettiği kadar rasyonel olmayışının yanı sıra 
ilerlemeci eylemlerinin de virüs ve benzeri başka 
aktörler tarafından kesintiye uğratılabileceğini 
kanıtlamıştır. Bunun güvenlik açısından yorumu 
hem insan eylemlerinin hem de diğer aktörleri 
yok saymanın güvensizliğe neden olduğudur. 

Bu üç farkındalık, COVID-19 analizlerinin ekolojik 
ve teknolojik gelişmelere uygunluğunun denetlenmesi 
için olduğu kadar canlılığın geleceğine ilişkin atılacak 
adımların sorgulanması için de önem arz etmektedir.
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Pandemi ve Şehir Yaşamında Değişim

Kaan KILIÇ1

Tarih boyunca kalabalık şehirler, virüs ve salgın 
hastalıklardan en fazla etkilenen bölgeler olmuşlardır. 
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs ile 
birlikte şehir planlaması ve toplum/birey yaşantısı 
hakkında tartışmalar artmıştır. Bütün dünyada tartışmaya 
açık olan bu konuda uzmanlar, şehir düzeninde ve 
planlanmasında kaçınılmaz olarak değişiklikler 
yaşanacağını belirtmektedirler. Pandemi ile ilgili aşı 
ve ilaç çalışmalarının devam etmesi sürecin ne zaman 
biteceği hakkında tahmin yapmayı zorlaştırmaktadır. Bu 
sebepten dolayı, büyük şehirlerde yaşayan insanların “Yeni 
Normal” olarak adlandırılan sürece uyum sağlayabilmeleri 
için yeni şehir politikalarının geliştirilmesi zaruri olarak 
değerlendirilmektedir. Şehir yaşamı, insan hayatında çok 
yönlü bir alanı işgal ettiği için üretilecek politikaların 
çevresel, ekonomik ve güvenlik boyutları her yönüyle 
incelenmelidir. 

1 Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü, İstihbarat Çalışmaları Anabilim 
Dalı, Araştırma Görevlisi, kkilic@msu.edu.tr. 

Kalabalık şehirler ile ilgili en önemli tehdit olarak 
salgın hastalıkların kabalıklar arasında daha kolay ve hızlı 
bir biçimde yayılması görülmektedir. Plansız ve çarpık 
kentleşme yoluyla genişleyen şehirler, kısıtlı kaynak ve 
hizmetlerin kalabalık nüfuslar tarafından tüketilmesine 
neden olmaktadır. Toplu ulaşım sistemlerinin, sosyal 
mesafe kuralına uymak için yeterince gelişmiş olmadığı 
şehirlerde, insanlar temastan kaçınamamakta ve virüs 
kendisine yayılma alanı bulmaktadır. Her gün binlerce 
kişi tarafından kullanılan metro, otobüs, tren ve 
vapurlar halk sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Şehir 
planlamacıları, koronavirüsün ortaya çıkmasından sonra 
şehirdeki ulaşım yoğunluğunu hafifletmek için ek seferler 
koymakta ve güzergahlarda değişiklikler yapmaktadırlar. 
Özel araç sahibi insanların birçoğu, toplu ulaşımda 
yaşanan yoğunluk nedeniyle temastan kaçınmak için iş 
yerlerine şahsi araçları ile gitmektedirler. Normalden 
fazla aracın trafiğe çıkması ise yollarda yoğunluğun 
oluşmasına neden olmakta ve karbon salınımının 
artması ile birlikte çevrenin, koronavirüs öncesi duruma 
göre aynı oranda hatta daha da fazla kirlenmesine yol 
açmaktadır. Bu sorunu çözebilmek için Batı dünyasında 
bazı belediyeler, insanların tüm ihtiyaçlarını 15 dakikalık 
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yürüme mesafesinde karşılayabilecekleri projeler 
üretmektedirler. Örneğin Paris Belediye Başkanı Anne 
Hidalgo, “15 Dakikalık Şehir” sloganıyla geliştirdikleri 
projeyi açıklamaktadır. Bu projeye göre, Paris’te yaşayan 
herhangi bir vatandaş, iş, eğitim ve alışveriş gibi bütün 
ihtiyaçlarını “15 Dakikalık Yürüme Mesafesi” stratejisine 
göre trafiğe ve büyük kalabalıklara karışmadan 
karşılayabilecektir.2 Jennifer Keesmaat’e göre Kuzey 
Amerika’daki şehirler de bu stratejiyi kendilerine rehber 
olarak edinmelidirler. Bilindiği üzere ABD’de başta 
New York olmak üzere birçok şehirde virüsün etkisi, 
diğer ülkelere ve büyük şehirlere nazaran daha şiddetli 
yaşanmaktadır. Keesmaat kaleme aldığı makalesinde 
bu durumu karşılaştırmalı bir şekilde incelemiştir. 21 
Milyon nüfusa sahip olan New York ile 25 milyon nüfusa 
sahip olan Seul’u karşılaştıran Keesmat, New York’ta 
yüzbinlerce vaka yaşanırken Seul’de bu sayının 735’te 
kalmasını, iki devletin virüse karşı göstermiş oldukları 
reaksiyon farklılıklarına bağlamaktadır. Güney Koreli 
yetkililerin, ABD’li yetkililere göre meseleye daha ihtiyatlı 
yaklaştığını belirten Keesmat, büyük nüfusa sahip 
şehirlerin de bu süreci, doğru tedbirleri uygulayarak 
başarıyla yönetebileceklerini ileri sürmektedir.

Devletlerin ve bireylerin virüs ile yaşamayı öğrenmesi 
gereken bu süreçte, şehir yaşamında ekonomiye katkı 
veren bazı sektörlerin zarara uğrayacağı ve hatta iflas 
edebilecekleri tahmin edilmektedir. Mevcut durumun 
sürmesi halinde, insanların birçoğunun kafe, lokanta ve 
restoran gibi yerlerde sosyalleşmek yerine daha çok ev 
yapımı ürünlere yöneleceği düşünülmektedir. Bundan 
dolayı da bu sektörlerde çalışan birçok kişinin işsiz 
kalması normal bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. 
Foreign Policy’de yayımlanan bir analize katkı sunan 
Thomas Campenalla’nın bir anketten aktardığına göre, 
Korona krizinin 4 ay daha sürmesi halinde ABD’deki küçük 
restoranların yaklaşık %70’nin tamamen kapanması 
beklenmektedir.3 Emlak sektörünün de virüsten 
etkileneceğini belirten uzmanlar, büyük ve kalabalık 
şehirlerde ev fiyatlarının düşeceğini öngörmektedirler.4

2  Jennifer Keesmaat, “The pandemic Does Not Spell 
the End for Cities Urban Planners Should Embrace—Not 
Fear—Density”, https://www.foreignaffairs.com/articles/
north-america/2020-05-28/pandemic-does-not-spell-end-
cities (Erişim Tarihi: 01.06.2020).

3  Edward Glaeser, “How Life in Our Cities Will Look 
After the Coronavirus Pandemic”, https://foreignpolicy.
com/2020/05/01/future-of-cities-urban-life-after-
coronavirus-pandemic/ (Erişim Tarihi: 11.05.2020).

4  Stephen Maunder, “How Will Coronavisus Affect 

Video konferans sistemlerinin ön plana çıktığı bu 
dönemde bazı sektörler uzaktan çalışma prensibini 
benimsemişlerdir. Bu çalışma prensibinin virüs hükmünü 
kaybettikten sonra da etkili olması beklenmektedir. Bu 
sayede birçok şirket ve çalışan, zamandan ve maddi 
giderlerden tasarruf edebileceklerdir. Buna karşılık bazı 
sektörlerde hizmet veren personel de uzaktan çalışma 
prensibi nedeniyle işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalabilecektir.5  Ayrıca virüs ile birlikte lojistik 
zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle ürünlerin fiyatı 
artmakta ve kalabalık şehirlerde yaşayan insanlar, bu 
ürünlere ulaşabilmek için daha fazla ücret ödemek zorunda 
kalmaktadırlar.6 Bir ülkeyi ele alacak olursak böyle bir 
kıtlık durumuyla karşı karşıya kalmamak için üretimin ve 
sanayileşmenin tüm yurda yayılması gerektiğini söylemek 
mümkündür. Üretimi ve sanayileşmeyi belirli birkaç şehirde 
toplayan ülkelerde, üretim ve sanayileşmenin bulunduğu 
şehrin salgına teslim olmasıyla birlikte gıda ve tedarik 
zincirinde sıkıntılar yaşanabileceği unutulmamalıdır. 
Ayrıca üretim ve sanayileşmenin merkezlerde toplanması, 
ülke nüfusunun çoğunun bu şehirlere göç etmesi 
anlamına gelmektedir. Böylesi bir durum, şehirlerin 
yönetilmesini zorlaştırabileceği gibi alt yapı yetersizlikleri 
gibi sorunlar nedeniyle salgın halinde durumun daha da 
kötüleşmesine yol açabilecektir. Bu olumsuz senaryonun 
önüne geçebilmek için vatandaşların yaşadıkları yerlerde 
iş imkânı bulabilmesinin yolu açılmalı ve tarımsal üretim 
başta olmak üzere bütün üretim kollarına yurt çapında 
yatırım yapılmalıdır.7 

Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarının mesaisi 
arttığı gibi güvenlik çalışanlarının da iş yükü artmaktadır. 
Şehir giriş ve çıkışlarında kontroller yapan güvenlik 
House Prices?”, https://www.which.co.uk/news/2020/06/
how-will-the-coronavirus-affect-house-prices/ (Erişim 
Tarihi: 02.06.2020).

5 Courtney Connley, Abigail Hess, Jennifer Liu, “13 
Ways the Coronavirus Pandemic Could Forever Change 
the Way We Work”, https://www.cnbc.com/2020/04/29/
how-the-coronavirus-pandemic-will-impact-the-future-
of-work.html (Erişim Tarihi:02.06.2020).

6  Michael Briody, Todd Sibilla, “The Impact of the 
Coronavirus on Supply Chain and Logistic”, https://
www.bloomberg.com/professional/blog/the-impact-of-
the-coronavirus-on-supply-chain-and-logistics/, (Erişim 
Tarihi:20.05.2020).

7  Oliver Wainwright, “Smart Lifts, Lonely Workers, 
No Towers or Tourists: Arthitecture After Coronavirus”, 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/apr/13/
smart-lifts-lonely-workers-no-towers-architecture-after-
covid-19-coronavirus, (Erişim Tarihi: 20.05.2020).
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görevlileri, şehirlerin içinde de sosyal mesafenin 
korunabilmesi adına çaba harcamaktadırlar. Halihazırda 
yoğun bir mesaisi olan kolluk güçleri, enerjilerini bu 
alana da sevk ettikleri için güçlü bir kolluk yapısına sahip 
olmayan şehirlerde güvenlik zafiyetlerinin yaşanması 
muhtemeldir. Drone teknolojisinin gelişmesiyle birlikte 
kolluk kuvvetleri, doğrudan temasa geçmek zorunda 
kalmadan uzaktan keşif ve gözetleme faaliyetleri 
yapabilmekte ve gereken hallerde de fizikî müdahalelerde 
bulunabilmektedirler. Şehir giriş ve çıkışlarında 
rutin olarak yapılan kontroller sayesinde haklarında 
arama kararı olan kişiler tespit edilerek yargıya sevk 
edilebilmektedir. 

Geçici bir çözüm olarak uygulanan adımlar 
(örneğin ulaşım seferlerini arttırıp, güzergahları trafiği 
ve yoğunluğu rahatlatacak şekilde düzenlemek gibi 
önlemler almak), gelecekte yaşanacak yeni bir salgını 
önleme konusunda yeterli olamayacaklardır. Dolayısıyla 
bu tedbirleri almakla birlikte şehrin nüfusunu azaltmak 
ve var olan nüfusun yoğunluğunu yönetebilmek gelecekte 
gerçekleşmesi muhtemel olan salgın hastalıkları 
kontrol altına alabilmek için bir seçenek olarak şehir 
planlamacılarının karşısına çıkmaktadır. Nüfusun ülkenin 
bütün şehirlerine eşit ölçüde dağılabilmesi, salgın 
hastalıkların kontrolünü kolaylaştıracağı gibi güvenlik 
güçlerinin asayişi sağlamalarını da kolaylaştıracaktır. 
Joel Kotkin nüfusun seyreltilmesine örnek olarak 
ABD’de Manhattan nüfusunun 1920 yılında yaklaşık 
2.5 milyon iken 1970 yılında 1.5 milyona düşmesini 
vermektedir. Kotkin aynı sürecin Paris ve Londra’nın şehir 
merkezlerinde de uygulandığını belirtmiş ve merkezden 
kırsala giden nüfus sayesinde şehirlerin daha güvenli bir 
hale geldiğini vurgulamıştır.8

Ülkeler, yeni krizlerle karşılaştıklarında bu krizleri 
aşabilmek için yeni yapılar kurma yoluna gitmişlerdir. 
Bruce Katz bu duruma örnek olarak, 2008-2009 yıllarında 
yaşanan emlak krizi sonrası ABD’de kurulan Tüketici 
Finansal Koruma Bürosunu göstermektedir.9 Koronavirüsü 
sonrasında da benzer şekilde yeni, önleyici ve müdahale 
edici kurumların teşkil edilmesi de gündeme gelecektir. 
Merkezlerdeki yoğunluğun azaltılması için “Uyarlanabilir 
Kent” modellerinin oluşturulması ile birlikte, bu bölgelerin 
idaresini sağlamak maksadıyla yeni kurumların kurulması 
isabetli olacaktır.10

8  Glaeser, a.g.e.
9  A.g.e
10  Feyzan Erkip, “Salgın Sonrası Kentlerimiz Nasıl 
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Medikal İstihbaratın Gelişimi ve Önemi

Serpil Baygül1

Koronavirüsün dünyaya damgasını vurduğu 2020 
yılında öne çıkan alanlardan birisi de “medikal istihbarat” 
alanıdır. İstihbarat teşkilatlarının ve askeri yapıların 
içerisinde medikal istihbarat bölümlerinin oluşturulması, 
II. Dünya Savaşının yaşandığı günlere denk düşmektedir. 
Avrupa ve Japonya’da artan totaliter eğilim karşısında 
teyakkuz haline geçen FBI, çalışmalarını medikal alana 
yoğunlaştırmıştır.2 

1940 yılında Nazilerin Fransa’yı işgali sırasında 
Fransa’nın kontrolünde bulunan Batı Hint Adalarını 
tehdit altında görmesinden dolayı ABD endişe duymaya 
başlamıştır ve bölgeye birliklerini göndererek bölgenin 
sağlık durumu ile ilgili bilgi toplamayı hedeflemiştir. 
1941 de ise istihbarat alanında daha kapsamlı bir işe 
girişerek “K.K. Tıbbi İstihbarat Dairesi” kurulmuştur. Bu 
daire ile tıbbi istihbarat görevlileri, halk sağlığı hakkında 
bilgi edinme ve bu bilgileri doküman olarak yayınlama 
görevlerinde bulunmuşlardır ve “teknik bülten” adında 

1 Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü, İstihbarat Çalışmaları Anabilim 
Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, serpilbaygul@gmail.
com.  

2 Johan Clemente, “Medical Intelligence”, 
Intelligencer, V.20, N.2 (2013): p. 73.

broşürler çıkarmışlardır. Tüm bu çabalara rağmen II. 
Dünya savaşı sırasında ABD’nin savaş dışı yaralanma 
sayılarını azalmamıştır.3  Savaş devam ederken tıbbi 
istihbarat faaliyetleri; Alman biyolojik silah kapasitelerini 
öğrenmek için Alman tıbbi malzemeleri ve ilaçları 
incelenmiş ve esir alınan sağlık personeli sorgulanmasına 
rağmen tifüs gibi önemli bir hastalık engellenememiştir. 
Bu birim 1947 yılında kapanmış ve görevi CIA devralmıştır. 
Kore savaşına kadar devam eden bu sorumluluk 1953’te 
yerini daha kurumsal bir organizasyona bırakmıştır: Ortak 
Tıbbi İstihbarat Komitesi (Joint Medical İntelligence 
Committe). Bu komite ABD’nin savaştığı ülkelerin sağlık 
sistemlerini ve sivil halkın sağlık durumlarını rapor 
etmiştir.4 1956’da ise kurumsallaşarak “Tıbbi İstihbarat 
Bölümü” oluşturulmuş ve daha çok Sovyetler Birliği ve 
Çin üzerine yoğunlaşarak tıbbi istihbarat faaliyetlerinde 
bulunmuştur.5

3 Ferhat Ünlü, ‘Medikal Güvenlik ve İstihbarat 
Dönemi’. https://m5dergi.com/son-sayi/medikal-
guvenlik-ve-istihbarat-donemi/. (Erişim Tarihi: 
25.05.2020)

4 CIA Released Documents, “Joint Medical 
Intelligence Committee”, http://www.faqs.org/
c ia /docs /125 /0001476651 /JOINT-MEDICAL-
INTELLIGENCE-COMMITTEE.html (Erişim Tarihi: 
25.05.2020).

5 Denis C.Kaufman, ‘Medical Intelligence: A 
Theater Engagement Tool, U.S. Army War College’, 
Pennsylvania, 2001, p.21
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1963’de Savunma İstihbarat Bürosu (Defence 
Intelligence Agency) DIA’nın altında toplanan “ABD 
Ordusu Tıbbi İstihbarat Bilgi Ajansı” (United States Army 
Medical Intelligence and Information Agency) USAMIIA 
tıbbi istihbarat kısmını devralmıştır. Fakat USAMIIA 1982 
de isim ve vizyon değişikliği ile AFMIC adını almıştır.6

Soğuk Savaş’ın bitişine kadar medikal istihbarat 
çalışmalarının temel hedefi, rakip ya da rakip 
olması muhtemel olan devletlerin birbirlerine karşı 
gerçekleştirebilecekleri biyolojik ve kimyasal saldırıları 
önlemek iken, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni 
aktörler, medikal istihbaratın çalışma alanının ve tehdit 
algısının değişmesine yol açmıştır. Küreselleşmenin 
getirmiş olduğu olumlu ve olumsuz sonuçlar da bu 
tehdit algısının değişmesinde kritik öneme sahiptir.7 
Küreselleşme akımı ile birlikte insanların, eşyaların ve 
fikirlerin daha serbest bir hareket sahası kazanması, bir 
yandan fikirsel gelişimin önündeki bariyerlerin kalkmasına 
ve dünyanın küresel bir köy olmasına8 hizmet etmekteyken 
diğer yandan terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin 
yeni eylem sahaları kazanmasına yol açmaktadır. Bilhassa 
uçak teknolojisinin gelişmesi ve uçakla seyahatin bireysel 
kullanımda yaygınlaşması ile birlikte terör örgütleri farklı 
mekânlarda eş zamanlı eylemler yapabilme kapasitesine 
erişmişlerdir.9 11 Eylül saldırıları bu konuya en çarpıcı 
örneği teşkil etmektedir.

Kitle imha silahlarına sahip olduğu bilinen Sovyetler 
Birliği’nin dağılması sonrası devletlerin en büyük 
endişesi, bu silahların terör ve organize suç örgütlerinin 
eline geçmesi olmuştur.10 Soğuk Savaş sonrası dönemde 
radikalleşen terör örgütleri, Sovyetler Birliği’nin dağılması 

6 Levent Sevim , ‘Ulusal Güvenlik Bağlamında Tıbbi 
Tehdit ve Tıbbi İstihbarat Değerlendirmesi’, (Yüksek 
Lisans Tezi, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 2014)

7 Menizibeya Welcome and Nikos Mastorakis, 
“Modelling Medical Intelligence and Surveillance for 
Global Security”, https://www.academia.edu/10790140/
Modeling_medical_intelligence_and_surveillance_for_
global_safety, p. 68. (Erişim Tarihi: 23 Mayıs 2020).

8 Küresel köy kavramı için bknz. Marshal Mcluhan, 
Global Village: Transformations in Word Life and Media 
in the 21st Century (New York: Oxford University Press, 
1992).

9 James D. Kiras, “Terrorism and Globalization”, The 
Globalization of World Politics, ed. John Baylis, Steve 
Smith, Patricia Owen (Oxford: Oxford University Press, 
2017), p .405.

10 Mustafa Kibaroğlu, “Kitle İmha Silahları ile Terör: 
Kıyametin Yeni Eşiği mi?”, ASAM- Avrasya Dosyası, C. 
12, S.3 (2006): 124.

neticesinde bu silahlara ulaşmak için büyük bir çaba 
harcamışlardır. Buna karşılık ABD’nin başını çektiği 
Atlantik bloğu ile ittifak halinde olan ülkeler, bu silahların 
Eski Sovyet ülkeleri üzerinden dünyaya yayılmasını 
önlemek için bir dizi tedbir almışlardır. Sovyetler Birliği 
içerisinde kitle imha silahları üzerine çalışan bilim 
adamlarının takibi ve istihdamı, bu tedbirlerden sadece 
birisidir. Burada temel amaç, bu bilim insanlarının 
organize suç örgütlerinin veya terör örgütlerinin hedefi 
ya da partneri olmalarını engellemektir.11 1995 yılında 
Tokyo’da bir metroda gerçekleştirilen sarin gazı saldırısı, 
göz önüne alınacak olursa bu endişelerin haksız olmadığı 
anlaşılacaktır. Aum Şinrikyo tarikatına bağlı teröristler, 
20 Mart 1995 tarihinde metroda gerçekleştirdikleri 
saldırıda on üç kişinin ölümüne neden olan bir eyleme 
imza atmışlardır.12 

Soğuk Savaş’ın ardından yaşanan güç boşluğu 
nedeniyle medikal istihbaratın temel odağına, devlet dışı 
aktörler yerleşmiştir. Yukarıda verilen örnekte de görüldüğü 
üzere devletler, daha evvel tecrübe etmedikleri bir saldırı 
taktiğini bertaraf edebilmek için uğraş vermişlerdir. 
Medikal istihbarata gereken önemi vermeyen ülkelerde, 
terör ve organize suç örgütlerinin gerçekleştireceği 
saldırılar olabileceği gibi salgın hastalıklardan 
kaynaklanan zayiatın yaşanması da muhtemeldir. 11 
Eylül 2001’de gerçekleşen terör eylemleri ve akabinde 
gerçekleşen şarbon saldırıları, terör örgütlerinin biyolojik 
ve kimyasal silahları kullanmaları konusunda endişeleri 
arttırmıştır. Bu olaylar, tıbbi zekânın, insan kaynaklı 
potansiyel biyolojik tehditleri tespit ederek, aynı zamanda 
ithal gıda, hayvancılık, göçmenlerden doğal olarak oluşan 
yabancı hastalıkların erken uyarısını sağlayarak, ülkenin 
sağlığını korumadaki rolünü yeniden teyit etmiştir.13 

Medikal istihbarat alanında ilk adımı oluşturan ABD 
Savunma İstihbarat Ajansına (Defence Intelligence Agency 
-DIA) bağlı bir merkez olan ABD Silahlı Kuvvetleri Tıbbi 
İstihbarat Merkezi (Armed Forces Medical İntelligence 
Center) AFMIC 2008 yılında kapsamını değiştirerek, 
Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi (National Center for 
Medical Intelligence)  NCMI ismini almıştır. Buna bağlı 
olarak kapsamı da “yeni” ismiyle beraber ulusal güvenliği 

11 Kibaroğlu, a.g.e., s.132.
12  Robyn Pagni, “Consequence Management in the 

1995 Sarin Attacks on the Japanese Subway System”, 
BCSIA Discussion Paper 2002-4, ESDP Discussion Paper 
ESDP-2002-01, John F. Kennedy School of Government, 
Harvard University, (2002):p.8.

13  Clemente, a.g.m., p. 74-75.
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de kapsayacak şekilde değişmiştir. Önceleri ismi AFMIC 
olduğu dönemler de tıbbı istihbarat; “yabancı bir ülkenin 
askeri ve sivil tıbbi yetenekleri, görülebilecek enfeksiyon 
hastalıkları, sağlığı etkileyebilecek çevresel tehlikeleri, 
biyolojik ve biyoteknolojik bilimsel seviyeleri hakkında 
tahminler, değerlendirmeler ve sonucunda bir veritabanı 
oluşturmak; kısaca sağlık riskleri ve tıbbi kapasiteleri 
değerlendirmektir” şeklinde açıklanırken; 2008 yılında 
NCMI tıbbi istihbaratı gıdalardan, hayvanlardan, 
göçmenlerden ve ABD’ye geri dönen askerlerden 
oluşabilecek potansiyel tıbbi tehditlerin, erken uyarı 
sistemi ile tespit edilmesi gerekliliğini ekleyerek tıbbi 
istihbarat tanımını olacak şekilde genişletilmiştir.  
NCMI’de dört genel bölüm bulunmaktadır: Bulaşıcı 
hastalıklar bölümü, çevre sağlığı bölümü, küresel 
sağlık sistemleri bölümleri ile tıp bilimi ve teknoloji 
bölümleridir.14

İnsan sağlığına ciddi anlamda zarar veren ve 
devletlerin güvenliğini etkileyen tehlikeler arasında 
bulunan tıbbi tehditler, güvenlik olgusuna büyük darbe 
vurmaktadır. Ulusal sınırları rahatça geçen bu tehditler 
tarihe bakıldığında SARS, H1N1, H2N3, çocuk felci gibi 
ulusal sınırları aşmış salgın hastalıkların bakıldığında 
büyük ölçekte insan hayatını yok ettiği görülmektedir. 
Düşman kuvvetlerin sahip olduğu tıbbi olanaklar o 
bölgede bulunan askeri gücün potansiyelini en üst 
seviye de etkilediği düşünülür. Düşmanın tıbbi imkân 
ve kabiliyetlerinin bilinmesi, görevin yapılacağı ortama 
yönelik bilgiler toplanması, kişisel ve çevresel koruyucu 
sağlık önlemlerin alınması ve gerektiğinde savaşın seyrini 
değiştiren önemli bilgilerdir.
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COVID-19 Döneminde Kişisel Verilerin 
Korunması

Uğurcan AKBUDAK1

Mart 2020 itibarıyla tüm dünyayı etkisi altına 
alan COVID-19 pandemisine yönelik alınan tedbirler 
birçok iş kolunda ve faaliyette bilişim teknolojilerinin 
kullanımının artmasını da beraberinde getirmiştir. 
İş toplantılarından eğitim faaliyetlerine, alışverişten 
insanların sosyalleşmesine uzanan günlük hayatın önemli 
bir kısmı çevrimiçi ortama taşınmış ve bu dijitalleşme 
ile birlikte işlenen veri miktarında da büyük bir artış 
meydana gelmiştir.  Diğer taraftan salgının insandan 
insana genellikle vücut sıvısı teması yoluyla bulaşması 
hastaların tespitinde bir temas geçmişi takibini ve enfekte 
olan hastaların başkalarıyla teması sıfıra indirmesini 
zorunlu kılmıştır. Bu süreçte söz konusu virüse karşı bir 
ilaç veya aşı bulunmadığından enfekte kişinin tespiti ve 
izolasyonunda bilişim teknolojilerinden yararlanılması 
gündeme gelmiştir. Bu kapsamda kişisel verilerin 
korunması, kişinin sağlık verilerinin toplanması ve 
işlenmesi ile kamu sağlığı arasında bir denge kurulması 
ihtiyacı ve tartışmaları hasıl olmuştur. 

Anayasal bir hak olarak kişisel verilerin korunması 
ve sınırlanma rejimi

Kişisel verilerin korunması hakkı hem Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası hem de İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi (İHAS) kapsamında korunan bir temel haktır. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Özel Hayatın Gizliliği” 
başlıklı 20. Maddesinde kişisel verilerin korunmasına 

1 Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) Harp ve Silahlı 
Çatışma Hukuku ABD Araştırma Görevlisi, uakbudak@
galatasaray.net.

ilişkin olarak “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 
verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep 
etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen 
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” 
hükmü yer almaktadır.

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin “Özel Hayata 
ve Aile Hayatına Saygı” hakkı başlıklı 8. Maddesinde “1. 
Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı 
gösterilmesi hakkına sahiptir. 2. Bu hakkın kullanılmasına bir 
kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla 
öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, 
kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, 
suç islenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli 
bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.” hükümleri 
yer almaktadır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) 
yerleşik içtihadında kişisel verilerin korunmasını 8. 
Madde kapsamında bir hak olarak görmektedir.

Anayasal bir hak olması sebebiyle kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkına yapılacak sınırlamalar 
belirli şartlara tabidir. Öncelikle Anayasanın 13. 
Maddesi uyarınca bu hakka yönelik müdahaleler 
hakkın özüne dokunulmadan, düzenlendiği maddede 
belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 
yapılmalıdır. Söz konusu müdahale ayrıca Anayasanın 
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik 
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı 
olmamalıdır. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesi 
için kanunda bir düzenleme bulunması veya kişinin açık 
rızasının bulunması gerekmektedir. Kanunda yapılacak 
düzenlemelerin bu kapsamda yukarıda belirtilen 
ilkelere uygun olarak gerekli elverişli ve orantılı olması 
gerekmektedir.

Anayasanın 90. Maddesi uyarınca temel hak ve 
hürriyetlere ilişkin yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
andlaşmaların kanunlarla çelişmesi halinde andlaşma 
hükümlerinin esas alınması gerekmektedir. Bu sebeple 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanuni düzenlemeler 
İHAS madde 8’de belirtilen sınırlama gerekçelerine uygun 
olarak meşru bir amacı olma, demokratik bir toplumda 
gerekli olma, elverişlilik ve orantılılık ölçütlerini yerine 
getirmelidir. Bu kapsamda kamu sağlığı gerekçesiyle 
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yapılacak sınırlandırmalar öncelikle kanunda düzenlemeli 
ve söz konusu düzenlemeler İHAS kapsamında belirlenen 
ilkelere uygun olarak sınırlama gerekçesi kapsamında 
orantılı olmalıdır.

Bu kapsamda Kanunda yapılan düzenlemede kimliği 
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü̧ 
bilgi kişisel veri olarak kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak 
kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, 
elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya 
da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü̧ işlem, işleme olarak kabul 
edilmiştir.

Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük 
kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel 
olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve bu 
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve mevzuatta 
öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan 
süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulması 
gerekmektedir.

Sağlık verilerinin durumu

Sağlık verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
uyarınca özel nitelikli kişisel veri durumundadır. Bu 
kapsamda söz konusu veriler aynı kanunun 5. Maddesindeki 
işlenme şartlarından farklı bir rejime tabidirler. Buna 

göre sağlığa ilişkin kişisel verilerin işlenmesi kişinin açık 
rızasının bulunduğu hallerde veya ancak kamu sağlığının 
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve 
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır 
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili 
kurum ve kuruluşlar tarafından mümkün olacaktır. Bu 
kapsamda aynı kanunun 30. Maddesi ile herkesin sağlık 
durumunun takip edilebilmesi ve sağlık hizmetlerinin 
daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi maksadıyla 
Sağlık Bakanlığına kişisel verilerin kaydının tutulmasına 
ilişkin bir sistem kurması için yetki verilmiştir. Ayrıca bu 
veriler işlenirken Kişisel verilerin Korunması kurulunca 
belirlenecek önlemlerin de alınması gerekmektedir. 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihadında da 
sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin çeşitli ilkeler 
benimsenmiştir. Mahkeme sağlık verilerinin gizliliğine 
saygı göstermek, bu tür verilerin ifşası, bir kişinin özel 
ve aile yaşamını, sosyal ve istihdam durumunu ciddi bir 
şekilde etkileme ihtimali nedeniyle sözleşmeye taraf tüm 
Yüksek Akit Tarafların hukuk sistemlerinde hayati bir ilke 
olduğunu belirtmektedir. Sağlık verilerinin gizliliğine saygı 
göstermek sadece hastanın mahremiyetinin korunması 
için değil, aynı zamanda o kişinin tıp mesleğine ve genel 
olarak sağlık hizmetlerine olan güveninin korunması 
için de çok önemli olduğu, bu tür bir koruma olmadan, 
tıbbi yardıma ihtiyaç duyanlar uygun tedaviyi istemekten 
caydırabileceğini, ve kişilerin sağlıklarını tehlikeye 
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atabileceğine dikkat çekmektedir.2 Mahkeme bir başka 
kararında ise şüphelenilen ancak henüz hakkında 
mahkûmiyet kararı verilmemiş kişilerin parmak izlerinin, 
hücre örneklerinin ve DNA profillerinin bu davada olduğu 
gibi genel bir uygulama şeklinde ve ayrım gözetmeksizin 
belirsiz bir süre veri tabanında saklanılmasının 8. Madde 
kapsamında bir ihlal oluşturduğuna karar vermiştir. 
Mahkemeye göre iç hukuk özellikle, bu verilerin 
kaydedildikleri amaçlarla ilgili ve aşırı olmamasını 
ve ilgili kişilerin bunları kaydedildikleri amaçlar için 
gerekli bir süre için tanımlanmasına izin verecek şekilde 
tutulmasını sağlamalıdır3. 

Mahkemenin benimsediği bir diğer ilke ise söz konusu 
verilerin gizliliğine ilişkindir. Mahkeme bir kararında akıl 
hastalarına ilişkin dosyaların uygun gizlilik kuralları 
içinde korunması, kamunun erişimine değil sadece belirli 
kategorideki kişilerin erişimine açık olması şartıyla bir 
ihlal teşkil etmeyeceğine hükmetmiştir4. Mahkeme, 
bu bağlamda, tedbirlerin kapsamını ve uygulanmasını 
düzenleyen açık ve ayrıntılı kuralların yanı sıra bu 
bilgilerin ifşa edilmesi için prosedürlere ilişkin asgari 
güvenceler bulunmasının, böylece kötüye kullanım ve 
keyfilik riskine karşı yeterli güvencenin sağlanmasının 
gerekli olduğunu düşünmektedir.5

Avrupa Konseyinin tavsiye kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 27 Mart 2019 
tarih ve CM / Rec (2019) 2 sayılı sağlıkla ilgili verilerin 
korunması konusunda üye ülkelere Tavsiye Kararı’nda 
verilerin işlenmesine ilişkin belirli esaslar belirlenmiştir.6

Söz konusu kararda kişinin açık rızası olmadan 
verilerin sağlık profesyonelleri ile sağlık ve sosyal yardım 
sektörleri tarafından yasaların öngördüğü koşullara tabi 
olmak üzere önleyici tıbbi amaçlar ve tıbbi teşhis, bakım 
veya tedavi yönetimi veya sağlık hizmetlerinin yönetimi 

2  Z. / Finlandiya davası – Başvuru no:22009/93 
Karar Tarihi  25.2.1997

3  S. ve Marper / Birleşik Krallık  davası - Başvuru 
no :30562/04 ve 30566/04 Karar Tarihi: 4.12.2008 (BD)

4  Yvonne CHAVE née JULLIEN/ Fransa davasında 
Başvuru No: 14461/88 Karar Tarihi: 9.07.1991

5  AVILKINA ve diğerleri/Rusya davası Başvuru no: 
1585/09 Karar tarihi:6.6.2013

6  Recommendation CM/Rec(2019)2 of the 
Committee of Ministers to member States on the 
protection of health-related data (Adopted by the 
Committee of Ministers on 27 March 2019) https://
rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/

maksadıyla, kamu sağlığına yönelik tehditlere karşı 
korunmada, kişinin yaşamını devam ettirmesi için zorunlu 
olan hallerde işlenebileceğini belirtmektedir. Kişinin 
açık rızasıyla da sağlıkla ilgili verilerin işlenebilmesinin 
mümkün olduğu ancak bu durumda rıza öncesi kişi açıkça 
bilgilendirilmiş olması gerektiğinin altı çizilmektedir.

Ayrıca verilerin işlenmesi açsısından şu çerçeveyi 
çizmektedir: 

• Veriler şeffaf, kanuna uygun ve orantılı bir şekilde 
işlenmelidir. Veriler, spesifik ve meşru amaçlar 
için toplanmalı ve bu amaçlarla uyumlu olmayan 
bir şekilde işlenmemelidir. Verilerin işlenmesi, 
izlenen meşru amaç ile ilgili olarak gerekli ve 
orantılı olmalı ve sadece veri sahibinin onayı 
prensibi ile veya yukarıda belirtilen başka bir 
meşru temelde gerçekleştirilmelidir. Veriler, 
işlendikleri amaçlarla ilgili olarak yeterli, ilgili 
ve aşırı olmamalıdır; bunlar doğru olmalı ve 
gerekirse güncellenmelidir.

• Kişisel veriler, ilke olarak ve mümkün olduğunca 
veri sahibinden toplanmalıdır. Veri sahibinin 
veri sağlayabilecek bir konumda olmaması ve 
bu verilerin işleme amaçları için gerekli olması 
halinde, bu Tavsiye Kararı’nın ilkelerine uygun 
olarak diğer kaynaklardan da veri toplanabilir. 
Verileri işlenen bireyin haklarına, bilgiye erişim 
hakkına ve bilgi, düzeltme, itiraz ve silme 
haklarına saygı gösterilmelidir.

• En son teknolojik gelişmeler, sağlıkla ilgili 
verilerin hassas yapısı ve potansiyel risklerin 
değerlendirilmesi dikkate alınarak hazırlanan 
uygun güvenlik önlemleri kişisel verilere 
yanlışlıkla veya yetkisiz erişim veya bunların yok 
edilmesi, kaybolması, kullanımı, kullanılamaması, 
erişilemezliği, değiştirilmesi veya ifşa edilmesi 
gibi riskleri önlemek için oluşturulmalıdır.

DisplayDCTMContent?documentId=090000168093b26e 
(Erişim Tarihi:01.06.2020)
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Avrupa Veri Koruma Kurulu COVID-19 
Uygulamaları Rehberi7

04/2020 sayılı Konum verilerinin ve teması izleme 
araçlarının COVID-19 salgını kapsamında kullanımına 
ilişkin esaslar 21 Nisan 2020 tarihinde yayınlanmıştır. 
Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) COVID-19’a ilişkin 
tedbirler kapsamında konum verilerinin işlenmesi 
ile temas takip uygulamalarına ilişkin esasları 
belirlemektedir. 

EDPB COVID-19 ile mücadele açısından teknoloji ve 
veri kullanımına önem vermekle birlikte bunun orantılılık 
gereklilik ve etkililik ilkelerine uygun olarak yapılması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda mevcut 
sağlık krizi, orantısız veri işlemek ve depolamak için 
bir fırsata dönüştürülmemelidir. Depolanacak hususlar 
belirlenirken tıbbi uygunluk ve gerçek ihtiyaçları göz 
önünde bulundurmalı ve kişisel veriler sadece COVID-19 
krizi süresince tutulmalıdır. Kriz sonrasında prensip olarak 
tüm kişisel veriler silinmeli veya anonimleştirilmelidir.

EDPB konum verilerinin işlenirken mutlaka 
anonimleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Verinin 
sahip olduğu kişinin gizlenmesi anonimleşmesi 
anlamına gelmemektedir. Bireylerin hareket izlerinde bu 
anonimleştirme oldukça güç bir durumdur zira herkesin 
kendi has bir hareket tarzı bulunduğundan toplu verilerden 
bile bireylere ulaşmak mümkün hale gelebilmektedir. Bu 
açıdan bir bireyin hareketlerinin veri seti tek başına değil 
ancak bütün insan hareketleri dâhil edildiği ve coğrafi 
koordinatların genelleştirildiği genel bir veri seti içinde 
ele alındığında anonimleşebilecektir.

EDPB temas izleme uygulamaların nitelikli halk 
sağlığı personeli tarafından gerçekleştirilen temas 
izlemenin yerini alamayacağını belirtmektedir. Ayrıca bu 
uygulamalar kişilerin özel hayatlarına ciddi bir müdahale 
teşkil ettiği belirtilmektedir. EDPB bu uygulamalardaki 
meşru amacın aşılmaması gerektiğini bu verilerin sadece 
COVID-19 tedbirleri kapsamında toplanılması gerektiğini 
bunun dışında hiçbir amaç için kullanılmamasını 
belirtmekte ve oldukça dar bir çerçeve çizmektedir. Meşru 
amaç net bir biçimde tanımlandıktan sonra verilerin 
işlenmesinin elverişlilik uygunluk ve orantılılık ilkelerine 

7 Guidelines 04/2020 on the use of location data and 
contact tracing tools in the context of the COVID-19 
outbreak (Adopted on 21.04.2020) https://edpb.europa.eu/
sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_
contact_tracing_covid_with_annex_en.pdf (Erişim 
Tarihi:01.06.2020)

de uygun olması gerektiğinin altı çizilmektedir.

Veri minimizasyonu ile en başından ve tasarım 
olarak verilerin korunması (data protection by default 
and by design) ilkeleri uyarınca işlenecek verilerin en 
başından itibaren en az seviyede tutulması ve verilerin 
gizliliğine ilişkin her türlü önlem alınması gerektiği 
belirtilmektedir. Bu kapsamda söz konusu uyguların 
kişilerin konum bilgilerinden ziyade diğer kullanıcı ne 
kadar yakınında olduğunu işlenmesi, toplanan verilerin 
kişilerin ekipmanlarında depo edilmesi ve kişilerin kimlik 
verilerini işlemeden çalışması ve verilerden kişinin 
yeniden belirlenmesine ilişkin önlemlerin de alınması 
gerektiğini vurgulamaktadır.

Kamu idareleri, yasaların belirlediği şartlara uygun 
olarak kendi görevleri kapsamında kamu yararı maksadıyla 
veri işlemesi mümkün olduğu belirtilmektedir.  Bununla 
birlikte, veri işleme kişinin açık rızasına yasal dayanağa 
dayanıyorsa, veri sorumlusu, açık rızanın gerekliliklerinin 
yerine getirildiğinden emin olmalıdır.

EDPB kişilerin verilerin işlenmesi açısından 
etkin bir denetim mekanizması kurulması gerektiğini 
belirtmektedir. Bu kapsamda veri sorumluları prensip 
olarak ilgili ülkenin yetkili sağlık otoritesi olmalıdır. 
Ayrıca veri işleme sürecine dahil olan her tarafın 
sorumlulukları kesin olarak belirlenmeli ve kullanıcılarla 
bu durum önceden paylaşılmalıdır.

EDPB, temas izleme uygulamaları tarafından 
uygulanan ilgili algoritmaları içeren prosedürlerin ve 
süreçlerin, yanlış pozitif ve negatif vakaların ortaya 
çıkmasını sınırlamak için kalifiye personelin sıkı 
denetimi altında çalışması gerektiğini vurgulamaktadır. 
Özellikle, bir sonraki adımlarda tavsiyelerde bulunma 
görevi yalnızca otomatik işlemeye dayanmamalıdır. Yanlış 
pozitif vakalar belli bir sayıda illa ki olacağından verileri 
ve / veya sonraki analiz sonuçlarını düzeltme kabiliyeti 
uygulamalar için bir zorunluluktur.

EDPB genel olarak bu ilkeleri belirledikten sonra Üye 
ülkelere bu uygulamalar için dikkat edilmesi gereken 
hususları şu şekilde sıralamaktadır:

İşlenen veriler en başından itibaren minimum seviyede 
tutulmalı ve uygulamaların medeni hal, mesajlar, arama 
günlükleri, konum verileri, cihaz tanımlayıcıları gibi ilgisiz 
veya gerekli olmayan bilgileri toplamaması sağlanmalıdır.

Uygulamalar tarafından yayımlanan verilerde gizliliğe 
önem verilmeli verilerin kime ait olduğunun bilinmemesi 
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sağlanmalıdır. Şifreleme yöntemleri ve diğer önlemler 
gerekli aralıklarla yenilenmelidir. Sunucularda ve 
uygulamalarda depolanan verileri, uygulamalar ve uzak 
sunucu arasındaki alışverişi güvence altına almak için en 
gelişmiş şifreleme teknikleri uygulanmalıdır. Uygulama 
ve sunucu arasında karşılıklı kimlik doğrulama da 
gerçekleştirilmelidir. 

Kullanıcıların uygulamada virüslü COVID-19 olarak 
raporlanması için yetkili bir kurumdan aldığı test 
sonucu doğrulaması üzerine işlem başlatılmalıdır. Onay 
güvenli bir şekilde elde edilemezse, hiçbir veri işlemi 
yapılmamalıdır.

Temas izleme sistemine dahil olan bir sunucu, sağlık 
otoriteleri tarafından enfekte olduğu tespit edilen kişiye 
ait irtibat geçmişini ve gizlilik esaslarına göre takma 
adlı tanımlarını8 ilerletmelidir. Alternatif olarak, sunucu, 
virüs bulaşmış kullanıcıların takma ad tanımlayıcılarının 
listesini veya iletişim geçmişini yalnızca virüs bulaşmış 
olabilecek kullanıcıları maruz kalma durumları 
hakkında bilgilendirmek için saklamalıdır. Ancak bu 
kapsamda potansiyel olarak virüs bulaşmış kullanıcıları 
tanımlamaya çalışmamalıdır.

Ek bilgilerin işlenmesinin zaruri olduğu hallerde 
bu veriler kullanıcı terminalinde kalmalı ve sadece 
kesinlikle gerekli olduğunda ve önceden ve özel onayı ile 
işlenmelidir.

Veri sorumlusu, kamu yetkilileri ile işbirliği içinde, 
bireylerin bir üçüncü taraf uygulaması kullanma 
ihtimalini azaltmak için resmi temas izleme uygulamasını 
indirme bağlantısı hakkında açık ve net bir şekilde 
bilgilendirmelidir.

Sonuç

Sonuç olarak COVID-19 pandemisi için bir aşı veya ilaç 
bulunmadığından salgınla mücadelede yöntemlerin ve 
araçların çeşitlendirilmesi ihtiyacı açıktır. Bu kapsamda 
mevcut bilişim teknolojilerinin kullanımı sürecin 
sonunda bizi dünya nüfusunun önemli bir kısmının en 
hassas verilerinin bile işlendiği bir tabloyla karşı karşıya 
bırakabilecektir. 

Bu kapsamda konum bilgilerinin toplanması ve 
işlenmesinde ve temas takip uygulamalarında en baştan 
itibaren sadece salgınla sınırlı veriler toplanacak şekilde 

8 İngilizcedeki Pseudonymous kavramına karşılık 
kullanılmaktadır.

altyapılar kurulmalı, verilerin gizlenmesi açısından her 
türlü önlemler en üst düzeyde alınmalıdır. Söz konusu 
uygulamaların manipülasyonları engelleyecek bir 
doğrulama mekanizması da oluşturması gerekmektedir. 
Veri işleme süreçlerinin şeffaflaştırılması, etkin denetim 
mekanizmaları kurulması ve bu uygulamaların özellikle 
ülkelerin yetkili sağlık otoriteleri kontrolünde işletilmesi 
kişilerin verilerinin korunmasındaki kaygıları azaltması ve 
uygulamaların amacına ulaşması açısından büyük önem 
teşkil edecektir.
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Giriş

Japonya Milli Savunma Araştırmaları Enstitüsü 
tarafından hazırlanan “Çin Güvenlik Raporu 2019” 
isimli çalışma, bölgenin en önemli aktörlerinden olan 
Çin’in, askeri ve güvenlik işbirliklerini orta ve uzun 
vadede değerlendirirken; Pekin’in bölge üzerindeki siyasi 
ve ekonomik etkisini de detaylandırmaktadır.

Çalışma, ilki 2011 yılında basılan raporların devamı 
niteliğindedir. Serinin 2019 yılı ana başlığı “Çin’in Asya 
Düzenini Yeniden Şekillendirme Stratejisi ve İzleri” 
olarak belirlenmiştir. Japonca, Çince ve İngilizce basılan 
çalışma, temelde, Çin’in uluslararası siyasal sistem 
için geliştirdiği ‘yeni düzen’ stratejisinin ana hatlarını 
ve görünümünü analiz etmektedir. Pekin’in, bilhassa, 
Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Pasifik ülkeleri üzerinde 
kurmaya çalıştığı yeni düzenin stratejisini detaylı analiz 
ederek, bölgeler üzerindeki nüfuzunu aktarmaktadır. 

İncelenmek üzere söz konusu çalışmanın seçilmesinin 
temel nedeni, Çin’in Asya düzenini yeniden şekillendirmek 
için geliştirdiği stratejisini anlamak ve izdüşümlerinin 
bölgeye etkilerini tespit edebilmektir. Bunun yanı sıra 
inceleme ile Japonya’nın, Çin Hükümetini ve Doğu 
Asya’da büyüyen ekonomik ve siyasi ilişkilerini nasıl 
değerlendirdiği belirlenebilecektir. Doğu Asya’nın büyük 
gücü olan Japonya’nın Çin’i değerlendirdiği kıstaslar, 
bölgenin gelecek ilişkilerine etki edecektir. Bu nedenle 
Çin’i ve bölgede etkin olan güç noktalarını belirlemek, 
dahası bölgenin diğer aktörlerini tanıyarak işbirliklerini 
incelemek, Çin etkisinin bölgeye ve aktörlere neler 
getirdiğini tespit etmek adına çalışmanın incelenmesi 
önem arz etmektedir.

Ana Bölümler

Giriş ve sonuç bölümleri dışında dört ana bölüm ve bir 
makaleden oluşan çalışmada, yazarların her bölüm için 
cevaplamak istediği sorular ve netleştirmek istedikleri 
varsayımları mevcuttur. Yazarların bölümler içerisinde 
cevap aradığı temel sorular, Çin’in bölge üzerindeki 
etkisini hem ekonomik hem de siyasi açıdan analiz 
edebilmek amacı etrafında toplanmaktadır. 

Çalışmada giriş yazısından önce her bölüm için bir 
özet metni eklenmiştir. Özetler okuyucuya ön fikir verdiği 
gibi bölümler hakkında da kritik bilgiler sunmaktadır. Her 
bölümün ayrıca alt başlıkları vardır. Alt başlıklar, kurulan 
hipotezleri ve yapılan analizleri destekleyen verilerin 
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Doğu Asya; Güney ve Doğu Çin Denizi’ni içine alan 
jeopolitiği, küresel ticarette artan payı, doğal kaynakları 
ve Pasifik adaları ile uluslararası alanın önemli bir 
parçasıdır. Bölgenin nüfuz etkisi bakımından en önemli 
aktörü ise hiç şüphesiz Çin’dir. Bu nedenle Çin’in 
artan etkisinin, güvenlik ve ekonomi perspektifinden 
değerlendirilmesi önemli görülmektedir.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan 
Çin, ekonomik olduğu kadar bölgesel ve küresel güvenlik 
etkilerine sahiptir. Japonya’da dâhil olmak üzere, tüm 
Doğu Asya ülkeleri için çarpan etkisi yapan Çin ekonomisi, 
kısa zamanda bölge ülkeleri ile arasındaki ekonomik 
makasın açılmasını sağlamıştır. Ekonomik gücünün 
büyümesi ile beraber askeri-güvenlik yatırımlarının 
artması, Çin’in, uluslararası siyasal sistem içerisinde 
güvenlik politikalarının ve askeri eğilimlerinin mercek 
altına alınmasını gerekli kılmıştır. 

Çin’in uluslararası ve bölgesel güvenlikte daha kritik 
bir aktör haline gelmesi, Japonya’nın güvenliğine de etki 
edebilecek bir konuma ulaşmıştır. Bunun yanı sıra, Çin 
ve Japonya’nın ihtilafa düştüğü konular, bölge için olası 
bir güvenlik tehlikesini işaret etmektedir. İki ülkenin 
işbirliklerini arttırması ve ilişkilerini derinleştirmesi ise 
Doğu Asya’ya avantaj sağlayacaktır. Bölgenin iki önemli 
ülkesinin gelecek dönemlerdeki ilişkilerinin muhtemel 
bir analizinin yapılabilmesi bu doğrultuda önem arz 
etmektedir.

1  Figen Aydın, Milli Savunma Üniversitesi, 
Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Uluslararası 
İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar Ana Bilim Dalı Doktora, 
aydinfigen@windowslive.com
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detaylandırılması adına ayrıca önemlidir. Bunların yanı 
sıra haritalar ve şekiller ile çalışma zenginleştirilmiş ve 
anlatım desteklenmiştir. Güncel tarihli harita ve şekillerin 
çoğu, bölüm yazarları tarafından oluşturulmuştur.

Çalışma, giriş bölümünde Çin ve mevcut uluslararası 
sisteme dair aktarılan bilgiler ile başlamaktadır. Çin’in 
uluslararası düzenin ideal hale gelmesi isteğine ve Çin 
Hükümetinin ideal uluslararası düzen için sunduğu 
argümanlara giriş bölümünde işaret edilmektedir. 
Çalışmanın amaçları bölüm içerisinde sıralanmaktadır. 
Buna göre, ilk amaç, Çin’in bölgesel ve uluslararası düzen 
için belirlediği hedeflerini ve araçlarını saptayabilmektir. 
Çalışmanın ikinci amacı ise Çin etkisinin görüldüğü 
bölge ülkelerinin Çin’i nasıl algıladığını belirlemek ve 
geri beslemenin nasıl olduğunu açıklamaktır. Çalışma 
amaçlarının iki temelde inşa edilmesi konu bütünlüğü 
açısından önemlidir.

1) Çin’in Dış Stratejisi Mevcut Dünya Düzeni ile 
Anlaşmazlığa Neden Olmaktadır

Birinci bölüm, Devlet Başkanı Xi Jinping’in katkılarını 
temel alarak, Çin’in, dış politikadaki yeni izdüşümlerini 
incelemektedir. Uluslararası düzenin yeniden 
yapılandırılmasına işaret eden Çin stratejilerinin, sadece 
bölgesel değişiklikler anlamına gelmediği belirtilmiştir.

Xi Jinping yönetiminin dış politikada çizdiği imaj ile Çin 
dış politikasına kazandırılan yeni ilkeler detaylandırılarak 
etraflıca çalışılmıştır. 2012 yılı itibariyle Xi Jinping’in 
Çin dış politikasındaki belirleyici rolü, hayata geçirdiği 
ve gerçekleştirmek istediği misyonlar, liderlik vasfı 
çerçevesinde aktarılmıştır. “Çin Rüyası” ve dış politika 
prensiplerinin önemli görülen noktaları bölüm içerisine 
dâhil edilmiştir.

Çin liderliğinde başlatılan Kuşak ve Yol Projesi, bölüm 
başlıkları içerisinde ayrıca üzerinde durulan konudur. 
Çin’in bölgesel liderliğe odaklandığı belirtilerek projenin 
olumlu ve olumsuz yönleri çerçeve içerisine alınarak 
tartışılmaktadır. Proje ile Pekin’in bölgeselliği aşarak 
küresel ekonomik konulara, yönetişime ve istikrarlı bir 
uluslararası ortamın yaratılmasını destekleyeceğine dair 
amaçları olduğu belirtilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler 
arasında Proje’nin, barışçıl kalkınmayı desteklemediği ve 
şeffaf olmadığı iddialarının artması da bölüm içerisinde 
verilen bilgiler arasındadır. Projenin ve Çin dış politikasının 
olumsuzluklarının çalışmada aktarılması okuyucu için 
objektif bir bakış açısı sunmaktadır. 

Kuşak Yol dâhilinde aktarılan bilgiler içerisinde Xi 
Jinping’in katıldığı bölgesel işbirliklerinde ve toplantılarda 
Çin dış politikasının yeni vizyonu için kurduğu cümlelere 
dikkat edilmektedir. ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar 
Birliği), AIIB (Asya Altyapı Yatırım Bankası), APEC (Asya-
Pasifik Ekonomik İşbirliği) ve CICA (Asya’da Etkileşim 
ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı) toplantıları 
çerçevesinde aktarılan konuşmalar, Çin dış politikasının 
güzergâhını kavramak bakımından önem arz etmektedir. 
Çin’in bölgesel liderliğine işaret verilmiş olması, 
okuyucunun Çin etkisini anlaması açısından önemli olsa 
dahi, okuyucuya tekrarların olduğunu düşündürmektedir. 
Bunun yanı sıra Asya Altyapı Yatırım Bankası’na katılan 
ülkelerin tek görselle paylaşılması kolaylık sağlamaktadır.

Bölüm alt başlıkları içerisinde değinilen bir diğer 
konu ise Çin’in Doğu Çin Denizi’ndeki denizcilik haklarının 
ve çıkarlarının genişletilmesidir. Japonya’nın bölgesi olan 
Senkaku Adaları’nda Çin’in tek taraflı toprak iddiasında 
bulunmasına dair eleştirilerin getirilmesi çalışmanın 
tarafsız yorumunu ortaya koymaktadır. 

Bunların yanı sıra, Çin’in bölgesel ekonomik ve 
güvenlik diplomasisinde etkisinin genişletilerek küresel 
boyutlara taşındığı iddia edilmektedir. Çin’in mevcut 
uluslararası siyasal sistemi yeniden şekillendirmeyi 
hedeflemekte olduğu iddiası, Xi Jinping’in yaptığı 
açıklamalarla desteklenmeye çalışılmaktadır. 
Varsayımların desteklenmesi okuyucunun metne ilgisini 
arttırmaktadır.

Bölümü farklı kılan bir nokta; yazarların eleştiri, 
tespit, hipotez ve analizlerinin dışında dış politika 
adına Çin Hükümetine tavsiyelerde bulunmasıdır. 
Çin’in temel çıkarlarını hedefleyerek bölge üzerinde 
tek taraflı etkisini genişletmesinin Asya’da yeni bir 
düzen kurulmasına yetmeyeceği belirtilmektedir. Bu 
nedenle, Çin’in uluslararası düzeni yeniden şekillendirme 
stratejisini sürdürürken sadece gelişmekte olan ülkelere 
odaklanması yanlış bulunmaktadır. Çin’in, aynı zamanda, 
uluslararası siyasal sistemin önemli aktörleri olan 
gelişmiş ülkelerin işbirliğini kazanmaya da odaklanması 
gerektiği tavsiye edilmektedir. 

Üç alt başlığa sahip olan birinci bölüm, çalışmanın 
en yoğun bilgi aktarımının sağlandığı parçadır. Tarihlere 
dikkat edilerek akış içerisinde verilen bilgiler ve sunulan 
şekiller bölümü derinleştirerek Xi Jinping liderliğini ve 
Çin dış politikasını her yönüyle analiz etmektedir. İlk 
bölümün, çalışmanın en uzun olan parçası olması ve pek 
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çok bilginin çepeçevre sunulması okuyucu için yorucu 
olmaktadır. Fakat Çin dış politikasının ve liderliğinin 
etkisinin zamanla ve birbirine bağlı ilişkiler ağıyla 
kurulduğunu ortaya koymak için doğru bir tercih olmuştur.

2) Çin’in Bölgesel Düzen Yapısı ve ASEAN’ın 
Tepkisi: Yükselişten Merkeze 

ASEAN odağında yazılan ikinci bölüm dört alt başlığa 
sahiptir. Bölüm içerisinde genel hatlarıyla Çin’in ekonomik 
gücünün Güneydoğu Asya’da gösterdiği etkiler ve ASEAN 
ülkelerinin denge arayışları tartışılmaktadır. 

Çin, bölgesel düzenin lideri olmak için ASEAN 
ilişkilerini yeni bir boyuta taşımıştır. Zira Güneydoğu 
Asya, Çin’in, hem güvenliği hem de Kuşak Yol Projesi’nin 
istikrarlı sürmesi için önemli bir bölgedir. Bu nedenle Çin-
ASEAN ilişkilerin geniş bir analizi yapılmış ve ASEAN’ın Çin 
ortaklığına nasıl tepkiler verdiği dahası yer almak istediği 
pozisyonun neresi olduğu gibi sorulara cevap aranmıştır. 

Bunun yanı sıra ASEAN işbirliğinin bölge ülkeleri 
üzerindeki ekonomik ve politik etkileri örneklerle 
tartışılmıştır. ASEAN kararlarının direk aktarılması 
ve yazarların bölüm için şekiller derlemesi anlatımı 
zenginleştirmiştir.

ASEAN’ın Kuşak Yol’a dâhil olma süreci ve katkıları 
aktarılırken; ASEAN ortaklığı ile hızlı ekonomik katılımın 
nasıl daha da derinleştiğine dair analizler yapılmıştır. 
Son alt başlık da ise ASEAN ülkelerinin, katılım-
kısıtlama, ekonomi-güvenlik ve Çin-ABD arasında 
dengeyi sürdürmesinin temel stratejisi olduğunun tespiti 
yapılarak; Çin ortaklığının koşulsuz kabulünün ASEAN için 
çok riskli olduğu yorumu getirilmektedir. 

3) Kuşak ve Yol Girişimi ve Güney Asya: Çin-Hint 
İlişkilerinde Artan Belirsizlik

Üçüncü Bölüm, Çin’in genişleyen ekonomik etkisi 
ile birlikte Kuşak Yol’un, Güney Asya bölgesi ve Çin-
Hindistan, Çin-Pakistan ikili ilişkileri üzerindeki etkilerini 
incelemektedir. Bölümün ilk alt başlığında incelenen 
‘Güney Asya’da Çin Etkilerinin Genişlemesi’ parçası, Sri 
Lanka, Maldivler ve Nepal çerçevesinde ele alınmıştır. 
Söz konusu ülkelerin Kuşak Yol Projesi ortaklığı 
bulunduğundan seçildiği anlaşılmaktadır. Fakat bölgenin 
önemli paydaşlarından olan Afganistan ve Bangladeş’in 
mercek altına alınmaması okuyucuyu düşündürmektedir.

Çin-Hindistan ilişkilerinde Kuşak Yol Projesi’ni temele 
alarak analiz eden yazar, ilişkilerin geleceğine ve bölgeye 
olan muhtemel etkilerine dair öngörülerde bulunmaktadır. 
Çin’in bölgedeki siyasi nüfuzunun genişlemesinin 
Hindistan’ın baskın güç statüsünü tehdit ettiği iddia 
edilirken; Çin’in limanları satın alması, Hint Okyanusu’nda 
askeri varlığının artacağına yorumlanmaktadır. 

Bu nedenle Hindistan’ın Kuşak Yol’u iyi niyetli bir 
proje olarak görmediği ve karşı önlem olarak alternatif 
çokuluslu işbirliklerini güçlendirdiği ifade edilmektedir. 
İkili ilişkinin, yönetilen bir anlaşmazlık olduğu ve uzun 
vadede rekabetlerini zararsız yönetecekleri okuyucuyu 
için sunulan temel öngörülerdir. 

Aynı bölüm içerisinde CPEC (Çin-Pakistan Ekonomik 
Koridoru)’in bölgeye etkilerinin incelenmesi okuyucuya 
ek bilgiler verirken; bölge ilişkilerinin ve Kuşak Yol 
Projesi’nin Güney Asya’daki misyonunu anlamak adına 
önem arz etmektedir. Ayrıca CPEC projelerinin tek görselde 
yazar tarafından toplanması parçanın anlaşılmasını 
kolaylaştırmaktadır.

Üçüncü bölümün sonuna, bölüme binaen, yazar 
tarafından kaleme alınan ‘Çin Deniz Faaliyetleri ve 
Pakistan Limanları’ isimli bir makalenin eklenmesi 
anlatımı derinleştirmektedir. Diğer bölümlerde olmayan 
makale, üçüncü bölümü farklılaştırırken; iddiaları ve 
öngörüleri desteklemektedir.

4) Pasifik Adası Ülkeleri: Kuşak ve Yol Girişiminin 
Güney Uçları

Son bölümde Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları 
arasında kalan, dünyanın en büyük okyanusu Pasifik 
ülkeleri çalışılmış ve ülkelerin Kuşak Yol’un güney 
ucu olmasına dikkat çekilmiştir. 21. Yüzyıl Deniz İpek 
Yolu’nun, Güney Pasifik ada ülkelerini etkilediği noktalar 
tespit edilmeye çalışılmış ve Çin projesine ada ülkelerinin 
katılım düzeyi tartışılmıştır. 

Pasifik ada ülkelerine ekonomik yardım yapan Çin, 
ülkeler ile ekonomik işbirliğini arttırmak istemektedir. 
Bunun yanı sıra bölgenin enerji zengini olması nedeniyle, 
enerji ortaklığı isteyen Çin’in, ekonomi ve enerji ortaklığı 
sayesinde, siyasi etki istediği iddia edilmektedir. 

Siyasi etki isteğinin Tayvan nedeniyle olduğu 
belirtilmektedir. Pasifik adası ülkelerinden altısı olan 
Kiribati, Solomon Adaları, Nauru, Tuvalu, Palau ve 
Marshall Adaları ile diplomatik ilişkilerini sürdüren 
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Tayvan karşısında Çin, söz konusu ülkelerle işbirliğini 
arttırarak karşı hamle yapmak istemektedir. İşbirlikleri 
ve lider görüşmeleriyle desteklenen iddia ve yorum, 
okuyucuya farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Pasifikteki varlığından 
‘stratejik’ terimi ile söz edilmiştir. Bölge ülkelerinin Çin’e, 
Projesi’ne, bölgedeki varlığına ve askeri ilişkilerine, 
ülkelerin ihtiyatlı baktığını belirten üçüncü alt başlık, 
Avustralya merkezli bir düşünce kuruluşunun araştırmasını 
da detaylandırarak okuyucuya ek bilgi vermektedir. 
Sidney merkezli Avustralya düşünce kuruluşu Lowy 
Institute tarafından yapılan bir araştırmaya göre Çin’in 
Pasifik ada ülkelerine vermek üzere söz verdiği tüm nakdi 
yardımlar, bölgeye sağlanan en yüksek yardım olarak 
açıklanmıştır. Bu durumu, Çin’in, Pasifik adası ülkeleri 
ile ‘ekonomik ortaklıktan daha fazlasını istediği’ şeklinde 
yorumlayan yazar, Çin’in bölgenin donör ülkesi olduğunu 
belirtmektedir.

Sonuç

Sonuç, hem giriş bölümünün hem de birinci bölümün 
yazarı olan Masafumi Lida tarafından kaleme alınmıştır. 
Çalışmanın geniş bir özeti olarak görülebilen sonuç 
bölümü, her bölümün değindiği konuları kısaca belirterek 
varılan neticeleri aktarmaktadır.

Xi Jinping yönetiminin Çin dış politikasını getirdiği 
son durum ve Çin’in uluslararası düzeni yeniden 
şekillendirmeye dair stratejisi, sonuç bölümünde 
üzerinde durulan konulardandır. Bunun yanı sıra Kuşak 
Yol Projesi’nin yorumları, okuyucu için toparlayıcı 
bilgi mahiyetindedir. İlk aşamalarda Çin’in ekonomik 
istikrarına hizmet için daha bölgesel bir proje olarak Orta 
Asya ve Güneydoğu Asya üzerine odaklanan Kuşak Yol’un, 
bugünkü vurgusunun değiştiği belirtilmektedir. Yeni bir 
uluslararası düzenin şekillenebilmesini teşvik edebilecek 
gelişmekte olan ülkelerle birlikte Proje, Afrika ve Güney 
Amerika kıtalarına kadar ulaşabilmiş ve bu sayede küresel 
bir işbirliğine dönüşmüştür.

Bunun dışında Çin’in büyümekte olan askeri gücüne 
ve Güney ve Doğu Çin Denizi’ndeki pozisyonuna dair 
daha keskin yorumlar getirilmektedir. Okuyucunun 
bölüm içerisinde görmek istediği etkili yorumlar, sonuç 
bölümünde kaleme alınmıştır denilebilmektedir. Çin’in 
Asya için yeni bir güvenlik konsepti inşa ettiğini belirten 
yazar, Halk Kurtuluş Ordusu’nun Çin denizlerinde 
statükoyu zorla değiştirdiğini ve Çin’in temel çıkarlarına 

hizmet ettiğini not etmektedir. Askeri üsler inşa ederek 
Çin’in, uluslararası denizcilik hukukunu reddettiğini 
ve bu durumun, Japonya’nın dışında ABD’yi de bölgede 
kısıtladığını belirtmektedir.

Benzer keskin yorumlar Hindistan için de 
yapılmaktadır. Hindistan’ın Kuşak Yol Projesi’ne 
entegrasyonunu yorumlayan yazar, Çin ortaklığının, 
Hindistan’ın bölgedeki üstünlüğünü zayıflattığını net 
olarak ifade etmektedir. Kuşak Yol ile Çin’in, kendisi 
için yeni bir bölgesel düzen oluşturacağını ve ekonomik 
etkisini siyasi etkiye dönüştüreceğini belirtmektedir. 
Kuşak Yol Projesi’nin merkez politika olarak kullanıldığı 
ve bir kademede başarılı olduğu da ayrıca aktarılmış ve 
okuyucu için tarafsız bir yorum getirilebilmiştir.

Sonuç bölümünde tüm raporun neticeleri tek tek 
kaleme alınmıştır. Bu durum okuyucuya aktarılan 
bilgi akışının mantık silsilesi içerisinde tek portrede 
sunulmasını sağlarken; daha keskin yorumların 
getirilmesi, okuyucunun zihnini netleştirmektedir.

Çalışmada tüm alt başlıklar tıpkı bölüm başlıkları 
gibi rakamla ifade edilmiştir. İkinci ve üçüncü 
dereceden alt başlıkların dahi rakamla ifade edilmesi 
bölümü takip etmeyi zorlaştırmaktadır. Okuyucu hangi 
bölümün alt başlığında olduğunun takibi yapmak 
durumunda kalmaktadır. Söz konusu mecburiyet de 
anlam karmaşasına neden olmaktadır. Ancak bölüm 
başlığından sonra alt başlıkların harfle ifade edilmesi 
yahut bölüm başlığının rakamı ile beraber verilmesi takibi 
kolaylaştırabilirdi.

Editöryal sorumluluk, çalışmanın hazırlandığı 
Güvenlik Çalışmaları Bölümü’nün yöneticisi Tetsuo 
Murooka tarafından üstlenilmiştir. Rapor, dipnot usulü 
hazırlanmıştır ancak dipnot açıklamaları sayfa sonunda 
değil, kaynakça başlığında verilmiştir. Kaynakçanın her 
bölüm için kendi başlıkları altında ayrılarak verilmesi 
okuyucuya kolaylık sağlamaktadır.

Bölüm yazarlarının Japonya hariç yurtdışındaki 
uzmanlar ve araştırmacılardan bilgi aktarımı sağlaması 
metne tarafsız bir bakış açısı kazandırırken; yöneltilen 
tüm sorulara cevap verilebilmesi okuyucunun fikir sahibi 
olduğu noktaları zenginleştirmektedir. Çalışma içerisinde 
yapılan analizler ve cevap aranan sorular güncel 
konuları işaret etmesi nedeniyle alanda bir boşluğu 
doldurmaktadır. Yazarların her bölüm için analiz sonrası 
getirdiği yorumlar ve öngörüler, okuyucunun konuyu 
kavramasını kolaylaştırmaktadır.
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Çalışma, uluslararası ilişkilerin farklı bilim dallarını 
çalışan pek çok araştırmacı ve uzman için önem arz 
etmektedir. Çin ve Japonya dış politikaları dâhil olmak 
üzere, Doğu Asya bölgesi, ülke çalışmaları, güvenlik, 
örgütler ve uluslararası siyasal sisteme dair farklı alanlar, 
çalışmadan hiç şüphesiz fayda görecektir. Bunun yanı 
sıra Japonya Milli Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nün 
her yıl Çin için öne çıkan bir başlıkla hazırladığı raporlar, 
zengin yorum ve gerçekçi analizleriyle temel bir kaynak 
olmaktadır. Çalışma, 21. Yüzyılın en geniş kapsamlı 
girişimi olan Kuşak ve Yol Projesi’nin Çin’in kendi 
bölgesine olan etki merkezini nasıl genişlettiğini ve 
Pekin stratejisinin birbirine bağlı etkiler zinciri olduğunu 
anlamakta başvurulması gereken kaynakların başında 
gelmektedir.




