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COVID-19 küresel salgının geçmiş salgınlardan 
en önemli farkı ulaşım ve iletişim hızının salgı-
nın yayılmasında ve alınan tedbirlerin uygulan-
masında oluşturduğu çarpan etkisidir. Geçmiş 
salgın dönemlerinin sağlıklı analizi yapılarak 
günümüz ile farklılıkları ve etki alanları değer-
lendirildiğinde küresel salgının oluşturduğu 
toplumsal değişimin yansımaları iyi okunmalı-
dır. Tarihsel değerlendirmeye bağlı olarak 
post-pandemi stratejilerinin belirlenmesi, 
normalleşme sürecinin sevk ve idaresinin daha 
sağlıklı gerçekleştirilmesini mümkün kılacaktır. 
TÜBA tarafından yayımlanan bu kitapta küre-
sel salgın sonrasında toplumsal hayatta yaşan-
ması beklenen değişim ve dönüşümler çok 
boyutlu ve kapsamlı olarak ele alınmıştır. Unu-
tulmamalıdır ki yeni dönemde bilişim teknoloji-
leri, yapay zekâ çalışmaları, sürdürülebilir bir 
ekonomik ekosistem, nitelikli bir eğitim ve 
sağlığın geleceğine yönelik yatırımlar toplumla-
rın geleceğine yön verecektir.
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Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 

Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.1

-Muhibbi-Muhibbi22

1 Halkın gözünde devlet (iktidar) gibi değerli bir şey yoktur.
   Bu dünyada bir nefes sıhhat gibi devlet (güç) olamaz.
2 Kanuni Sultan Süleyman (1494 - 1566)

Yoğun programlarına rağmen olağanüstü çaba göstererek kitaba katkı sunan kıymetli 
bilim insanlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz

-Editör Kurulu
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Primum non nocere!Primum non nocere!

The coronavirus pandemic will forever alter the world order.

Koronavirüs salgını dünya düzenini sonsuza dek değiştirecek.

-Henry A. Kissinger

Eski çağlardan bugüne insanoğlu içinde yaşadığı dünyada diğer varlıklara 
başta insanlar olmak üzere ciddi hasarlar oluşturacak düzeyde zarar vererek 
kendisine sunulmuş olan kaynakları hor kullanarak günümüze gelmiştir. Her 
bir zarar verilen canlının yaşam alanına olumsuz etkisi telafi edilememiştir. 
Bu süreç diğer varlıkların doğadaki yeri ve katkısı da göz önünde bulundurul-
duğunda ekolojik dengenin bozulmasıyla sonuçlanmıştır. Son yıllarda çevreci 
çalışmaların ülkelerin menfaat çatışmaları arasında uzun yıllara sâri ekosistem 
hasarını kısa sürede normalleştirmesi mümkün değildir. Ekolojik dengenin 
bozulması biyoçeşitliliğin azalmasına neden olurken dünyadaki kaynakların 
dengesiz dağılımı yanı sıra aşırı tüketimine de yol açmıştır. Bunun sonucunda 
da insan refahının ana göstergesi olan bireyin temel ihtiyaçlarını karşılanması 
konularında arz/talep dengesi bozulmuştur. Sanayileşme ve şehirleşme sonucu 
doğal yaşamdan kopma üretim alanlarını daraltırken farklı üretim ve stoklama 
yöntemleri ile ticari kaygılar sonucu canlı sağlığını tehdit eden üretim teknik-
lerini ortaya çıkarmıştır.

Sanayi Devrimi dönemlerinde ekonomik krizlerin yaşandığı süreçlerde işsiz-
liğin arttığı, sağlıklı beslenmenin ortadan kalkarak bağışıklık sisteminin zayıf-
ladığı durumlarda dünya nüfusunun azalmasına neden olan ciddi salgın has-
talıkların yayılmasına uygun vasat oluşmuştur. Dünyadaki salgınları takiben 
birçok alanda gelişmeler yaşanmış son dönemdeki yüksek teknolojili ürünlerin 
artışı, küreselleşmeye bağlı aşırı mobilizasyon ile ulaşım ve iletişimin kolaylaş-
ması ise fayda sağladığı kadar hastalıkların yayılması konusunda dezavantajlı 
bir durum oluşturmuştur. Ayrıca kıtalararası zorunlu göçler, sınır anlaşmazlık-
ları yanı sıra iç çatışmalar toplumların kriz ve doğal afetlerden etkilenmesini 
ve doğacak riskleri de arttırmıştır.

3  Önce zarar verme! -Hipokrat

33
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Günümüzdeki küresel salgının geçmiş salgınlardan en önemli farkı ulaşım ve 
iletişim hızının salgının yayılmasında ve alınan tedbirlerin uygulanmasında 
oluşturduğu çarpan etkisidir. Geçmiş salgın dönemlerinin sağlıklı analizi ya-
pılarak günümüz ile farklılıkları ve etki alanları değerlendirildiğinde küresel 
salgının oluşturduğu toplumsal değişimin yansımaları iyi okunmalıdır. Tarih-
sel değerlendirmeye bağlı olarak postpandemik dönem stratejilerinin belir-
lenmesi, normalleşme sürecinin sevk ve idaresinin daha sağlıklı gerçekleştiril-
mesini mümkün kılacaktır.

Toplumların küresel salgın ile birlikte geçirdikleri zorunlu karantina süreçleri 
ve sağlık alanında yaşanan mücadele süreçlerinin küresel salgın sonrasındaki 
normalleşme sürecine ekonomik, psişik, siyasi, sosyolojik ve ticari uzun süreli 
etkileri olacağı beklenmektedir. Bu dönemin oluşturduğu travmatik etkilerin 
sonucu olarak bireyler hayata bakışlarını sorgulama ve geçmiş muhasebesi fır-
satı yakalamışlardır. Salgın sonrası dönemde bireylerin aile ve insan ilişkileri, 
tüketim alışkanlıkları ve harcama pratikleri, hayattan beklentiler ve kariyer 
planlamalarında farklılaşmalar yaşanacaktır.

Yeni dönemde, ülkelerin öncelikli olarak üretim ve tüketim politikalarını 
gözden geçirerek dışa bağımlılığı azaltma yönünde strateji geliştirmeleri, yer-
li üretimi teşvik etmeleri ve doğal kaynaklarını verimli kullanma konusunda 
özel önlemler almaları gerekecektir. Bu konudaki çalışmalar sağlık alanı başta 
olmak üzere tarım ve hayvancılık temelli gıda sektörünü, ülkenin istihdam po-
litikalarını ve eğitimin potansiyel alternatiflerini de etkileyecektir. Toplumsal 
refahın dengeli yayılması, işsizlik sigortası da dahil olmak üzere kapsayıcı sos-
yal güvenlik sistemi talepleri siyasetçilerin gündeminde önemli yer tutacaktır. 
Küresel salgın döneminde hayatın doğal akışında önemli yer tutan, farkında-
lığı çok oluşmayan gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda üretimi kavramı lojis-
tik destek politikalarında ve karantina kararlarında önemli bir yer tutmuştur. 
Gıda sektöründe üretilen gıdaların işlenmesi, stoklanması, dengeli tüketimi, 
mevsimsel gıda üretim çeşitliliği, tüketim ve üretim dengesine bağlı gıda eko-
nomisi ve yönetimi, sağlıklı ve dengeli gıda tüketimi, dışa bağımlı olmayan 
yerli ve yeterli üretimi önemseyen millî tarım ve hayvancılık politikası tüm 
ülkelerde yeni dönemin öncelikli konularından olacaktır.

Benzer şekilde küresel salgın sonrasında doğal kaynakların korunmasının yanı 
sıra alternatif yenilebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, kapsayıcı ve 
nitelikli sağlık hizmeti sunumu, sağlık altyapısı ve sağlık insan gücü, adil ve 
eşitlikçi sosyal güvenlik politikaları, ekonomik ve siyasi temelli paktlar ile iş 
birlikleri, uluslararası ilişkilerde dost-düşman kavramlarının yeniden şekillen-
mesi ve kriz dönemlerinde toplumsal asayişe yönelik özel stratejiler siyasi ka-
rar alıcılarının ve yöneticilerin gündeminde olacaktır.

Bilim diplomasisi gereği Akademilerin sorumluluğu raporlamalar, öngörüler, 
projeksiyonlar ve büyük veri analizleri içeren çalışmalar üreterek karar alıcılara 
yol göstermektir. Yaşanan küresel salgın ile yapılan raporlama çalışmalarının 
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ilki TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu idi. Rapor belir-
li periyotlar ile internet üzerinden güncellenerek paylaşıldı ve 6. sürümünde 
kitaplaştırılarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşıldı.4 Aynı şekilde küresel 
salgın dolayısı ile ulusal veya uluslararası alanda ortaya çıkan veya çıkabilecek 
olan hukuki sorunların tespiti ile bunların çözümüne yönelik öneriler içeren 
raporumuzun yayımlanma hazırlıkları sürüyor. Türk bilim insanları tarafın-
dan kaleme alınan ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yayımla-
nan bu kitapta ise tarihsel küresel salgın değerlendirmesi, COVID-19 küresel 
salgınının etkileri, küresel salgın sonrası bireyin ve toplumun sektörel bazlı 
etkileşimleri gelecek perspektifi ile beraber farklı başlıklarda incelenmektedir. 
Kitapta; sağlıktan eğitime, bilişim teknolojilerinden siyaset bilimine, ekono-
miden uluslararası ilişkilere, ticaretten felsefeye, yapay zekâ çalışmalarından 
sosyolojik tahlillere, çevre ve tarımdan uzay ve kutup çalışmalarına kadar ge-
niş yelpazede salgın sonrası dönem için öngörüler yer almaktadır. Muhakkak 
ki sonuçları çok boyutlu ve çok taraflı olan küresel salgının analizini tek bir 
disipline hapsederek yapmak mümkün olmayacaktır. Bu kapsamda her bö-
lümde birden çok noktaya temas edilmiş olsa da kitabın kurgusu kitap içeri-
sinde kesin çizgiler ile ayrıştırmadan beş temel bölüm üzerine inşa edilmiştir. 
İlk bölümde salgınların tarihteki rolüne değinilirken sağlık sistemleri, eğitim, 
Ar-Ge çalışmaları ve akademik yayınlar çerçevesinde yaşanması beklenen dö-
nüşümler hakkında öngörülerde bulunulmuştur. İkinci bölümde ise dünya 
uluslararası politiği, devletler ve küresel sistemdeki gelişmeler bağlamında ele 
alınmıştır. Tüm dünyadaki ekonomi, ticaret, turizm, lojistik, alanındaki de-
ğişimler ile istihdam şekilleri ve işletmelerdeki dönüşüme odaklanan üçüncü 
bölümde Türkiye merkezli analizlere de yer verilmiştir. Dördüncü bölümde 
küresel salgın sonrasındaki yeni normalin felsefi, psikolojik, sosyolojik, dini 
boyutuna değinilmiş ayrıca teo-politik değerlendirmeler yapılmıştır. Beşinci 
ve son bölümde ise küresel salgın sonrasında çevre, bilişim teknolojileri, gıda 
güvenliği, tarım, enerji, uzay çalışmaları, kutup çalışmaları gibi çeşitli bilim 
disiplinleri açısından yaşanan/yaşanacak gelişmelere dikkat çekilirken medya, 
spor ve eğlence sektörünün geleceği masaya yatırılmıştır.

Unutulmamalıdır ki yeni dönemde bilişim teknolojileri, yapay zekâ çalışmala-
rı, sürdürülebilir bir ekonomik ekosistem, nitelikli bir eğitim ve sağlığın gele-
ceğine yönelik yatırımlar toplumların geleceğine yön verecektir.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker
Türkiye Bilimler Akademisi

Başkanı

4 TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu. Erişim: http://www.tuba.gov.tr/tr/haberler/akademiden-haberler/
tuba-covid-19-kuresel-salgin-degerlendirme-raporu-kitaplastirildi
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Özet
Tarihin izahı ve yorumunda dikkate alınması gereken önemli unsurlardan bir 
tanesi de salgın hastalıklardır. Salgın hastalıkların mahiyeti, korunma yolları 
ve tedavileri uzun süre tam olarak bilinmemiştir. İnsanlar salgın hastalığın 
mahiyetini öğreninceye kadar onu Tanrı’nın bir gazabı olarak görmüşler, çoğu 
zaman da üzerine bir kutsiyet yüklemişlerdir. Eski Çağ’dan günümüze kadar 
endemik, epidemik ve pandemik karakterli çok sayıda salgın hastalık yaşan-
mış ve bu salgınlarda milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Veba, sıtma, 
kolera, sarı humma, çiçek, grip, verem, tifo, tifüs ve frengi hastalıkları kitlesel 
ölümlere yol açan önemli salgın hastalıklardır. Ancak bunların hepsi aynı anda 
dünyanın birkaç kıtasını etkisi altına alacak ölçekte salgınlar üretememiştir. 
Sadece veba, kolera ve grip hastalıklarının insanları etkileyen ve küresel ola-
rak bilinen pandemik salgın hastalıklar olduğunu söyleyebiliriz. Dünya, Eski 
Çağ’dan günümüze kadar, üç veba, yedi kolera ve bugünlerde yaşadığımız sal-
gınla birlikte 10’dan fazla grip pandemisi yaşamıştır. Epidemik boyutta kalan 
ancak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan çiçek, sıtma ve sarı humma sal-
gınları da en az bu üç hastalık kadar etkili olmuşlardır.

Yaşanan bütün küresel salgınların tahribatının yüksek olmasının sebebi, has-
talığın tam olarak tanınmamasıdır. Bu yüzden ölüm oranları yüksek, yayılma 
alanları geniş olmuştur. Salgın hastalıklar; ekonomik, sosyal, psikolojik, kül-
türel, siyasi, dinî, coğrafî ve daha birçok bakımdan toplumsal hayatı derinden 
etkilemiştir.

Anahtar kelimeler
pandemi, veba, kolera, grip, tarihteki salgınlar, salgın ve toplum
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Pandemics Throughout History
and Their Effects on Society Life

Abstract
One of the important factors to be considered in the explanation and interp-
retation of history is pandemic diseases. The nature of the pandemic disea-
ses, ways of prevention and treatments are not fully known for a long time. 
People saw the disease as a wrath of God until they learned the nature of the 
epidemic, and often placed a blessing on it. Many diseases with an endemic, 
epidemic and pandemic character have been experienced since ancient times 
and millions of people have died in these outbreaks. Plague, malaria, cholera, 
yellow fever, smallpox, influenza, tuberculosis, typhoid, typhus and syphilis 
are important epidemic diseases that cause mass death. However, all of these 
could not produce outbreaks while would affect several continents of the wor-
ld. We can only say that plague, cholera and influenza diseases are pandemic 
epidemics and that affect people globally known. The world has experienced 
from antiquity to the present, more than ten influenza pandemics with three 
plagues, seven cholera, and the outbreak we are experiencing today. Epidemic 
outbreaks of smallpox, malaria and yellow fever which caused the death of 
many people, were at least as effective as these three diseases.

The reason for the high destruction of all pandemics is that the disease is not 
fully recognized. Therefore, the mortality rates were high, and the spreading 
areas were wide. Epidemics/pandemics deeply affected social life economical-
ly, socially, psychologically, culturally, politically, religiously, geographically 
and many more.

Keywords
pandemic, plague, cholera, influenza/flu, pandemics in history, pandemic and society
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Giriş

Salgın hastalıklar biyolojik bir olgu olduğu için insanlık tarihi kadar hatta 
daha eskidir. Çünkü hastalıklara sebep olan mikroorganizmaların insanlık ta-
rihinden daha eski olduğu kabul edilmektedir. Bakteriler, virüsler, mantarlar, 
algler ve protozoonlar gibi mikroorganizmalar, çevre ve doğal şartların duru-
muna göre insan hayatını yararlı ve zararlı şekilde etkilemektedir. İnsanların 
toplu halde ölümüne sebebiyet veren salgın hastalıkların kaynağı olan mikro-
organizmalar, gözle görülemeyecek kadar küçük oldukları için çok uzun bir 
süre varlıkları bilinememiştir. Havanın kirliliğinin hastalıkların sebebi olabi-
leceği ileri sürülerek bir anlamda mikroorganizmaların varlığı sadece teoride 
kabul edilmiştir. Çoğu zaman da hastalığa bir kutsiyet yüklenmiş ve Tanrı’nın 
bir cezalandırması olarak algılanmıştır.

Antik çağın ünlü hekimi Hipokrat (M.Ö. 460-380/375); kendisinden önceki 
dönemde uygulanan geleneksel dinî-sihri (majik) tedbirlerin aksine, akla ve 
tecrübeye dayalı tıp anlayışını ortaya koymuştur. Ona göre, tıp ilâhî bir sanat-
tı ve hekimler tanrıların yardımını görmekte ve tabiatın gücünden faydalan-
maktaydı. İslâm dünyasından birçok bilim adamı Hipokrat’ın klinik gözlemci 
yanını rehber edinmiştir. Hipokratik eserlerinin birçoğu Galen (Câlînûs) şerh-
leriyle Arapçaya çevrilmiştir (Kahya, 1998, s. 120). Hipokrat, bulaşıcı olsun 
olmasın her türlü hastalığı vücuttaki dört sıvının (hümör) dengesizliğine bağ-
lıyordu (hümoral teori). Bu sıvılar; safra, kara safra, balgam ve kandı. İslam 
dünyası bunları Ahlat-ı Erbaa olarak adlandırmıştır. Teoriye göre, bahse konu 
dört sıvının insan vücudunda dengeli olması halinde sağlıklı bir bünyeye sahip 
olunacak, dengesiz olması halinde ise hastalık ortaya çıkacaktır. Bu sıvıların 
vücutta dengeli olup olmamasının en önemli faktörleri ise rüzgârlar ve sudur. 
Miasma (Miyazma) teorisi olarak adlandırılan bu kuram, fiziksel ve ahlaki kir-
lenmeyi işaret etmekle birlikte, salgın hastalık ile çevre ilişkisini de gündeme 
getirmekteydi. Bu bağlamda, hasta kişiler düzenlerini bozan su ve rüzgârdan 
daha uzak, farklı yerlere gönderiliyorlardı. Bu kuram esasta yanlış olmakla bir-
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likte, bazen rastlantısal şekilde işe yarayabiliyordu. Çünkü bataklık ve durağan 
sulardan uzak durmak, sıtma hastalığı için önleyici ve koruyucu bir tedbir ola-
biliyordu. Kalabalık bir kentten çıkıp, havası güzel meltemlerin estiği bir kıyı 
kasabasında yaşamak bazı hastalıklara iyi gelebiliyordu (Bauer, 2006, s. 19). 

Orta Çağ dünyasında birbiri ardına ortaya çıkan veba salgınlarının sebepleri 
araştırılırken Hipokrat’ın teorilerine dayalı tezler ileri sürülmüştür. İbn Sinâ 
(980/981-1037), Hipokrat ve Galen’in Antik Roma dünyasında hazırlamış ol-
dukları teorileri tekrar ele almış, tamamlamış ve yaymıştır (Panzac, 1997, s. 
154). O, Ahlat-ı Erbaa’yı kan, safra, balgam ve sevda olarak tanımlamıştır. İbn 
Sina, vebanın taşıyıcı farelerle, fare piresinden yayıldığını belirterek veba epi-
demisinin bu yolla başladığını yazmıştır (Erdemir, 2018, s. 204). İbn Haldun 
(1332-1406), İbn Sinâ’ya yakın bir görüşle havanın bozulmasının salgın hasta-
lıkları doğurduğuna işaret etmektedir (İbni Haldun, 1954, s. 128).

1346-1352 Kara Ölüm (Black Death) veba pandemisinden en çok etkilenen ül-
keler Batı Avrupa ve Batı Akdeniz’deydi. Endülüs’teki Müslüman bilim adam-
ları bu yıkıcı salgının etkisiyle bazı eserler ortaya koymuşlardır. Bunlardan İbn 
el-Hatîb (1313-1374)’in Arapça eserini Almancaya çevirerek neşreden Max 
Meyerhof, veba hakkındaki bu risalelerin, 14-16. yüzyıllarda Avrupa’da bu ko-
nuda yazılmış eserlerden çok daha ileri olduğunu belirtmiştir.  İbn el-Hatîb, 
yazdığı Muknî’ât es-Sâ’il ‘an el-Marad el-Hâ’il adlı eserinde, hastalığa yakalanan 
kişilerle temasta bulunanların mutlaka vebaya yakalanıp öleceği yolunda tes-
pitlerde bulunmuştur (Sezgin, 2015, s. 57).

15. yüzyıl Türk bilginlerinden Eşref bin Muhammed de İbn Sinâ’nın görüş-
lerini benimseyerek salgın hastalıkların sebebini ağulu (zehirli) havaya bağlar 
(Eşref bin Muhammed, 1961, s. 34). 

19. yüzyıl batı dünyasında salgın hastalıkların nasıl ortaya çıktığı ve yayıldıkları 
hususunda İbn Haldun’un görüşlerine yakın tezler ileri sürülmeye başlanmış-
tır. Çiçek gibi birçok hastalık insanların ölümüne sebep oluyordu ama nasıl ya-
yıldıkları konusunda net bir fikir yoktu. Birçok insan salgın hastalıklara miyaz-
ma denilen, görünmez pis havanın sebebiyet verdiğine inanıyordu. Bu sebeple 
orta sınıf mensupları aşırı kalabalık gecekondu bölgelerini protesto ediyor ve 
kentleri kirli miyazma bulutlarından bu şekilde arındırarak korunmak istiyor-
lardı (Fara, 2012, s. 350). 19. yüzyılda Louis Pasteur’un çalışmaları mikrop 
teorisini ispatlamış ve bulaşıcı enfeksiyon hastalıkların gözle görülemeyecek 
küçük canlılar yani virüsler tarafından yayıldığı anlaşılmıştır.

Salgın hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olan birçok faktör vardır. Hijyen 
kurallarına uymama, insanların yerleşik hayata geçtikten sonraki hayat tarzla-
rının sebep olduğu sağlıksız ortamlar, ekolojik dengenin bozulması, kıtlıklar, 
doğal afetler ve insanların bağışıklık sistemlerinin herhangi bir sebeple zayıf-
laması ilk akla gelen sebeplerdir. 
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Çiftçilik öncesi avcılık ve toplayıcılık yapan toplulukların herhangi bir salgın 
hastalığa yakalanma riskleri daha düşüktü. Çünkü hastalıkları taşıyan virüs-
lerin veya bakterilerin, yaşamaları ve üremeleri için kalabalık insan nüfusuna 
ihtiyacı vardı. Avlayıcı ve toplayıcı insan grupları elbette buna uygun değildi. 
Avladıkları hayvanlardan geçen bağırsak kurdu, parazitler veya enfeksiyonlar-
dan etkilenip verem dutu (frambesia) denilen, deride yaralara yol açan bulaşıcı 
tropikal bir hastalığa ve sıtmaya yakalanabiliyorlardı. Ancak sürekli yer değiş-
tirdiklerinden ve küçük gruplar halinde yaşadıklarından dolayı hastalıkların 
yerleşik hale gelmesi zordu. Yerleşik hayata geçiş, hastalıkların ortaya çıkma-
sını kolaylaştıran birçok unsuru da beraberinde getirmiştir. Evler, yiyeceklerin 
saklanması ve biriken çöpler, insana yakın yaşayan haşaratın ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Bu haşarat içindeki pire, sivrisinek ve farelerin salgın hasta-
lıklardaki rolü yadsınamayacak derecededir. İnsan atıkları ciddi manada biri-
kince su kirliliğini arttırmış ve bütün bu gelişmeler hastalıkların yayılmasına 
sebep olmuştur. Açılan tarlalar ve evlerin etrafında bulunan su; sivrisinekler 
için uygun ortamlar oluşturmuş ve sıtma ortaya çıkmıştır. Su kanalları en geç 
M.Ö. 1200’de Mısır’da ve daha önce Mezopotamya’da bakteriyel hastalık taşı-
yıcısı salyangozlar için uygun üreme yerleriydi. İnsanlar hayvanlara daha ya-
kın yaşamaya başlamışlar hatta kırsal kesimlerde, kış aylarında aynı mekânda 
bile kalmışlardır. Bunun sonucunda hayvanlara özgü hastalıklar mutasyona 
uğramış ve insanlar için ölümcül bir tehdit haline gelmiştir. İnsanların maruz 
kaldığı salgın olan veya olmayan hastalıkların neredeyse tamamı hayvan kay-
naklıdır. Kızamık hastalığı, sığırlardaki rinderpest (sığır vebası) ve muhtemelen 
köpeklerdeki distemper ile ilgilidir. Çiçek hastalığı, inekler ya da akraba çiçek 
virüsleri taşıyan diğer hayvanlardan türemiştir. Difterinin kaynağı inekler, gri-
bin kökeni ise domuzlar, ördekler ve tavuklardır. Tüberkülozun kaynağı sı-
ğırlardır. Sıradan nezle/soğuk algınlığı atlardan geçen bir hastalıktır. Tifüs’ün 
kaynağı önce fare pireleri, sonra sincaplar olmuştur (Diamond, 2013, s. 266-
269; Pointing, 2011, s. 57; Porter, 2016, s. 20). 

Salgın hastalıklar yayılma alanları ve etkiledikleri insan sayısına göre sınıflan-
dırılmaktadır. Sürekli veya zaman zaman tek bir yerin veya işletmenin hay-
vanlarını yakalayan hastalıklara dar salgın denilmektedir. Hastalığın ortaya 
çıktığı yerden yayılıp bir başka yerde görülmesine andemi/endemi, belli bir böl-
gede veya birkaç ülkede normalinden fazla görülmesine epidemi, kıtalararası 
veya küresel yayılma özelliği göstermesine ise pandemi/pandemik denilmektedir 
(Dols M. , 1979b, s. 181).

Tarihte Pandemik Hastalıklar: Terminoloji ve Kapsam
Tarihteki salgın hastalıklar konusunun en problemli yanı, salgın hastalıkların 
sistematiği ve adlarıdır. Hititler’de henkan denilen hastalık, semptomları bili-
nemediği için salgın hastalıkların genel bir adı olarak düşünülmüştür (Dinçol, 
1985, s. 10). Henkan’ın, veba, tifo veya kolera hastalığını karşılayacak manada 
kullanıldığı da ileri sürülmektedir (Koç, 2006, s. 52). Hastalıkların sistemati-
ği konusunda batı toplumuna göre İslâm dünyasının daha ileri bir seviyede 
olduğu anlaşılmaktadır. 7-8. yüzyıllarda (Hicri I. yüzyıl) Mekke şehrinde bars 
(beyaz cüzzam), cüzzam, cudri (çiçek hastalığı), hasaba (kızamık) (Altun, 1996, 
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s. 140-141) ve hamra (bir çeşit veba) (İbn Mace, s. 2224-2225) hastalıkları bi-
liniyordu. İslam dünyasında bu hastalıklar bilinmesine rağmen, yine de İslam 
ve Hristiyan dünyasında kısa sürede insanların ölümüne yol açan bütün sal-
gın hastalıklar tâ’ûn veya veba (plague/black death) olarak anılmıştır. Osmanlı 
toplumu bağlamında da durum aynıdır. Özellikle veba ve sıtma hastalığının 
birbirine karıştırıldığı zamanlar oldukça fazladır. Lady Montaqu, 1717 yılında 
yazdığı mektupların birinde, Osmanlı toplumunda anlatılan veba öykülerinin 
çoğunun ateşten (sıtma) ibaret olduğunu söyler (Montaqu, 2004, s. 56).  Bu 
durum öyle karmaşık bir hâl almıştır ki bazen veba ve humma tabirleri birlikte 
kullanılmıştır. Mesela, Nâimâ Mustafa Efendi eserinin bir yerinde, kısa sürede 
ölümcül olan bir hastalık için hummâ-yı vebâ’iyye tabirini kullanmıştır (Nâimâ 
Mustafa Efendi, 2007, s. 1693).

Teorik olarak tâ’ûn, özellikle hıyarcık vebası anlamına gelmektedir. Wâbâ ise 
genel olarak salgın hastalıkların tümü için kullanılır. İki kelime de Arapçadan 
gelir. Hatta Arapça yazan bazı tarihçilerin “her tâ’ûn bir wâbâdır, ancak her 
wâbâ bir tâ’ûn değildir” dedikleri kaydedilmektedir. Osmanlı kaynakları bu 
ayrımı teorik olarak gözetse de pratikte her iki kelimeyi de eş anlamlı olarak 
kullandıklarını söyleyebiliriz (Varlık, 2017, s. 30). 

Tarihi süreçte insanları en çok etkileyen salgın hastalıklar başta veba olmak 
üzere; çiçek, sarı humma, tifo, sıtma, frengi, kolera, verem, tifüs, kızamık ve 
grip olmuştur. Bu hastalıklardan bazıları küresel bir yayılma gösterememişler-
dir. Çünkü hastalıklara sebep olan mikroorganizmaların bulaşma, yayılma ve 
çoğalması için olması gereken ortamlar farklıdır. Sıtma mikrobunun taşıyıcıla-
rı olan sivrisineklerin üreyecekleri durgun sular ve uygun bir iklim gereklidir. 
Frengi mikrobu için durum daha da farklıdır. Zira frengi hastalığının insan-
dan insana geçmesi için cilt teması veya cinsel ilişki olması lazımdır. Sıtma, 
çiçek, frengi, cüzzam, verem, tifo ve tifüs gibi bulaşıcı hastalıklar çok sayıda 
insanın ölümüne sebep olmuşlarsa da pandemik özellik göstermemişlerdir. 
Tarihteki küresel salgın hastalıklar; veba, kolera ve griptir.

Bu çalışma, pandemiklerin seyri, bunların insan ve toplum hayatı üzerine 
etkileri ve sonuçları üzerinde özlü bir değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu 
bakımdan salgın hastalıkların biyolojik ve tıbbi sebepleri, tedbirler ve tedavi 
usullerine ana konudan uzaklaşmamak için değinilmemiştir.

Veba/Tâ’ûn
Tarihte yaşanan salgın hastalıklar içerisinde vebanın özel bir yeri vardır. Eski 
çağlardan 19. yüzyılın sonuna kadar endemik, epidemik ve pandemik olarak sık 
sık yüzünü göstermiş ve çok sayıda insanın ölümüne yol açmıştır. Veba, İslam 
dünyasında veba, tâ’ûn, Batı dünyasında genellikle Black Death yani Kara Ölüm 
veya Kara Veba olarak ifade edilmektedir. Ancak farklı dillerde plague, peste, pes-
tis, pastilentia olarak da adlandırılmaktadır. Yersinia pestis adı verilen bir bakteri 
enfeksiyonudur. Tedavisi bulunmadan önce hastalığa yakalananlar kısa süre içe-
risinde hayatlarını kaybediyordu. Veba’nın iki farklı çeşidi bulunmaktadır. Bun-
lar; hıyarcıklı (bubun/bubonik) ve akciğer vebasıdır (pnömonik veba). Hıyarcıklı 
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vebada ölüm oranı %50-70, akciğer vebasında bu oran %90’ların üzerindedir. 
Veba bakterisinin 38 derece (100 fahrenhayt) veya az altındaki sıcaklıklarda tah-
rip olduğu ve etkinliğini yitirdiği ileri sürülmektedir (Payne, 1889, s. 4).

Eski Çağ’dan itibaren ortaya çıkan birçok salgın hastalığın Mısır kaynaklı oldu-
ğu yönünde yaygın bir kanaat vardır. Mısır’ın Hac ve ticaret yollarının kesişme 
noktasındaki savunmasız pozisyonu onu bir veba veya salgın hastalık yayılma 
odağı haline getirmiştir. Veba özelinde düşünüldüğünde, Mısır tek başına en-
demik bir odak değildi. Ancak salgın için elverişli bir konumda olması nede-
niyle hassas bir konumdaydı (Ali ibn Ridwan, 1984, s. 53).

Veba ile ilgili ilk yazılı bilgilerimiz bundan 4000 yıl öncesine kadar gitmek-
tedir. Sümerler tarafından tahminen M.Ö. 2000’lerde tabletlere yazılan Gil-
gameş Destanı’nda “…senin yaptığın bu tufan yerine, Veba Tanrısı kalkıp in-
sanlara bulaşsaydı daha iyiydi!..” ibareleri bulunmaktadır (Gilgameş Destanı, 
2001, s. 86-87). Hititlerin Şulinkatte adlı bir veba tanrıları ve meşhur veba du-
aları vardır. Hititlerin en büyük kralı olarak kabul edilen II. Şuppiluliuma’nın 
M.Ö. 1335’te ve O’nun ardından tahta çıkan büyük oğlu II. Arnuvanda’nın 
birkaç yıl sonra vebadan ölmesi, bu dönemde veba hastalığının yaygın olduğu-
nu göstermektedir.  Nitekim; II. Arnuvanda’nın yerine geçen küçük oğlu II. 
Murşiliş, babasının daha önce tahta geçmek için yeğeni III. Tuthaliya’yı öldür-
mesi sebebiyle, babasına kızan tanrıların onu ve ağabeyini cezalandırdıklarını 
düşünmüş ve bu korkuyla 4 ayrı tabletten oluşan ünlü veba dualarını yazmıştır 
(Alparslan, 2006, s. 127-129). Tevrat’ın birinci kitabı olarak bilinen Tekvin 
(12)’de Abram’ın karısı Saray’a Firavun’un el koymasının ilahi bir lanete ne-
den olduğu ileri sürülür. Firavun ve tüm ev halkı neh-ga denilen bir hastalığa 
yakalanır. Bu hastalık sevimsiz akıntılı yaralara neden olduğu için çevirilerde 
buna kibarca veba denildiği ileri sürülmektedir (Bauer, 2013, s. 155). Kur’an-ı 
Kerîm’de de vebanın korkutucu ve öldürücü bir hastalık olduğu bazı geçmiş 
kavimlerle ilgili ayetlerde zikredilmektedir (Kur’an-ı Kerîm, s. Bakara/243). 
Bu ayet, vebaya atıf yapılarak tefsir edilmiş bazen de kıssalar ve rivayetlerle ve-
banın İsrailoğulları’ndan 70 bin kişinin toplu ölümüne yol açan sonuçlarından 
bahsedilmiştir (Taberî, 1991, s. 626-627).

Salgın hastalıklarla ilgili tarihi kaynaklarda ifade bulan ilk epidemi M.Ö. 430 
yılında Spartalılarla Atinalılar arasında cereyan eden Peleponnes Savaşları sıra-
sındaki salgın hastalıktır. Hastalık muhtemelen aşırı kalabalık gemilerle fare-
lerin taşıdığı pirelerle Mısır’dan gelmiştir (Diakov, 2014, s. 372). Atina’da halk 
arasında süratle yayılmış ve iki yıl (M.Ö. 430-429) şiddetli bir şekilde etkisini 
hissettirmiş, ünlü devlet adamları Perikles dahi salgına yakalanarak hayatını 
kaybetmiştir. İki yıl sonra hastalık geri gelmiş ve M.Ö. 427-426 yıllarında Atti-
ka halkının 1/3’ü ölmüştür (Mansel, 1995, s. 321; Tekin, 1998, s. 82,84). Birçok 
kaynakta veba olarak zikredilen bu hastalığın veba olup olmadığı hususunda 
tartışmalar da vardır. Yüzyılın son çeyreğinde kaleme alınan veba tarihçeleri 
ile ilgili raporlarda da hastalığın tıbbi karakterinin o günkü bilgiler ile değer-
lendirildiğinde veba olamayacağı ihtimali üzerinde durulmuş ve kesin bir şey 
demenin doğru olmayacağı savunulmuştur (Payne, 1889, s. 6).
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Tarihteki ilk veba pandemisi olarak kabul edilen 542 Justinian vebasına kadar 
endemik ölçekte veba salgınlarının varlığını tespit edebiliyoruz. Antakya’nın 
2 km. doğusundaki ünlü St. Pierre Kilisesi’nin yakınındaki kayalara oyulmuş 
Charnion/Horon adı verilen büst, IV. Antiochus döneminde, M.Ö. II. yüzyıl-
daki veba salgını sırasında ölümleri durdurmak ve şehri vebaya karşı korumak 
için yapılmıştır (Sahillioğlu, 1991, s. 229). Bunun yanı sıra M.Ö. 23, M.S. 65 
ve 79 yıllarında Roma öldürücü veba salgınlarına uğramıştır (Mumford, 2007, 
s. 276).

165-180 yıllarında Akdeniz’de ortaya çıkan ve Antonine Vebası olarak tanımla-
nan salgın Roma İmparatorluğu nüfusunun yaklaşık 1/3’ünü yani beş milyon 
insanı öldürmüştür. Vebayı Roma’ya Antoninus Verus komutasında doğuya 
gönderilen ve Partlarla savaşıp 166’da geri dönen askeri birliklerin getirdiği 
kaydedilmektedir (Freeman, 2003, s. 542). 4. yüzyılda yaşamış Romalı tarihçi 
ve devlet adamı Eutropius, özet olarak kaleme aldığı Roma tarihinde Partla-
ra karşı kazanılan zafer sonrasında Roma’da ve İtalya’daki bütün eyaletlerde 
büyük bir veba salgının baş gösterdiğini, halkın ve askeri birliklerin neredeyse 
tamamının bu hastalıktan öldüğünü kaydetmiştir (Eutropius, 2007, s. 211). 
Tarihteki ilk veba epidemisi olarak da değerlendirilen bu hastalığın kızamık 
ve çiçek olabileceği yolunda tahminler de vardır. Müellif, bahse konu hasta-
lık için pastilentia kelimesini kullanmıştır. Bu kelime Latincede veba/taun veya 
bulaşıcı hastalık karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan çiçek veya kı-
zamık olabileceği yolundaki tahminleri de dikkate almak gerekir. Bu salgının 
devamında 193 yılından itibaren Partlarla Romalılar savaşmaya devam etmiş 
ancak vebanın kırıp geçirmesi ile yüz bin kişi açık artırma ile köle olarak satıl-
mıştır (Ribard, 1974, s. 243). 

Sonuçları ve etkisi bakımından dünyada bilinen ilk büyük veba pandemisi 
Justinian Vebası olarak bilinen salgındır. Bizans imparatoru I. Justinianus dö-
neminde (527-565) yaşandığı için bu adla adlandırılmıştır. Justinian Vebası, 
dünya tarihinin gördüğü 3 büyük veba pandemisinden birisidir. Salgının ilk 
çıkış noktası tam olarak bilinmemektedir. 541 yılında Mısır’ın antik kenti Pe-
lusium’dan yayıldığı (Akdere, 2018, s. 318) veya Asya menşeli (Varlık, 2015, 
s. 146-147) olduğu yönünde görüşler vardır. Kuzey Afrika, Avrupa, Orta ve 
Güney Asya en çok etkilenen bölgeler olmuş ve buralardaki nüfusun yaklaşık 
%50-60’ının hayatını kaybettiği iddia edilmiştir. 542 baharının ortalarında İs-
tanbul’a ulaşan salgın burada dört ay etkisini sürdürmüştür. Bu süreçte, 244-
300 bin gibi abartılı ölüm rakamları verilmekle beraber, yaklaşık 80 bin kişinin 
hayatını kaybettiği söylenebilir. Bu sayı o zamanki İstanbul nüfusunun %20
’sine tekabül ediyordu (Akdere, 2018, s. 318-319; Varlık, 2015, s. 147). 

Salgın 8. yüzyılın ortalarına kadar belli aralıklarla dünyanın değişik bölge-
lerinde etkisini hissettirmiştir. İstanbul’da 558, 573-574, 599, 618-619, 698, 
747-748 yıllarında veba salgınları kaydedilmektedir (Varlık, 2015, s. 147). Bu 
pandemi sürecinde hastalığın yaklaşık on yılda bir tekrar ortaya çıktığı görül-
mektedir.



23

Orhan Kılıç

Black Death diye adlandırılan ikinci veba pandemisine kadar Avrupa, Ortado-
ğu, Anadolu, Asya ve Kuzey Afrika’da endemik ve epidemik veba salgınları hız 
kesmeden devam etmiştir. Özellikle Mısır, Suriye ve Anadolu coğrafyasının 
ikinci pandemiye kadar önemli veba odakları olduklarını söyleyebiliriz (Arık, 
1990-1991; Gökhan, 1998; Kılıç, 2004, s. 22-28; Subaşı, 2005).

1346 yılından itibaren Avrupa’da baş gösteren ikinci veba pandemisinin hikâ-
yesi 1331’de Çin’de başlamıştır. 1338’de Orta Asya’da Issık Göl’deki Nasturi 
tüccarlarda görülmüş, 1346 yılında Kırım’da Cenevizlilerin ticaret kolonisi du-
rumunda olan Kefe’ye ulaşmıştır. Buraya ise muhtemelen kenti kuşatan Mo-
ğollar tarafından getirilmiştir. 

1346-1352 veba pandemisinin Çin’de değil de Orta Asya’dan çıktığı şeklinde 
bir kanaat daha vardır. Bu görüşlerin dayanağı ise Issık Göl’ün altındaki kayıp 
bir köyde bulunan mezar taşlarının yüzlercesinin 1338-1339 tarihli olmasıdır. 
Bu taşlardan birinin üzerinde ise “Bu Kutluk’un mezarıdır, karısıyla birlikte 
salgından öldü” yazmaktadır. Tartışılan bir diğer husus ise hastalığın Yersinia 
pestis denilen bakterinin yol açtığı hıyarcıklı veba olmadığıdır. Azınlıkta kalan 
bir kısım bilim adamı, bu salgın hastalığın antraks, kanamalı ateş, tifüs ya da 
bir bulaşıcı hastalıklar bütünü olabileceğini savunmuşlardır (Bauer, 2014b, s. 
560). 

Salgın Kefe’den sonra İstanbul, Sicilya ve Mısır’a uzanmış 1347 sonunda Gü-
ney Fransa ve 1348’de Kuzey Fransa ve Güney İngiltere’ye ulaşmıştır. Ardın-
dan kuzeye doğru yol almış, Grönland’ı ve daha sonra doğuya dönerek 1350 
Aralık ayında Moskova’yı etkisi altına almıştır. Kara Ölüm’ün Avrupa’ya geçiş 
rotası Karadeniz’in kuzeyinden Akdeniz’e doğrudur. Ancak Tiflis üzerinden 
hareket edip daha sonra iki kola ayrılıp Mezopotamya ve Mısır’a giden bir ro-
tası daha vardır. Bu yollarla; Hindistan, İran, Kafkasya, Rusya, Anadolu, Irak, 
Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, Arabistan, Akdeniz Adaları ve Avrupa’nın hemen 
hemen tamamına yayılmış, 1346-1350 arasındaki etkisi Avrupa, Mısır ve Le-
vant’ta korkunç olmuştur. Hastalığın bu derece hızlı yayılmasının sebebi, hiç 
şüphesiz ki pireleri taşıyan sıçanlardı. Ancak hasta olan insanların salgından 
kaçmaları da yayılmayı hızlandırmıştır. Hastalık, öksürme ve aksırma yoluyla 
bulaştığında yani pnömonik olduğunda nerdeyse yüzde yüz ölümcüldü. Pire-
lerle taşındığında, yani hıyarcıklı ise ölümcüllüğü üçte ikiden azdı. Veba, sade-
ce dört yıl içinde Avrupa nüfusunun üçte birini yok etmiştir (Dols M. , 1979a, 
s. 35 vd.; Nikiforuk, 2001, s. 71 vd.; Pointing, 2011, s. 419-420).
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Harita 1. Kara Ölüm’ün Avrupa’da Yayılması (1347-1352)

Kaynak: (Pointing, 2011, s. 418)

Papa VI. Clemens’in ölü sayıcıları, Kara Ölüm sırasında 23.840.000 kişinin öl-
düğünü rapor etmişlerdir. Bu rakama muhtemelen Çin dahil değildir. Çin’de 
ise yaklaşık 13 milyon kişinin hayatını kaybettiği kaydedilir. Avrupa haricinde 
Kahire, Hindistan, Kırım, Mezopotamya, Suriye Karaman, Kayserya, Halep ve 
Kıbrıs’ta çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Kıbrıs Adası neredeyse bütün 
sakinlerini kaybetmiştir. Halep’te salgın süresince 22 bin kişi ölmüştü (Hecker, 
1859, s. 21).

J.F.C. Hecker, Papa VI. Clemens’e rapor edilen bu ölüm sayılarını çok gerçek-
çi bulmayıp Avrupa’daki ölümlerle ilgili yaptığı değerlendirmeler sonucunda 
kendince daha güvenilir bulduğu Tablo 1’deki sayıları vermektedir.

Tablo 1. Kara Ölüm ve Bazı Avrupa Şehirlerindeki Ölüm Sayıları (1348-1351)

ŞEHİR ÖLÜM SAYISI

Floransa 60.000

Venedik 100.000

Marsilya 16.000 (1 ayda)

Siena 70.000

Paris 50.000

St. Denys 14.000

Avignon 60.000

Strasburg 16.000

Lubeck 9.000

Basel 14.000

Erfurt 16.000 (en az)
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ŞEHİR ÖLÜM SAYISI

Weimar 5.000

Limburg 2.500

Londra 100.000 (en az)

Norveç 51.100

Hecker, bu rakamlara Almanya’da ölen 124.434 Fransisken rahip ve İtalya’da-
ki 30 bin azınlığın da eklenebileceğini ifade etmektedir. Ona göre burada ismi 
zikredilmeyen ve nüfusu 200 binden fazla olmayan küçük ülkelerdeki kasa-
ba ve köylerin neredeyse bütün sakinleri hayatlarını kaybetmişlerdir. Alman-
ya’da muhtemelen 1.244.434 kişi ölmüştür. Salgın sırasında birçok ev boş ka-
lıp harabeye dönmüştür. Avignon’da bulunan Papa, cesetlerin gömülmesinin 
imkânsız hale geldiğini görünce Rhone Nehri’ni kutsamış ve cesetlerin vakit 
geçirilmeden nehre atılabileceğini duyurmuştur. Cesetleri hızlı bir şekilde or-
tadan kaldırmak için olağanüstü önlemler alınmış Kahire, Paris ve Viyana’da 
şehirlerin dışına açılan toplu mezarlara üst üste gömülmüşlerdir. Hatta bazı 
yerlerde hastaların bir kısmının acele ile daha ölmeden gömüldükleri bile riva-
yet edilmiştir. Erfurt’ta mezarlıklar dolduktan sonra 12 bin ceset on bir büyük 
çukura gömülmüştür. Toplu mezar uygulaması hemen her şehirde görülmüş-
tür. Salgında en ağır kaybı İtalya vermiştir. Kara Ölüm’de İtalya nüfusunun 
yarısı hayatını kaybetmiştir. Venedik nüfusunun 3/4’ü ölünce şehir bir müddet 
terk edilmiş ve ıssız kalmıştır. Padua sakinlerinin 1/3’ü ancak hayatta kalabil-
mişti. Floransa’da sağ kalanların umutsuzluğa kapılmamaları için ölü sayısını 
yayımlamak ve cenazelerinde çan çalmak yasaklanmıştı. İngiltere için de tab-
lo oldukça ürkütücüdür. Burada da cesetler üst üste toplu olarak gömülmek 
zorunda kalınmıştı. Londra’da bir çukurda 50 bin ceset üst üste gömülmüştü. 
(Hecker, 1859, s. 22-24). 

Veba salgını 1346-1352 dönemindeki kadar yıkıcı olmamakla birlikte, daha 
sonraki yıllarda da etkisini devam ettirmiştir. 1347-1536 yılları arasında or-
talama her 11 yılda, daha sonraki 150 yıllık süreçte ise ortalama her 15 yılda 
bir veba epidemileri yaşanmıştır. 1596’da İspanya’da çıkan veba salgınında 
Kuzey İspanya nüfusunun yarısı hayatını kaybetmiştir (Pointing, 2011, s. 419-
420). 1506, 1517, 1528-1529, ve 1551 yıllarında İngiltere’de (Hecker, 1859, s. 
179-184), 1525’te Napoli ve Roma’da, 1550’de Milano’da, 1575-1577’de Ve-
nedik’de, 1575-1580’de Messina’da şiddetli veba salgınları yaşanmıştır. 1580 
yılında ise bütün İtalya’yı saran Del Montene veya Castrone denilen bir hayvan 
hastalığı çıkmış sıçramalar halinde insan sağlığını da tehdit etmiştir. 1581’de 
Roma’da meydana gelen salgında 60 bin kişi ölmüştür. Aynı yıl Milano’da çı-
kan salgında ise şehirde sadece 5 bin kişi sağ kalmıştır. 17. yüzyılda Avrupa’da 
yaşanan büyük veba salgınları; 1630 Milano ve Verona, 1630-1631 Floransa, 
1631 Venedik, 1656 Cenova, 1664-1665 Londra epidemileridir (Braudel, 
1989, s. 221-222; Dols M. , 1979b, s. 165 vd.; Flinn, 1987). 1664-1665 Londra 
epidemisi İngiltere’de yaşanan son veba salgını olmuştur. Veba 1651-1652 sal-
gınından sonra İrlanda’ya da uğramamıştır (Payne, 1889, s. 14). 1721 Marsilya 
epidemisi ise esas etkisini Güneybatı Asya ve Mısır’da göstermiştir (Pointing, 
2011, s. 419-420). 
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Veba epidemileri 14-18. yüzyıllarda doğal olarak Osmanlı coğrafyasını da et-
kilemiştir. İstanbul, Mısır, Eflak-Boğdan, Balkanlar, Anadolu ve Irak-ı Arab 
önemli veba odaklarıydı (Kılıç, 2004, s. 43-62; Kılıç, 2016; Varlık, 2017; Lowry, 
2003; Panzac, 1997; Varlık, 2017). 

Veba salgınları 17. yüzyılın ortalarından sonra İngiltere ve Batı Avrupa’da et-
kisini iyice azaltmasına rağmen, Rusya, Tuna havzasındaki ülkeler, İstanbul ve 
Mısır bir müddet daha salgınlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. İstanbul’daki 
son veba salgını 1841’de, Mısır’da ise 1845 yılında zuhur etmişti (Payne, 1889, 
s. 14). 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren veba salgınlarında büyük bir azal-
ma görülmüştür. Bu durum Osmanlı Devleti’nde de aynı seyri izlemiş ve veba-
nın yerini kolera almıştır (Panzac, 1997, s. 1).

Veba pandemilerinin üçüncüsü ve sonuncusu 1896 yılında Hindistan’da baş-
lamıştır. Salgın neredeyse yarım asır sürmüş 1918 yılına kadar 10 milyonun 
üzerinde Hintlinin ölümüne sebep olmuştur. Bu sayı 1948 yılında 13 milyo-
na ulaşmıştır. Salgının hemen öncesinde 1893 yılında Bengal’de çıkan kolera 
salgını da kayda değer ciddi bir salgındır (Ferro, 2002, s. 230). Hindistan’da 
başlayan salgının kısa bir süre sonra Amerika’yı ziyaret etmesi ve can kaybının 
çokluğu pandemi olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur. Bir liman şehri 
olan San Fransisco’ya muhtemelen bir Çin gemisi, enfekte sıçan ve pire getir-
mişti. 1900 ve 1904 yıllarında San Fransisco’da 121 veba vakası tespit edilmiş 
ve çoğunluğu Çin Mahallesi sakini 113 kişi hayatını kaybetmişti. San Fran-
sisco’da son hıyarcıklı veba vakasının görülmesinden iki yıl sonra 18 Nisan 
1906’da büyük bir deprem olmuş ve yüzbinlerce insanı evsiz bırakmıştı. Bu 
arada sıçan ve pire popülasyonu artmış veba kentte yine alevlenmiştir. Bu sı-
rada 166 kişi enfekte olmuş bunlardan 77 kişi hayatını kaybetmişti. Bu salgın 
sırasında bir milyondan fazla sıçan yakalanmış ve öldürülmüştü. Böylesine bü-
yük bir sıçan temizliğinin yapılması şüphesiz salgının etkisini azaltmış ve ölü 
sayısı da düşük seviyede kalmıştır. Bu salgından sonra 1924’ün sonları 1925’in 
başlarında California’da pnömonik veba görülmüş çoğu Meksikalı göçmen işçi 
olmak üzere 30 kişi hayatını kaybetmiştir. 1960’lardan bu yana dünyada yılda 
ortalama 1.500 veba vakası rapor edilmektedir. Hastalık en çok ilaçların zor 
temin edildiği ve hijyen koşullarının standart dışı olduğu ülkelerde görülmek-
tedir (Slavicek, 2008, s. 108).

Kolera
19. yüzyılın başlarından itibaren dünyanın birçok ülkesinde kendisini hisset-
tiren ve bir anlamda vebanın yerini alan küresel boyutlu bir salgın hastalıktır. 
Şiddetli akut sulu ishale neden olur ve aşırı öldürücüdür. Bir kişinin kolera 
bulaşmış yiyecek veya su alması durumunda 12 saat veya 5 gün arasında be-
lirtilerini gösterir ve tedavi edilmemesi halinde saatler içinde ölüme sebebiyet 
verebilirdi. Kolera mikrobu bulaşan çoğu insan belirti geliştirmez. 1-10 gün 
sonra dışkılarında bakteriler bulunur, çevreye geri döner ve potansiyel olarak 
diğer insanlara bulaşır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastalığın orijinal en-
feksiyon kaynağı olarak Hindistan Ganj Nehri deltasını göstermekte ve 1961 
yılına kadar bütün kıtalara yayılan 7 pandemik kolera salgını olduğunu kabul 
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etmektedir (WHO, 2020). Bunlar sırasıyla 1817-1824, 1829-1851, 1852-1859, 
1863-1875, 1881-1896, 1899-1923 ve 1961-1991 pandemileridir.

Koleranın tam olarak tanımlanmasa bile antik döneme kadar uzanan bir geç-
mişinin olma ihtimali yüksektir. Hititlerin henkan diye adlandırdıkları bir sal-
gın hastalığın kolera olabilme ihtimaline yukarıda değinilmişti. Bunun yanı 
sıra, M.Ö. 5. yüzyılda   Hindistan’da ve M.Ö. 4. yüzyılda Yunanistan’da Hipok-
rat’ın kolera benzeri hastalık vakalarını tanımladıkları bilinmektedir. 9. yüzyıl 
Hint tıbbi metinlerinde de kolera belirtilerini içeren nja adlı bir hastalıktan 
bahsedilir (Pollitzer, 1954, s. 421-422). Bu ve benzeri bütün bilgiler yeteri ka-
dar açıklayıcı olmadığı ve daha başka hastalıkları da çağrıştırdığı için net bir 
şey söylemek zordur. 

16. yüzyılın başlarında kolera hastalığı daha net bir şekilde tanımlanmıştır. 
Portekizli tarihçi Gaspar Correa, Lendas da India adlı eserinde, 1503 yılından 
itibaren gözlemlenen, aniden karında başlayan bir hastalık ile bir kişinin se-
kiz saat içerisinde öldüğünü kaydetmiştir. Bu hastalık yerli halk tarafından 
moryxy olarak tanımlanmış ve 1543 ilkbaharında çok yüksek bir ölüm ora-
nına ulaşmıştır. Goa’da yaşanılan bu salgın, tarif edilen ilk kolera salgını 
olarak kabul edilmiştir (Macpherson, 1872, s. 201; Pollitzer, 1954, s. 423). 
1529 yılında İtalya ve Fransa’da, 1538’de bütün Avrupa’da, 1545’te Fransa 
ve İngiltere’de kolera belirtileri gösteren salgınlardan bahsedilir. Bu has-
talığın Fransa’da o dönemlerdeki popüler adının Trousse Galant olduğu ve 
1643 yılına kadar kolera ile eşanlamlı olarak kullanıldığı kaydedilir (Macp-
herson, 1872, s. 44). 1503’ten 1817 yılındaki ilk pandemisine kadar kolera 
Hindistan’da kesintisiz olarak etkisini sürdürmüştür. Bu süreçte Portekizli, 
Hollandalı, Fransız ve İngiliz bağımsız gözlemciler ve yetkililer tarafından 
koleranın varlığına atıfta bulunulan 64 salgın kaydından 10 tanesinin epi-
demik yayılım gösterdiğinden bahsedilmektedir (Macpherson, 1872, s. 201; 
Pollitzer, 1954, s. 423). 

Hindistan’ın yabancısı olmadığı kolera, 19. yüzyılın başlarından itibaren bu-
laşıcılık ve yayılma gücü artarak küresel bir tehdit haline gelmiştir. 1811’de 
Kalküta ve Jessore’dan Çin’e ve Hint takımadalarına sıçramış ve ilerlemesini 
batıya doğru döndürünce 1821 yılından itibaren pandemik bir özellik kazan-
mıştır. Kolera, yayılmasını Avrupalılarca kurulan kara ve deniz ticaret yolları 
güzergâhında devam ettirmiştir. Sri Lanka, Myanmar, Tayland, Endonezya 
ve Filipinler’de etkili olan salgın, 1820’de Endonezya’daki Java adasında 17 
bini Batavia’da olmak üzere 100 bin kişinin ölümüne sebep olmuştur. 1820’de 
Çin’de görülmüş ve en önemlisi, 1821 Temmuz’unda İngiliz askeri birlikle-
rince Umman’a seyahat eden İngiliz birliklerince Arabistan’da Maskat’a ulaş-
tırılmış ve salgın yeni bir coğrafya ile tanışmıştır. Kolera, 1821’de Basra’ya 
ulaştığında üç hafta içerisinde 15-18 bin arasında ölüme sebebiyet vermiştir. 
Buradan ise bugünkü Türkiye, Suriye ve İran coğrafyalarına sıçramıştır. 1823 
yılında salgın Tiflis’te ve Hazar Denizi kıyısındaki Astarhan’da görülmüştür. 
Bağdat, Şiraz, Tahran, Halep, İskenderun salgınla tanışan önemli şehirlerdi. 
1820-1821 yılları arasında Afrika kıyılarına ulaştığı ve Zanzibar’ın dar kıyı böl-
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gelerinde görüldüğü konusunda da kıt bilgiler mevcuttur (Dunham, 1866, s. 
427-431; Pollitzer, 1954).

İkinci kolera pandemisinin Hindistan’da ve muhtemelen de 1826’da aktivite 
belirtileri gösteren Bengal’de ortaya çıktığına dair bir kanaat vardır. Salgın 
1830’da Moskova’ya ulaşmıştır. Rusya, Polonya ve Avusturya üzerinden kuzeye 
doğru genişlemiş ve Temmuz 1821’de St. Petersburg ve Kronstadt’a, Ekim 
1823’te Viyana, Berlin ve Hamburg’a kadar yayılmıştır. Hamburg’dan ise İn-
giltere’nin kıyı kenti Sunderland’a sıçramıştır. Hastalık, 1832 ilkbaharında 
Londra’ya, oradan da 23 Mart’ta Fransa’ya geçmiş ve Paris’te bir ay içerisinde 
23 bin kişinin ölümüne sebep olmuştur. 1832 yılında İngiltere’de toplam vaka 
sayısı 14.796, toplam ölü sayısı ise 5.432 olarak verilmektedir. Londra’dan bir 
göçmen gemisi ile hareket eden salgın, 8 Haziran 1832’de Kuzey Amerika’da 
Québec şehrine varmış ve birkaç hafta sonra New York’da görülmeye başla-
mıştır. 1832 yılının sonunda koleranın İrlanda’da da varlığı tespit edilmiştir. 
1832 yılında Avrupa’daki yayılımı sırasında Belçika, Hollanda ve Norveç’de 
çok tahribat yapmamakla beraber kolera vakalarına rastlanmıştır. Salgın 1833 
yılında Meksika ve Küba’da görülmüş Şili ve Peru’ya yayıldığı konusunda ise 
ortak bir kanaat oluşmamıştır. İkinci pandemi yirmi yıldan fazla sürdüğü için 
Asya, Avrupa, Amerika ve Doğu ve Kuzey Afrika’da birçok ülkede bir veya bir-
kaç yıllık kesintiler olsa da sürekli olarak hareketini devam ettirmiş ve çok sa-
yıda insanın ölümüne sebep olmuştur (Dunham, 1866, s. 5-6; Pollitzer, 1954, 
s. 431-440). 1829-1851 yıllarında gerçekleşen ikinci kolera pandemisi oldukça 
geniş bir alana yayılmış ve dört kıtayı ciddi oranda etkilemiştir.

Harita 2. Kolera Salgının 1845-1848 Yıllarındaki Yayılımı

Kaynak: (General Board of Health, 1850)

Harita yazar tarafından revize edilmiştir.
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İkinci pandemideki ölüm oranları Avrupa ve Amerika’da benzerlikler göster-
mektedir. Büyük Britanya’da özel sağlık kurumlarındaki ölümler vakaların 
yaklaşık %39,5’unu oluşturuyordu. Bu oran hastanelerde yaklaşık %57,25’ti. 
1831-1833’te Büyük Britanya’da 131.080 kolera vakasının 52.547’si ölümle 
sonuçlanmıştı. Pandeminin sonuna kadar bu oranlar aşağı yukarı aynı seyret-
miştir. New York’ta resmi rakamlara göre 1849 yılında 52 gün içinde 2.631 ko-
lera vakasına rastlanmış ve bunlardan %34’ü yani 915’i ölümle neticelenmiştir 
(Dunham, 1866, s. 7). 

1825’ten 1844’e kadar Hindistan’daki Avrupalı askerlerin tüm ölümlerinin 
1/7’si kolera kaynaklıydı. Bu oran yerli askerler için 1/5’tir. 1846 Temmuz’un-
da kolera salgını Tahran’da birkaç gün boyunca günde 300 kişiyi öldürmüştür. 
Salgın sonunda 60 bin nüfuslu şehrin 1/5’i yani 12 bin kişi hayatını kaybetmiş-
tir. Kolera, Tebriz’de daha ölümcül olmuş 30 bin nüfustan 6.677 kişi yirmi 
gün içinde ölmüştür. 1846 yılında Bağdat’ta kolera kaynaklı ölümlerin 30 bini 
aştığı kaydedilmektedir. Salgın, 1851 yılında Büyük Kanarya Adası’nda çoğu 
birkaç gün içinde olmak kaydıyla yaklaşık 9 bin kişiyi öldürmüştü (Dunham, 
1866, s. 6-7; General Board of Health, 1850, s. 3-7). Kolera salgını Mekke’de 
1831 yılında 20 bin, 1846 yılında 15 bin, 1847 yılında Arafat’ta hacı adayla-
rından 2-3 bin kişiyi bir gecede öldürmüştü. İstanbul’da 1831 yılında 6 bin, 
1847-1848’de ise 5.275 kişi koleradan hayatını kaybetmiştir. 1831 salgını sıra-
sında Osmanlı Devleti’nde ilk karantina uygulamaları da başlamıştır (Sarıyıl-
dız, 2001, s. 310-311).

Üçüncü kolera pandemisi 1852-1859 yılları arasında yaşanmış ve pandemi-
ler içerisinde en ölümcülü olmuştur. Batı Hindistan’dan kaynaklanan salgın; 
Asya, Kuzey Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Afrika’da etkili olmuş 1856 
Kırım Muharebesi’nin başlamasıyla, müttefik askerler, özellikle de Fransızlar 
vasıtasıyla İstanbul ve Balkanlar’a da bulaşmıştır. 1856 salgınında İstanbul’da 
3.500 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu salgının tek teselli edici yanı hastalığın 
kaynağının tanımlanmasıdır. Kirlenmiş suyun hastalığın yayılmasında ciddi 
bir rol oynadığı, güvenli ve temiz su içmenin hastalığın önlemesinde büyük 
önemi olduğu anlaşılmıştır (Pollitzer, 1954, s. 440-441). 

1863-1875’te dördüncü kolera pandemisi yaşanmıştır. Kolera bu sefer İran ve 
Hazar Denizi kıyısındaki liman şehirlerine uğrayan yollardan değil, Arabistan 
üzerinden Mısır, İstanbul, Güney Fransa ve Avrupa’ya nüfuz etmiştir. Diğer 
salgınlar gibi etki alanı Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtaları olmuştur. Di-
ğer salgınlara nazaran daha az şiddetli ancak yine de ölüm oranları bazı yerler-
de çok yüksektir. Mesela Prusya’da 1866 yılında yaklaşık 115 bin kişi, Moravya 
ve Bohemya’da yaklaşık 80 bin, Macaristan’da 30 bin, Hollanda’da 20 bin ve 
Belçika’da 30 bin civarında insan hayatını kaybetmiştir. 1867 yılında İtalya’da 
Sardunya’yı da kapsayacak şekilde kolera salgınından 130 bin kişi ölmüştür. 
1871 yılında Rusya’dan çeşitli yönlere doğru yayılan hastalık Romanya ve Bul-
garistan’daki Karadeniz limanları ile İstanbul ve Trabzon’a da taşınmıştır. Sal-
gın 1873’te Selanik’e sıçramıştır. 1872-1873 yıllarında Macaristan’da 190 bin 
kişi hayatını kaybetmiştir (Pollitzer, 1954, s. 442-448). İstanbul’a sirayet eden 
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salgın 1871 yılında 15 bin kişinin, 1876 istilasında ise 7 bin kişinin ölümüne 
sebebiyet vermiştir (Sarıyıldız, 2001, s. 317).

Beşinci kolera pandemisi (1881-1896), en fazla 1881-1883 ve 1890 ataklarında 
tahribat yapmıştır. 1892 yılında Osmanlı Devleti ve Balkanlar’ın bir kısmı ha-
riç Avrupa’nın tamamı koleraya teslim olmuştur. Bu salgın sırasında İngiltere 
karantina uygulamasına geri dönmek zorunda kalmıştır. Hastalık 1893 yılında 
alınan önlemlere rağmen İstanbul’a ulaşmış ve 1.537 kişi hayatını kaybetmiş-
tir. 1893 salgınının Osmanlı coğrafyasındaki en ağır faturası Hicaz’da olmuş 
“Hacc-ı Ekber” olan hac mevsiminde kalabalığın da fazla olması sebebiyle 30 
bin kişi ölmüştür (Sarıyıldız, 2001, s. 318-319). Salgın; Asya, Kuzey Afrika, Av-
rupa ve Amerika’da görülmüş ancak İngiltere ve Amerika temiz su kaynakları 
ve karantina uygulaması ile daha az zayiat vermiştir. Avrupa’da ilk zamanların-
da Fransa, İtalya ve İspanya ile sınırlı kalmıştır. 1885 yılında Fransa’da 10 bin 
vakadan beş bini ölümle sonuçlanmıştır (Pollitzer, 1954, s. 449).

Beşinci pandemide modern mikrobiyolojinin kurucusu sayılan Alman mikro-
biyolog Robert Koch (1843-1910), bakterilerin bağırsaklarda varlığının ko-
leraya sebep olduğunu göstermiş ve 1883 yılında etkenini (Vibrio cholerae) 
bulmuştur. Böylelikle hastalığın yayılımı veya bir yerde tutulmasının önlen-
mesi için yapılması gerekenler anlaşılmış ve bu gelişme üzerine 20. yüzyılın 
başlarından itibaren kolera salgınının hızı kesilerek kontrol altına alınmıştır 
(Yıldırım, 2020, s. 62).

1899-1923 yıllarında yaşanan altıncı kolera pandemisi halk sağlığı ve hijye-
nik ortamlar oluşturmadaki gelişmeler sebebiyle, Avrupa ve Kuzey Amerika’yı 
fazla etkilememiştir. Ancak Hindistan, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı 
tahrip etmeye devam etmiştir. 1923’e gelindiğinde vakalar azalmış ve ilk çı-
kış noktası olan Hindistan’a çekilmiştir. 1918-1919’da Hindistan’da kolera-
dan yarım milyondan fazla insan ölmüştür. Avrupa Rusya’sında 1910 yılında 
109.560 kişi hayatını kaybetmiş, bu rakam 1912 yılında sadece üçe düşmüştür. 
1910-1922 yılları arasında Balkan yarımadasındaki hemen her ülkede kolera 
vakaları görülse de yüksek çaplı ölümlere sebebiyet vermemiştir. Buna kar-
şılık Hindistan’da 1906 yılında 682.649, 1908 yılında 579.814, 1918 yılında 
556.533 ve 1919 yılında 565.156 kişi koleraya yakalanarak ölmüştür (Pollitzer, 
1954, s. 452-457).

1961 yılında başlayan yedinci pandemik kolera diğerlerinden farklı olarak En-
donezya’da ortaya çıkmıştır. 1971’de Afrika’ya ulaşarak Asya ve Orta Doğu’ya 
yayılmıştır. 1990 yılında Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilen kolera vakalarının 
%90’ından fazlası Afrika kıtasından gelmiştir. 1991 yılında, nerdeyse yüz yıl 
sonra Güney Amerika’ya gelen salgın Peru’da 3 bin kişiyi öldürmüştür. Daha 
sonra Orta Amerika ve Meksika’ya yayılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kolera halk sağlığı için küresel bir tehdit olmaya 
devam etmektedir. Büyük ölçüde yoksullaşmış, az gelişmişlik ve sosyal gelişim 
eksikliğinin bir sonucu olarak gösterilmektedir. Her yıl kolera enfeksiyonu ne-
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deniyle dünya çapında 1,3-4 milyon kolera vakası ve 21-143 bin ölüm olduğu 
tahmin edilmektedir (WHO, 2020).

Grip
Grip, en yaygın genel tanımıyla akut ve ateşli bir solunum sistemi hastalığıdır. 
İnfluenza A, B ve C virüslerinden ileri gelir. En yaygın belirtileri baş, kas ve bo-
ğaz ağrısı, yüksek ateş, kuru öksürük ve halsizliktir. Hastalık hafif ve belirtisiz 
geçirilebileceği gibi ciddi ve bazen ölüme götüren komplikasyonlar da gelişti-
rebilir. En ciddi komplikasyonu ise gribal enfeksiyonun akciğere ulaşmasıyla 
oluşan pnömoni/zatürredir (Temel, 2015, s. 15).

Grip, muhtemelen eskiçağlardan itibaren insan sağlığını tehdit eden bulaşıcı 
bir hastalıktı. Hipokrat (M.Ö. 460-380/375), grip benzeri bir hastalıktan söz 
etmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar, son 400 yıl içerisinde on civarında 
grip pandemisi meydana geldiğini ve bunların çoğunun Çin’de ortaya çıktığını 
göstermektedir. Hastalığın adı Orta Çağ sonlarında İtalya’da etki kelimesinin 
(İtalyanca: İnfluenza, Latince: İnfluentia) gezegenlerin bazen gökteki olağan 
dışı dizilişlerinin hastalıklara sebebiyet vereceğini vurgulamak için kullanıl-
masıyla ortaya çıkmıştır. Türkçede ise Fransızcadan alınan grippe kelimesi grip 
şeklinde kullanılmaktadır (Temel, 2015, s. 16).

Grip; veba, çiçek, sıtma veya kolera gibi insanların kısa sürede ölümüne veya 
vücudunda şekil bozukluklarına ve çürümelere yol açan bir hastalık olmadı-
ğı için hoş bir sıkıntıdan başka bir şey olarak görülmüyordu. Binlerce yıldır 
dünyayı dolaşan grip virüsü, 1933 yılına kadar keşfedilememiş ilk ortaya çıkışı 
ise çiftçilerin at, domuz ya da ördeği evcilleştirmesi ile başlamıştır. Bu ahır ve 
kümes hayvanlarının grip taşıyıcısı oldukları ispatlanmıştır. Grip hastalığına 
sebep olan virüs sürekli mutasyona uğrar ve bağışıklık sisteminin antikorları, 
virüsün mutasyona uğramasıyla değişen dış yüzeyini artık tanıyamaz hale ge-
lir ve yeni bir grip ortaya çıkar. Bu durum, aşı üreticilerinin her zaman grip 
virüsleri konusunda bir adım geriden gelmelerinin temel sebebidir. Grip, 18. 
yüzyıla kadar çok geniş coğrafi alanları etkilememiş, dolayısıyla pandemik bir 
özellik göstermemişti (Nikiforuk, 2001, s. 187-191). 

Salgın hastalıklar tarihinde grip adıyla tespit edilen ilk salgın, 1173’te İtal-
ya ve Fransa’yı etkileyen epidemidir. 1580 yılında yaşanan grip salgını ise ilk 
grip pandemisi olarak kabul edilebilir. Bu salgın Asya’da ortaya çıkmış Afrika, 
Avrupa ve Amerika’ya kadar ulaşmıştır. Sadece Roma’da 8 bin kişinin öldüğü 
kaydedilmektedir. 1729 yılında Rusya’da başlayan bir salgın bütün Avrupa’yı 
etkilemiştir. Bu salgının kısa aralıklarla 1733 yılına kadar devam ettiği görül-
mektedir. 1781 yılında Çin’de başlayan grip salgını kısa sürede kıtalararası 
bir özellik kazanmış sekiz ay içinde Avrupa ve Amerika’yı etki alanı içerisine 
almıştır. Dünya, 18. yüzyılın sonlarında grip salgınlarının daha rahat ortaya 
çıkması ve yayılması için uygun gelişmeler göstermiştir. Ulaşım alanında ge-
linen nokta, artık hastalığın çok kısa bir sürede bir kıtadan başka bir kıtaya 
geçmesini sağlamış, kentlerdeki hijyen eksikliği ise bir başka tetikleyici unsur 
olmuştur. Nitekim, 1830-1831, 1883 ve 1889-1890’da üç grip pandemisi ya-
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şanmıştır. Bunlardan en önemlisi olan 1889-1890 pandemisi, Rusya üzerin-
den Avrupa’ya yayıldığı için Rus Gribi olarak adlandırılmıştır. Hastalığın ilk 
kaynağının Çin, Kanada, Grönland veya Sibirya kaynaklı olabileceği yolunda 
farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak ilk vakalar St. Petersburg’da görülmüş ve 
Avrupa’ya yayılmıştır (Yolun, 2012, s. 41-43).

1918 yılında insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birisi yaşanmıştır. 
Bu yıl başlayan grip salgını muhtemelen Asya’da ortaya çıkmış ve ABD’de 
Iowa’daki bir domuz çiftliğine ulaşmıştır. Buradan yayılan salgın Influenza A 
adı verilen H1N1 virüsü idi ve domuzlardan yayıldığı için Domuz Gribi olarak 
bilinmiştir. Iowalı bilim adamı Richard Shope’un tespitlerine göre, 1918 gribi 
adeta bir virüs ve bakteri kokteyliydi. Salgın, genç-yaşlı ayrımı gözetmemiş, 
çok sayıda sağlıklı genç zatürreye yakalanarak hayatını kaybetmiştir. Ölümler-
deki olağan dışı yüksekliğin farkına varılamadan Amerikalı askerler hastalığı 
Avrupa’ya taşımışlardır. Almanlar salgına Bliz Katarrh, İngiliz askerler Flan-
ders Gribi, Amerikalı askerler ise İspanyol Gribi veya İspanyol Kadını demişler, 
bunlardan İspanyol Gribi en yaygın kullanımı olmuştur (Nikiforuk, 2001, s. 
192-194). Üç dalga halinde gerçekleşen salgın çok sayıda insanın ölümüne yol 
açmış, salgın sırasında ve sonrasında çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlar ya-
şanmıştır. Amerika’da askerlerin 1/5’i gribe yakalanmışlardı. Philadelphia’da 
bir günde beş bin kişi ölmüş mezar kazıcılar cesetleri bir ayda gömememiş-
tir. Hindistan ise nüfusunun dörtte birini salgında kaybetmiştir. (Nikiforuk, 
2001, s. 194-196). 1918 yılı Temmuz ayında 105.253.300 olan ABD nüfusunun 
Ekim-Kasım aylarında grip kaynaklı olsun olmasın toplam 4 milyon azaldığı 
tespit edilmektedir (Sydenstricker, 1920, s. 6). 

İspanyol gribi Osmanlı coğrafyasını da etkilemiş ancak diğer salgın hasta-
lıklar veya dünyadaki diğer yerler kadar yıkıcı olmamıştır. 1918 yılında grip 
nedeniyle İstanbul’da 15-20 bin civarında insan öldüğü tahmin edilmektedir. 
Farklı kişi ve kurumlarca yapılan değerlendirmelere göre, İspanyol gribi sebe-
biyle dünyada 40-50 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. En fazla etkilenen ülke 
18.500.000 kişilik kayıpla Hindistan’dır. Onu Çin (4-9,5 milyon), Endonezya 
(1,5 milyon), ABD (675 bin), Nijerya (455 bin), Rusya (450 bin), İtalya (390 
bin) ve Japonya (388 bin) takip etmiştir (Yolun, 2012, s. 114, 121-130).

İspanyol gribinden sonra Çin’de patlak veren üç grip salgını daha yaşanmış-
tır. 1957 salgını Asya Gribi olarak isimlendirilmiş ve H2N2 tip virüs hastalığa 
sebebiyet vermiştir. 1968-1970 yıllarındaki salgın H3N2 virüsü kaynaklı olup, 
Hong Kong Gribi olarak tarif edilmiştir. Bu pandemilerin her birinde dünya-
da yaklaşık 1 milyon civarında insan hayatını kaybetmiştir.  Bunları takiben 
1977 yılında bir salgın daha yaşanmış ancak bu salgın epidemik boyutta sey-
retmiştir. 2009-2010 yılında yaşanan Domuz Gribi pandemisinde 200 bin kişi 
ölmüştür. 2003’de ortaya çıkan SARS, 2015’de görülen ve halen yok olmayan 
MERS ve 2019 yılının son aylarında ortaya çıkıp bütün dünyayı etkisi altına 
alan COVID-19 pandemileri ise Koronavirüs kaynaklı griplerdir.



33

Orhan Kılıç

Küresel Salgın Hastalıkların Toplum Hayatına Etkileri
Salgın hastalıklar insan ve toplum hayatını birçok bakımdan etkilemiştir. Bu 
etki; salgının yaşandığı zamanın şartlarına, anlayışına ve bilgi birikimine göre 
farklılıklar göstermiştir. Ancak hangi zaman diliminde yaşanırsa yaşansın, in-
sanların beklemedikleri bir anda karşılaştıkları bir hastalık sebebiyle çok sayı-
da can kaybına maruz kalması, benzer sosyal, ekonomik ve siyasi etkileri gös-
termiştir diyebiliriz. 

Psikolojik ve Sosyal Etkileri
Tarihteki salgın hastalıkların kısa vadede yarattığı en önde gelen etki; mahiye-
tini, kaynağını, sebebini ve tedavisini bilmedikleri bir ölüm rüzgârının psiko-
lojilerinde yarattığı şok ve paniktir. İnsanlar ölümcül salgın hastalığın çıktığı 
yerde yaşıyorsa ya hemen oradan kaçmaya çalışmış ya da her şeye boş verip, ai-
lelerini dahi ihmal ederek ölüme teslim olmuştur. 1348 veba salgını sırasında 
Floransalı insanların her gün ölecekmiş gibi bir ruh hali yaşadıkları kaydedilir 
(Slavicek, 2008, s. 78-79). 1918 yılındaki İspanyol gribinde Chicago’da bunalı-
ma giren bir baba, hastalığın çaresini çocuklarının boğazını kesmekte bulmuş-
tu (Nikiforuk, 2001, s. 195). İnsanlar, Orta ve Yeniçağdaki veba salgınlarında 
enfekte olmuş cesetlerden zehirli bir gaz çıktığına inandıkları için en yakınla-
rının cenazelerinin defin işini bile dinî ve geleneksel usulleri düşünmeden, bu 
işi profesyonel olarak yapan dilencilere veya eski suçlulara havale ediyorlardı 
(Slavicek, 2008, s. 79). Hastalıkların toplumda yarattığı bu bozuk ruh halini 
hemen bütün salgınlarda görmek mümkündür. 

Salgın hastalığa yakalananlar çoğunlukla evlerinde tedavi görüyorlardı. Acıyla 
yan yana yaşayan evdeki diğer sakinler üzüntü haliyle mutlaka psikolojik bir 
çöküntü yaşıyorlardı.

Korku, endişe, panik, umutsuzluk ve bir salgın hastalığa kesin olarak yakalan-
ma inancı, akli dengeyi bozuyor ve birçok insanı intihara sürükleyebiliyordu. 
1630 Milano veba salgınında, ölmeden önce veya öldükten sonra hayvanlara 
yem olmamak için diri diri mezara girenler veya ölmüş kızını defnettikten son-
ra kendi mezarını kazıp orada ölen insanlara rastlanıyordu (Minios, 2008, s. 
177). Daniel Defoe, 1665 Londra salgını üzerinden intihar tepkilerini ölçmüş-
tür. Tespitlerine göre; birkaç günün sonundaki yılgınlık ve kadercilik insanları 
tedbirli olmaktan alıkoyarsa bu dolaylı bir intihardır. Bazıları kendilerini özel-
likle suya atıyor ve boğularak ölüyorlardı. Vebaya yakalananlar; dayanılmaz 
acılarla yatağını yakarak, pencereden atlayarak veya bir silah ile kendilerini 
öldürüyorlardı. Bazıları ise tarlalarda veya ormanlarda bir çalılığın dibinde bir 
şekilde canlarına kıyıyorlardı (Defoe, 1896, s. 174-175).

Salgın hastalığın kaynağı ve mahiyetinin bilinmemesinin yarattığı bozuk ruh 
hali bazen yöneticileri bile akıl dışı uygulamalar yapmaya itmiştir. 1665 Lond-
ra salgını sırasında insanlar halen vebanın sıçanların taşıdığı pireler tarafından 
yayıldığını bilmiyorlardı. Hayvanlardan kaynaklandığını tahmin etmişler an-
cak kurban olarak yanlış hayvanı, kedileri seçmişlerdi. Londra belediye başka-
nı bu düşünceden hareketle bütün kedi ve köpeklerin öldürülmesini emretmiş 
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bu da daha fazla sıçan, daha fazla pire ve kaçınılmaz son olarak daha fazla veba 
getirmişti (Bauer, 2015, s. 118).

Kara Ölüm salgınları sırasında ve sonrasında (1348-1430) bebek ölüm oranı 
bir hayli yüksektir. Bebeklerin boğularak öldürülmesi eylemi istisnai olmaktan 
çıkmış, yaygın bir hale gelmiştir. İnsanlar salgınlar sırasında bozuk psikolojile-
ri sebebiyle bebeklerine kıyabilmiş veya terk etmişlerdir. İtalya’da veba salgın-
ları yıllarında karşılaşılan yoksulluk ve ağır hayat şartları, insanları daha tam 
biçimlenmeyen çocuklarını öldürerek, evlat katili olmayı göze alacak kadar 
acımasız yapmıştır. Çocuk ve bebek terk edişleri yaygınlaşıp bunun yanında 
ebeveynlerini salgında yitiren çocuk sayısı artınca, bir sosyal zorunluluk ola-
rak yetimhaneler kurulmuştur. 1445 yılında Floransa’da kurulan yetimhaneler 
buna örnek olarak verilebilir. Yetimhanelerin kurulması, anne ve babaları bir 
anlamda rahatlatmış, bu da daha fazla bebeğin veya çocuğun terk edilmesine 
sebep olmuştur (Ronciére, 2006, s. 234-235, 291). Philadelphia’da 1918 yılın-
daki İspanya gribi sırasında, anne ve babası ölen çocuklar grip yetimleri olarak 
sokaklarda başıboş bir vaziyette kalmışlardı (Nikiforuk, 2001, s. 195).

Salgınların Avrupa toplumlarında yarattığı bir diğer sosyo-ekonomik etki, aile 
krizleri olarak ifade edilebilir. Salgından sonra mali durumları bozulan bir 
kısım aileler durumu iyi olan bir başka aile ile evlilik yoluyla ilişki kurup mali 
durumlarını iyileştirmeye çalışmışlardır. Orta İtalya’daki bazı umutsuz soylular 
ise eşkıyalığa başvurmuşlar, askeri kuvvetlerini paralı askerler olarak komşu 
şehir devletlerine kiralamışlardır. Bütün bunlara rağmen bir kısım soylu ai-
leler hayatta hiçbir varis bırakmadan yok olmuşlardı. Bu da asiller merkezli 
sosyal ve ekonomik sisteme zarar vermiştir. İnşa edilmesi asırlar süren hane-
danlar, imrenilen mülkler bir anda başka bir aile tarafından adeta yutulmuş 
birçok soylu ailenin ismi tarihten silinmiştir (Slavicek, 2008, s. 85-87).

Salgın hastalıklar sürerken sosyal hizmet grupları üzerinde aşırı bir talep olu-
şuyordu. Ölen ve ölmek üzere olan insanların son ayinleri için din adamlarına, 
vasiyetlerin yazılması için avukatlara ve noterlere, tedavi için ise doktor ve ec-
zacılara ihtiyaç vardı. Pandemik hastalıklarda, bazı yerlerde her gün onlarca 
hatta yüzlerce kişi hayatını kaybediyordu. Bu yüzden mezar kazıcılar da en 
çok ihtiyacı hissedilen sosyal hizmet erbabı olarak değerlendirilebilir (Slavicek, 
2008, s. 79).

Salgın hastalıkların doğurduğu en önemli sosyal sonuçlardan birisi de birçok 
bakımdan toplum düzenin bozulmasıdır. Epidemi veya pandemilerde insan-
ların toplum ve hukuk kurallarını çoğu kere hiçe sayarak eşkıyalık, talan, te-
cavüz vb. uygunsuz davranışlar içerisine girmeleri salgın sırası ve sonrası her 
toplumda yaşanmıştır.

Salgın hastalıkların sebepleri belli olup sanitasyonun önemi ortaya çıkınca 
toplumların temizlik ve hijyen anlayışlarında değişiklikler olmuştur. Kişisel 
temizliğin yanı sıra sosyal hayatta da hijyen kurallarına uymak gerekmiştir. 
Özellikle Hristiyan toplumların banyo ve tuvalet kültürlerinde köklü bir de-
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ğişim yapmaları gerektiği açığa çıkmıştır. Çünkü hijyen dinlerinin bir gereği 
değildi. Vaftizde yıkanan kişinin artık temizlenmeye ihtiyacı yoktu. Ancak bu 
ruhanî temizlik maalesef salgın hastalıkların taşıyıcıları ve mikroplara karşı 
bir koruma sağlamamıştı (Tannahill, 2003, s. 130). Romalılar hamam kültü-
rünü muhafaza etmelerine rağmen, 476’da Roma İmparatorluğu’nun yıkılma-
sından sonra hamam alışkanlığı terk edilmiştir. Avrupa’da banyo ve hamam 
kültürü 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan salgın sebebiyle kısa bir 
süreliğine canlanmış ancak 17. yüzyılın sonuna kadar insanlar su ve sabundan 
maalesef uzak durmuşlardır. Banyolar serbest ilişkide kullanıldığı için Uzak 
Doğu’dan ve Amerika’dan gelen zührevi hastalıklar bir yayılım göstermiş, fatu-
ra suya çıkarılmıştı. Frengiden korkan Avrupalılar banyo ve hamam gelenekle-
rini terk ederek, kendilerini adeta hastalıkların kucağına atmışlardır. İnsanlar 
banyo yapmak yerine parfüm sıkmışlar, pahalı elbiseleri kirlenmesin diye de iç 
çamaşırı giymeye başlamışlardır. Hamamlar ise frengi hastalarının tedavi edil-
diği ve civa kürlerinin yapıldığı yerler haline gelmişti (Nikiforuk, 2001, s. 131).

Avrupa’daki banyo yapmama alışkanlığı, bir anlamda Katolik Kilisesi’nin su-
çuydu.  Kilise, felaket getirici gayri hijyenik ortamı da insanın doğal olarak 
güzel kokmayışını da dert edinmiyordu. Ahlaki nedenlerden dolayı genel bir 
banyo yapma yasağı koyan ve böylelikle yeni bir koku barbarlığının artmasına 
yol açan Triente Konsülü’ydü. İnsanlar yıkanmamanın gövdelerinde yarattığı 
kötü kokuları gizlemek için çaresizce ağır kokulara sarılmışlar, çamaşırlar pis 
kokuları uzaklaştırmak için daha sık yıkanmış ve parfümlenmiştir (Hurton, 
1995, s. 35-36). 17. yüzyıl Fransa’sında Pomander adlı doğu kökenli bir koku 
verici çok modaydı. Genellikle altından veya başka kıymetli madenlerden ya-
pılmış portakal görünümündeki bir kabın içerisinde altı çeşit koku bulunuyor-
du. Soylu kadınlar bunu bir zincirle dekoratif bir tarzda bellerindeki kemerler-
de taşıyorlar ve bu kokuların kendilerini salgın hastalıklardan koruyacaklarına 
inanıyorlardı. Bunu takan birçok kişinin vebadan ölmesi bu alışkanlığın orta-
dan kalkmasını engelleyememiş biraz da majik bir tedbir olarak kullanılmaya 
devam etmiştir (Morris, 1999, s. 105). Avrupa’da kişisel temizlik ve banyo kül-
türü 18. yüzyılın ortalarından itibaren tekrar yerleşmeye başlamış 1740’larda 
aristokrat aileler yazlık ve kışlık evlerine banyolar yapmaya başlamıştır. Banyo, 
hijyen endişesinden ziyade lüks bir eğlence ve terapi aracı olarak geri dönmüş-
tü (Grieco, 2005, s. 60).

Özellikle kolera salgının kirlenmiş su kaynakları ve yiyeceklerden yayıldığı or-
taya çıkınca, çevre ve hijyen şartlarına daha da önem verilmeye başlanmıştır. 
Londra’da 1666 büyük yangınından sonra farelerin ve haşaratın yaşamasına 
elverişli ahşap ve sazlardan yapılmış evlerden, kiremit ve tuğladan yapılmış 
evlere geçilmiş bu sayede veba salgınları oldukça azalmıştı (Payne, 1889, s. 14).

Müslümanlar ve Yahudiler’in tarihi salgınlar sırasında sanitasyona ve kişisel 
temizliğe Hristiyanlardan daha çok önem verdikleri ve salgın hastalıkların bu 
toplumlarda daha az yayıldığını söylemek mümkündür.
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Osmanlı toplumunda kişisel temizlikten çok temel gıda ürünlerinin hijyenik 
koşullarda üretimi ve bozulmadan tüketiciye ulaştırılması için tedbirler alın-
mıştır.1852 yılında başlayan üçüncü kolera pandemisinde hastalığın hijyensiz 
ortamlardaki bozuk gıda tüketimi ile bağlantılı olabileceği düşüncesiyle İstan-
bul’da kasap dükkânlarına bir düzen verilmişti. Çünkü o zamana kadar her 
kasap dükkânı aynı zamanda bir mezbahane görevi görüyor, hayvanlar aynı 
yerde kesilip satılıyordu (Sarıyıldız, 2001, s. 313). 

Siyasi Etkileri ve Sonuçları
Büyük salgın hastalıklar tarih boyunca orduları etkilemiş, savaş alanında düş-
mandan başka hastalıkla da mücadele edilmiştir. Peleponnes Savaşları veba-
nın, İskender’in seferleri sıtmanın, Haçlı Seferleri sıtma ve tifüsün, Orta Çağ’ın 
Yüzyıl Savaşları (1337-1453) vebanın, Kırım Harbi koleranın, Birinci Dünya 
Savaşı’nın son zamanları İspanyol gribinin gölgesi altında yaşanmıştı. Salgın 
hastalıkların bu savaşların seyrine ve sonucuna doğrudan veya dolaylı olarak 
etki ettiğini söyleyebiliriz. Bunların dışında tarihte birçok savaşın, işgalin, fe-
tihin veya muhasaranın sonuçlarına salgın hastalıkların etkisi ile ilgili onlarca 
örnek verilebilir. Bunlardan insanlık tarihi için belki de en önemlilerinden 
ikisi, 1520 yılında Aztek, 1531 yılında ise İnka İmparatorluklarının uğradık-
ları çiçek salgını sebebiyle kendilerinden çok az nüfuslu İspanyollara mağlup 
olmaları ve tarihten silinmeleridir.

Haçlı orduları, Haçlı seferleri sırasında açlık, veba ve sıtma ile mücadele etmiş 
ve 500 bin kişilik ordu 100 bine düşmüştü (Runciman, 1989, s. 170-197). Be-
lirtileri net olarak bilinmeyen hastalıkların büyük bir kısmı Arap coğrafyasında 
yaygın olarak görülen sıtma olabilirdi. Nitekim Nikiforuk, “Araplar Haçlı or-
dularını sıtmayla yendi” demektedir (Nikiforuk, 2001, s. 30).

14. yüzyılda Çin’de yönetimi ele geçiren Ming Hanedanı’nın 1664’de sonunu 
getiren birçok sosyal ve ekonomik sebep vardır. Li Tzu-ch’eng adındaki bir 
Çinli postacı ve etrafına topladığı halinden memnun olmayan insanlar Pekin’e 
geldiklerinde hiçbir mukavemetle karşılaşmamışlardı. Çünkü askerler vebanın 
vurduğu şehri terk etmişlerdi. Böylelikle üç asırlık Ming Hanedanı son bulmuş 
ve Han Çinlisi olmayan Mançular Çin’e hâkim olmuşlardır. Çin siyasi tarihi 
için önemli olan bu tarihi olayın elbette birçok uzak ve yakın sebebi vardır. 
Ancak en son sebep veba olmuştur (Bauer, 2015, s. 95-97).

Fransa ve İngiltere’de büyük feodal beylerin muazzam siyasi güçleri 1348 bü-
yük veba salgınından çok önce azalmıştır. 14. yüzyılın ikinci yarısında güçlü 
monarşik idareler etkindi ve feodal beyler artık eskisi gibi güçlü değillerdi. 
Merkezi kraliyet hükümetlerinin politik etkisine rağmen Kara Ölüm, Fran-
sa ve İngiltere’ye ulaştığında yerel asayişi sağlama işi halen feodal beylerin 
sorumluluğundaydı. 1400’ler boyunca toprak sahibi asiller, inzibati gücü ve 
mahkemeleri denetlemiştir. Bunun aksine Kara Ölüm pandemisinden fazla 
etkilenen bazı aristokrat aileler inzibati ve yargı görevlerini ihmal etmişlerdi. 
Bu da Avrupa kırsalında kanun ve nizamın bozulmasına yol açmıştır. İnsanlar 
sınıfsal farklılıklarından kurtulmak için giderek şiddete başvurmuşlar ve kırsal 
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suç oranları hızla artmıştır. Veba sonrası yılların, huzursuz ve giderek daha 
şiddetli olan atmosferi, önce Fransa, daha sonra İngiltere’de iki popüler ayak-
lanmaya doğrudan katkıda bulunmuştur. Fransa’da 1358 baharında Jacquire 
Ayaklanması (Köylü Ayaklanması) patlak verdiğinde İngiltere ve Fransa ara-
sındaki Yüzyıl Savaşı yirmi yıldan fazla bir süredir devam ediyordu. Bu isyan, 
Fransa’da salgın sonrası krallığın sürüklendiği kanunsuzluğun yükselişinden 
başka bir işe yaramamıştır. 1350’de pandemi kısa bir mola verdiğinde, İngi-
liz ordusu tarafından istihdam edilen İspanyol ve diğer paralı askerler Kuzey 
Fransa kırsalında dolaşarak yağmalama ve tecavüz hareketlerinde bulunmuş-
lardı. Kuzey Fransa’daki köylüler malikâne sahiplerinin hem kendilerini ko-
ruyamaması hem de bunları tazmin etmeyi reddetmesi yüzünden Fransa’daki 
aristokrasiye karşı ayaklanmışlar, köylülerin oluşturduğu çeteler aşağı yukarı 
bir ay boyunca soyluları soymuş ve yağmalamıştır. Hükümet birlikleri bu ayak-
lanmayı terörize olan grupları katletmekle ancak sonlandırabilmiştir. Bu kanlı 
isyana verilen La Jacqueria ismi Fransa’daki tüm köylüler için genel bir isim 
olarak kullanılan Jacques’den gelmektedir (Slavicek, 2008, s. 87-88).

Vebanın devletlerin siyasi tarihlerindeki oynadığı rolü gösteren olaylardan 
biri İngiltere’de yaşanmıştır. Fransa’daki Jacquerie Ayaklanması’ndan yirmi 
yıl sonra, bu kez İngiltere bir köylü isyanıyla sarsılmıştı. 1381 Köylü İsyanı’nın 
önde gelen nedeni Kraliyet hükümetinin devam eden Yüzyıl Savaşı’nı finanse 
etmek için 15 yaşın üzerindeki bütün İngiliz vatandaşlarına getirdiği bir vergi 
idi. Köylülerin çoğu bu vergiye şiddetle karşı çıkmıştı. Çünkü zengin ya da fa-
kir herkes aynı vergiyi ödeyecekti ve bu yüzden adil değildi. Köylüler, giderek 
nakit sıkıntısı çeken asillerin, pandemiden sonra kazandıkları ekonomik ve 
sosyal kazanımları tersine çevirmelerinden endişe ediyorlardı. 1381 yılı baha-
rının sonlarında Doğu İngiltere’deki öfkeli köylü topluluklar yerel vergi tahsil-
darlarına ve soylulara saldırmışlar, ayaklanma kısa sürede krallığın güneydoğu 
kesiminin büyük bir bölümüne de yayılmıştır. Bir demirci olan Wat Tyler’in 
liderliğindeki isyancılar, şikâyetlerini doğrudan İngiltere kralı II. Richard’a 
sunmak için Haziran ayında Londra’ya doğru yola çıkmışlardır. Ancak ordu-
su düzenli kraliyet ordusu ile kıyaslanamayacak Tyler öldürülmüştür. Tyler’in 
öldürülmesi isyanı daha da körüklemiş, isyanın bastırılması için binlerce köylü 
idam edilmiştir. Hükümet veba yüzünden oldukça azalan nüfusun daha da ek-
silmemesi için halkın ve özellikle de köylülerin beğenmediği vergileri bu arada 
kaldırmıştır (Slavicek, 2008, s. 88-90).

Ekonomik Hayata Etkileri
Belli bir mali sistemi ve vergi düzeni olan toplumlarda ölen her insan vergi 
gelirinde, üretimde, işgücünde ve tüketimde bir azalmayı ifade etmektedir. 
Salgın hastalığın arkasında bıraktığı en önemli sonuç ise insan ölümleriydi ve 
ekonomiyi doğrudan etkiliyordu. 

542 yılında başlayan Justinian Vebası’nın İstanbul nüfusu üzerinde ciddi yıkı-
cı etkisi olmuştur. İstanbul ahalisi evlerinden bile çıkamamış, veba yüzünden 
sokaklar boş kalmıştır. Bu durum elbette ticaretin ve üretimin durmasına se-
bep olmuştur.  İşyerlerinin tamamı kapanmış tüccarlar ve zanaatkârlar işlerini 
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bırakmışlardır.  Tarım sektöründe çalışanların çoğu ölmüş ardından ciddi bir 
kıtlık baş göstermiştir (Akdere, 2018, s. 320-322). Bu salgın sürecinde İtal-
ya’da hasat zamanı geçmiş olmasına rağmen ürün, hasadı toplayacak çalışanla-
rı bekliyor, üzümler bağda duruyordu. Bundan dolayı hayatta kalanların ekili 
alanların yerini alan doğal tarlaları ve bataklıkları ıslah etmek için yeniden 
organize olmaya ihtiyaçları vardı (Montanari, 1995, s. 18-19).

1348 veba salgını sırasında da benzer sahneler yaşanmış ticaret yerleri kapalı, 
tarlalar boş ve hayvanlar sahipsiz kalmıştı. Üretimin durması, fiyatların yüksel-
mesi demekti. Bütün salgın zamanlarında ve sonrasında özellikle temel gıda 
ürünlerinin fiyatlarında aşırı yükselmeler yaşanmıştır. İşgücü eksikliği de üc-
retlerin artmasına sebep olmuştur. 

Birçok işin kesintiye uğraması ve belirli hizmet ve malların maliyetleri yüksek 
olmasına rağmen, Kara Ölüm’ün ekonomik etkileri tamamen olumsuz değildi. 
Salgının ilk şoku atlatıldıktan sonra sağ kalanların büyük bir kısmı için hayat 
standartları iyileşmiştir. Avrupa’da çok fazla nüfus vardı ve mevcut beslenme 
kaynakları çok da yeterli değildi. Bu sebeple, Kara Ölüm’den önce sık sık kıt-
lıklar yaşanıyordu. Salgından sonra ise artık kaynaklar mevcut nüfusa yetecek 
miktardaydı (Slavicek, 2008, s. 81).

1346-1352 pandemisi sonrasında İngiltere’deki soylular tarlaların ekilip-bi-
çilmesini istiyorlar ancak tarlalarında çalışacak insanlar bulamıyorlardı. Bu 
nedenle birçok ürün hasat edilememiş ve tarlalarda çürümüştür. Sağ kalan 
rençper ve çiftçiler kendilerini yüksek bir ücret ortamı içinde bulmuşlar artık 
yok pahasına çalışmaktan kurtulmuşlardı. Yüksek ücretler talep etmişler, on-
lara ödeme yapması gereken soylular ise yoksullaşmaya başlamış ve mülkleri 
gitgide küçülmüştü. Buna karşılık işçilerin maddi durumu iyileşmiş ve bu sa-
yede kendi topraklarını almaya başlamışlardır. Köylülerin toprak karşılığında 
soylular için çalıştıkları feodal sistem yavaş yavaş çökmeye başlamış, Parlamen-
to’nun ücretleri sınırlandırması da pek işe yaramamıştır. Birkaç büyük toprak 
sahibi daha az işçiye ihtiyaç duyulan hayvancılığa geçerek kısmen durumlarını 
düzeltebilmişlerdi. Bu gelişim üzerine adanın yün üretiminde bir fazlalaşma 
olmuş ve 1350 yılında bin top olan üretim 1362 yılında 11 bin tona çıkmıştı 
(Slavicek, 2008, s. 81-84).

Salgın hastalıklar sırasında ölen insanlar vergi mükellefi ise bu bir vergi kaybı 
demekti. İnsanların hastalığa yakalanmamak gayesiyle bulundukları yeri terk 
edip başka yerlere gitmesi en azından bir süre kayıt dışı kalmaları sonucunu 
doğuruyordu. Böylelikle hem vergilerini ödemiyorlar hem de iştigal alanla-
rı ile ilgili faaliyetlerini yerine getirmiyorlardı. 1573 yılında Kıbrıs’ta devam 
eden veba salgını sırasında şahsa bağlı olarak toplanan vergilerden olan cizye 
vebadan ölümler sebebiyle tam olarak toplanamamıştır. Yeniçeri maaşlarının 
cizyeden karşılanması sebebiyle, maaşları bu kalemden ödenememiş ve devlet 
bütçesine ek bir yük getirmiştir (BOA, MD 23, 1573, s. 176/372). Devlet, salgın 
hastalık afeti ile karşı karşıya kalan yerlerdeki hizmetlerin aksamaması veya 
o bölgelerin boşalmaması için çoğu zaman belli sürelerle vergi muafiyeti ge-
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tiriyordu. Vergi muafiyetleri de gelirlerin beklenmeyen ve planlanmayan bir 
şekilde azalması ve iktisadi kriz anlamına geliyordu.

Osmanlı toplumunda salgın zamanlarında gayrimüslim tebaanın vergileri-
nin tahsili konusunda daha çok sıkıntı çekilmiştir. Çünkü gayrimüslim halk 
Müslüman nüfusa göre bulunduğu yeri terk etme konusunda aceleci ve ısrarcı 
olmuştur. Bu durum çoğu zaman cizye gelirlerinin yeterince veya hiç toplana-
maması gibi bir sonucu doğurmuştur. Bu açıdan bakıldığında salgın hastalık-
ların Osmanlı vergi çeşitleri içerisinde en çok etkilediği kalem, cizye gelirleri 
olmuştur denilebilir. Ölen kişilerin sadece verdikleri şahsa bağlı vergiler değil; 
ürettikleri, aldıkları ve sattıkları ile ilgili olarak verdikleri vergiler de haliyle 
düşmüş ve azalmıştır. Bu bağlamda hububattan alınan vergiler, zirai faaliyet 
vergileri ve ticari faaliyet vergilerinde de ciddi düşüşler yaşandığı söylenebilir 
(Kılıç, 2019, s. 382).

Salgın hastalıkların ekonomik hayata en önemli etkilerinden birisi de iç ve dış 
ticaretin zaman zaman durma noktasına gelmesidir. Veba salgını devirlerinde 
hastalıklı bir yerden gelme ihtimali olan hiçbir mal sınırlardan içeri sokul-
muyordu. Mesela, Venedik’te 1485 yılından itibaren limana yanaşan gemilere 
karantina uygulanmıştır. Osmanlı Devleti’ndeki ilk karantina uygulaması ise 
1831 kolera salgını sırasında başlamıştır. Gerekliliği ve faydası tartışılmamakla 
birlikte, karantina uygulamalarının ticaretin canlılığı ve sürekliliğini engelleyi-
ci bir başka faktör olduğunu da belirtmek gerekir.

İskân, Göç ve Nüfusa Etkileri
Salgın hastalıklar sebebiyle insanların bir tedbir olarak yerlerini değiştirdikleri 
sıkça görülen bir durumdur. Bu yer değiştirmeler sırasında eski yerler ya ta-
mamen boşalmış ya da çok az nüfus kalmıştır. Göç eden insanlar ise ya yeni bir 
iskân yeri kurmuşlar veya hastalığın daha az görüldüğü bir başka kırsal veya 
şehirsel iskân yerine yerleşmişlerdir.

Hastalığa yakalanmış insanların göç ederek ikamet ettikleri yerleri terk etmesi, 
aslında ciddi bir tehlikeydi ve hastalığın hızlı yayılmasına sebep olabiliyordu. 
Terk edilen yerlerde bırakılan taşınır ve taşınmaz mallar ise soygun ve talana 
açıktı. Bu bakımdan boşaltılan bölgelerde kalan az sayıdaki insanların da can 
ve mal güvenliği tehlikeye giriyordu. Salgın hastalık kaynaklı göçler iki yönlü 
bir olumsuzluk yaratmıştır. Bunlardan birincisi terk ettikleri bölgelerde yerine 
getirmekle mükellef oldukları hizmetin aksaması, diğeri ise vermeleri gere-
ken vergilerin azalmasıdır. Toplu halde yapılan her göç olayı bir yerin harap 
başka bir yerin ise abat olması demekti. Bir yer nüfus bakımından azalıp bir 
müddet sonra tamamen ortadan kalkabiliyor veya çok küçük olan bir yerleşme 
yeri büyük bir iskân merkezi haline gelebiliyordu. Afet zamanlarında yaşanılan 
göçler, plansız ve kısa zamanda gerçekleştikleri için göç alan yerler hazırlıksız 
yakalanmaktadır.  Bundan dolayı ekonomik ve sosyal problemlerin yaşanması 
kaçınılmazdı (Kılıç, 2017, s. 382).
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Avrupa’da Kara Ölüm sırasında (1346-1352) vebanın ortadan kaldırdığı köy-
lerin birçoğu tekrar abat edilememiştir. Hayatta kalanların çoğu şehirlere göç 
etmişlerdir. Kırsal bölgelerin nüfusu azalmış şehirler kalabalıklaşmıştır. Za-
naatkârlar ürettikleri araba tekerleği, fıçı, demir alet, giysi ve başka malları 
daha çok insana satabilecekleri şehirlere taşınmışlardır. Kırsaldaki kiliseleri 
boş kalan din adamları da şehirlerin yolunu tutmuştur. Kırsaldan şehirlere 
doğru gelişen bu taşınmaya kentleşme denilmiştir. Kırsal bölgelerde yüzlerce 
ev boş kaldığı için yerlerinde kalan köylüler buralara yerleşmişler, terk edil-
miş toprakları ekip-biçmeye başlamışlardır. Artık onları oradan kovacak kimse 
kalmadığından o toprakların yeni sahipleri olmuşlardır (Bauer, 2014a, s. 208).

14. yüzyılın ortalarında başlayan veba pandemisinin sonunda dünya nüfusun-
da anlamlı bir düşüş yaşanmıştır. 1000 yılında dünya nüfusu 265 milyondu. 
Bu nüfus 1200 yılında üçte birden fazla artarak 360 milyona ulaşmıştı. İzleyen 
200 yılda artış olmamış aksine azalma yaşanmıştır. Bunda vebanın etkisi kadar 
elbette savaşların da rolü vardı. Moğol istilasının Çin’de neredeyse bir asır 
devam etmesi 115 milyonluk devasa nüfusu 1300’lerde 85 milyona düşürmüş-
tü. 14. yüzyılda bir toparlanma olmadığı gibi vebanın etkisiyle nüfus daha da 
azalmıştı. Asya nüfusu da 1400’lerde, 1100’lerdeki nüfusundan daha da azdı.  
1300 yılında 400 milyon tahmin edilen dünya nüfusu açlık ve veba salgınları 
sebebiyle 1400 yılında durumun kısmen düzeldiği zamanlarda bile 350 milyon 
kişide kalmıştı. Bu durum bize Kara Ölüm’ün dünya nüfusu üzerinde yarat-
tığı olumsuz etkiyi göstermektedir. Kara Ölüm’den önce yaşanan 1316-1317 
yıllarındaki büyük kıtlık Avrupa’nın nüfusunu azaltmış ancak fazla nüfusun 
besin kaynakları üzerindeki baskısı 1346 yılında başlayan veba salgınları ile 
hafiflemişti. Nüfus azaldığı için yüzyılın sonlarında bolluk devresi yaşanmış 
ve insanlar eskiye göre daha iyi beslenmiştir. Avrupa nüfusu 11. yüzyılın baş-
larında 35 milyon, 1300 dolaylarında ise 80 milyondu. 1400’lere gelindiğinde 
Avrupa nüfusu ancak 60 milyondu (Pointing, 2011, s. 417, 420-421; Pointing, 
2012, s. 109, 116-117, 122).

Yeni Dünya’nın Avrupalılarca fethedilişi ve buradaki yerli nüfusun azalışı sal-
gın hastalık ölçekli düşünülecek bir başka önemli tarihi olaydır. Yerliler Av-
rupalıların silahlarından çok, onların getirdiği Avrasya kaynaklı mikroplar 
ile yataklarında ölmüşlerdi. Yerlilerin ve yerli şeflerin birçoğu ölmüş, hayatta 
kalanların ise moralleri çökmüş ve dirençleri kırılmıştır. İspanyollar 1520 yı-
lında Meksika’da Aztek İmparatorluğu’nu ele geçirirken İspanyol Küba’sından 
buraya ulaşan çiçek hastalığının Azteklerin nerdeyse yarısını öldürmesinden 
istifade etmişlerdi. Sadece yerlileri öldüren ve muhtemelen kazandıkları ba-
ğışıklık sayesinde İspanyolları öldürmeyen bu hastalık Azteklerin morallerini 
bozmuş, din ve inanç sistemlerini bile sorgular hale gelmişlerdir.1618 yılına 
gelindiğinde daha önce 20 milyon olan Meksika nüfusu 1,6 milyona düşmüştü 
(Diamond, 2013, s. 270-271).

İnka İmparatorluğu’nun sonu da Aztekler gibi salgın hastalıklar sebebiyle ol-
muştur. İnka İmpartorluğu’nu ele geçirmek üzere 1531’de Peru kıyılarına ayak 
basan İspanyol Pizarro’nun maiyetinde sadece 168 kişi vardı. Karşısında ciddi 
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bir kuvvet bulamamış ve İnkaların kayıp şehri olarak bilinen Machu Picchu’yu 
kolayca ele geçirmişti.  Machu Picchu’nun aniden terk edilişi veya boşalması 
konusunda çeşitli görüşler vardır. İspanyollar burayı ele geçirmeden önce şe-
hir henüz keşfedilmemişti. Bu da uzun süre önce terk edilmiş veya unutulmuş 
olduğunu gösteriyordu. Şehrin uzun bir süre kuraklığa maruz kaldığı, büyük 
bir yangın çıktığı veya İspanyol işgaline direnirken boşaltıldığı yönünde teori-
ler olsa da esas sebep çiçek hastalığıdır. 1526 yılında bu topraklara gelen çiçek 
hastalığı İnka nüfusunun büyük bir kısmını öldürmüştür. Ölenlerin arasında 
imparator Huayna Capac ve halefi de vardı. Tahtın boş kalması üzerine Huay-
na Capac’ın iki oğlu arasında taht kavgası başlamış ve imparatorluk parçalana-
rak iyice zayıflamıştı. Pizarro da bu durumdan istifade ederek parçalanmış ve 
nüfusu iyice azalmış İnkaları 1531’de ortadan kaldırmıştı (Diamond, 2013, s. 
271; Haught, 1999, s. 138).

Eski Çağ’ın meşhur şehri Efes’in kurulu olduğu alanda bulunan Ayasuluk Ka-
zası’ndaki nüfus azalmasının ve 18-19. yüzyıllarda birkaç haneden ibaret bir 
köy haline gelmesinin sebebi, sıtma ve veba salgınları nedeniyle ahalinin bura-
ları terk etmesi olarak gösterilmektedir (Emecen, 1991, s. 227).

1764 yılı başlarında Karaman Vilayeti dahilinde bulunan Bozulus Türkmân 
Cemaati’ne mensup aşiretlerin neredeyse 3/4’ü veba illeti sebebiyle Anadolu, 
Aydın, Karaman, Sivas, Ankara, Hüdavendigâr, Saruhan ve Sultanönü taraf-
larına dağılmışlardır (BOA, C. Zb, Dosya No: 33, Gömlek No: 1614, 1764, s. 
1-2). Birçok salgın hastalığa maruz kalan konar-göçerlerin, muhtemel can ve 
mal kaybının yaratacağı ekonomik sıkıntıyla ilgili tecrübeleri vardı. Özellik-
le hayvanlarına bulaşacak bir salgının bütün ekonomilerini yerle bir edeceği 
açıktır. Bu sebeple, konar-göçer unsurların kendilerine veya hayvanlarına bu-
laşabilecek bir salgın hastalıktan kurtulmak maksadıyla, salgın olan yerlerden 
hızla uzaklaşmaları, makul görülebilir bir tavır olarak değerlendirilmelidir.

Din ve Dini Hayata Etkileri
Salgın hastalıklar özellikle Eski Çağ toplumlarında bir kutsiyet kazanmıştır. 
Tek tanrılı dinlerin dışındaki inanç sistemlerinde, insanların sıkıntı yaşadıkları 
her alanda korunma içgüdüsü ile çeşitli tanrılar icat ettikleri bilinmektedir. 
Hastalıklarla mücadele konusunda çaresiz kalan insanlar bunlarla ile ilgili tan-
rılar olduğunu kabul etmiş, bu tanrılara sundukları adak ve kurbanlarla kendi-
lerini koruyacaklarına inanmışlardır. 

Hititler’in Şulinkatte denilen veba ve salgın hastalıklar tanrısı vardı. Gilgameş 
destanında da yine bir veba tanrısından söz edilmektedir (Gilgameş Destanı, 
2001, s. 86-87). Mısır tanrılarının hemen hepsi şifa vericidir. Ancak bazı tanrı-
lar ise salgın hastalıkların müsebbibiydi. Tanrı Seth, salgın hastalıklara yol açı-
yordu. Aslan başıyla sembolize edilen Tanrıça Sekhmet ise özelde veba salgınına 
sebep oluyordu (Bayat, 2010, s. 61).

Salgın hastalıklara kutsiyet katarak onlara insan ve hayvan kurban etme gele-
neği veya inancı Orta Amerika’nın eski medeniyetleri olan İnka ve Azteklerde 
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de görülüyordu.  Salgın zamanlarında hayvan yerine insan kurban edilirdi. 
Ancak, Mayalarda ve Azteklerde rastlanılan işkence, İnkalarda yok gibi görün-
mektedir. İnsan kurban edildiğinde, bunun kusursuz şekilde yapılması önem-
liydi (Ronan, 2003, s. 62).

Hristiyan inancındaki Mahşer’de, iyi ve kötü kozmik bir savaş yaparlar. Savaşa 
katılan dört atlı; veba, savaş, kıtlık ve ölümdür (Wilkinson, 2010, s. 99).  İn-
cil’de birçok yerde çeşitli vesilelerle vebadan bahsedilmektedir ve çoğunlukla 
veba; kıtlık ve kılıçla (savaş) birlikte anılmakta ve Mahşerin Dört Atlısı diye be-
timlenmektedir (Porter, 2016, s. 17). Kıtlık, savaş ve vebanın Tanrı’nın insan-
lara gönderdiği bir gazap olduğu kabul edildiği için Hristiyanların bir dua-
sında; “Bizi kıtlıktan, savaştan ve salgın hastalıktan koru Tanrım” şeklinde bir 
dilek vardır (Davis, 2009, s. 194).

Hristiyan inanışına göre vebanın çıkış nedeni ilahî idi. İsveç kralı II. Magnus 
birçok başka aristokrat gibi kilisenin görüşünü benimseyerek, “Tanrı, insanla-
rın günahları için dünyayı bu ani ölümle cezalandırıyor” derken, Orta Çağ’ın 
daha ziyade astrolog olan hekimleri yıldızlara bakarak, Tanrı’nın takdiri kötü 
hava ve salgın yaratan buharların, Mars ve Jüpiter’in yanlış dizilişinin bir sonu-
cu olduğuna karar vermişlerdi. Bu kötü hava anlayışı, farklı halklar arasında 
farklı biçimde algılanmıştır. Viyanalılar vebayı, ölülerin dudaklarında çıkan 
mavi bir alev olan Veba Bakiresi (Pest Jungfrau) olarak görüyordu. Aynı bakire, 
Litvanya’da farklı bir formatta algılanıyor ve yaşayanlara hastalık bulaştırmak 
için kırmızı bir bayrak sallıyordu. Diğer ülkelerde ise bu hastalık “Tanrı’nın 
Hastalığı”, kör kadınlar, sakatlar, gezgin Yahudiler ve kara atlar üzerindeki 
adamlar gibi pek çok tanım ve biçim aldı. Bir Orta Çağ yorumcusunun ilahî 
ceza düşüncesine karşı çıkarak, “sonuçları bu kadar karmaşık olan hiçbir şey 
Tanrı’nın niyeti olamaz” demesi sapkın bir düşünce olarak addedilmiş ve ka-
bul görmemişti (Nikiforuk, 2001, s. 75-76).

Orta Çağ Avrupalıları, Kara Ölüm 1347’de İtalya’ya ulaştığında, Hristiyan 
inançlarına ve Roma Katolik Kilisesi’ne sadık bir şekilde bağlı dindar bir halk-
tı. Kara Ölüm sonrasında birçok Avrupalı Tanrı ile daha yoğun ve daha özel 
bir ilişki kurmayı arzu etmiştir. Bu yeni dini tutku, özel ibadet için kiliseden 
bağımsız şapellerin inşasındaki yükselişi işaret ediyordu. Özel şapeller uzun 
süredir inişte olan aristokrasi arasında popüler bir hale gelmiş, şapel inşa işi 
aristokratlarla sınırlı kalmayıp tüccarlar, doktorlar ve avukatlar gibi refah se-
viyeleri yüksek diğer meslek erbabı arasında da hızla yayılmaya başlamıştır. 
Orta sınıf ustaları bile özel şapel çılgınlığına katılmıştı. Orta Çağ esnafları, 
ticarette belli bir standardı korumak için loncalar ve zanaatkâr birlikleri kur-
muşlar bu meslek kuruluşları da 14. ve 15. yüzyılların başlarında üyelerin ve 
ailelerin münhasır kullanımı için şapeller inşa etmişti (Slavicek, 2008, s. 91-
92). Bu şapel tesis etme isteği, papazların salgın hastalık karşısında tavsiye et-
tiklerinin hiçbir işe yaramamasından kaynaklanıyordu. Hristiyan dünyasında 
bu dönemde din ve Tanrı sorgulanmamış ancak din adamlarının aracılığına 
ihtiyaç duymadan doğrudan Tanrı’ya yönelme ihtiyacı hâsıl olmuştur denile-
bilir. Avrupa’daki Katolik kiliseleri mensuplarının salgın hastalıklar ve diğer 
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konularda aklı esas almayan tutumları, 16.yüzyıldaki Reform hareketinin en 
temel dayanak noktasını oluşturmuştur.

Yahudiler de Hristiyanlar gibi hastalıkların kendilerine Allah tarafından gön-
derildiğine inanmakta ve veba yayıldığı zaman ilahî emirlere isyan etmelerinin 
bir neticesi olarak kendilerine bu felaketin gönderildiğini söylerlerdi (Gök-
han, 1998, s. 75).

İslam dünyasında salgın hastalıklara yaklaşım Hz. Peygamber’in hadisleri ve 
sünnetindeki öğretilerle şekillenmiştir. Hz. Peygamber, bugün dünyanın yaşa-
dığı pandemide, ağızdan çıkan damlacıkların veya balgamın karşıdakine bu-
laşmasını önlemek için en önde gelen tedbir olarak uyguladığı yüzü kapamayı 
büyük bir disiplin ve eğitimle uygulamıştır.  Nitekim kendisi de aksıracağı za-
man ya eliyle ya da elbisesiyle yüzünü kapatarak ağzından çıkan zerreciklerin 
etrafa dağılmasını önlemeye çalışırdı (Hadislerle İslam, 2014, s. 442). 

İslam inancına göre, Allah, ölümle sonuçlanan hastalıklara yakalanan ve ölen-
lere kendi katında büyük mükâfat verecektir. Hadislerde, doğum esnasında 
vefat eden kadınların, boğulanların, yananların, karın ağrısından ve vebadan 
ölenlerin şehit mertebesinde olacakları bildirilmiştir (Hadislerle İslam, 2014, 
s. 446).

Veba ile ilgili olarak hadislerle kendini gösteren üç temel ilke göze çarpar.
1. Veba’dan ölmek bir şehitlik olduğu için Müslüman için Tanrı’dan bir 

rahmet, kâfir için ise bir cezadır. Mesela, Arîf Mehmed adlı kişinin 
1812 (H. 1227) tarihli mezar taşında “mat’ûnen şehîd” ibaresi bulun-
maktadır (Panzac, 1997, s. 150). 

2. Bir Müslüman, veba salgının olduğu herhangi bir yere girmemeli veya 
buradan çıkmamalıdır. Bu hadislerin (Hadislerle İslam, 2014, s. 441-
442, 446, 524) etkisiyle olmalıdır ki, hastalıklı yeri acilen terk etme 
refleksi, batı toplumlarına nazaran İslam dünyasında daha da az gö-
rülmektedir. Hz. Peygamber’in hadisi bugünkü ifade ile bir sosyal 
izolasyon olarak değerlendirilebilir.  Bu tedbir, hastalığın varlığını ve 
mücadelede yetersizliği kabul ediyor ancak kaderci bir yaklaşımdan 
ziyade aklı işaret ediyordu.

3. Veba bir enfeksiyon değildir. Doğrudan Tanrı’dan gönderilmiştir. Hz. 
Peygamber’in “Hastalıkta bulaşıcılık yoktur” hadisinin “Cüzzamdan 
aslandan kaçar gibi kaçınız” ve “Sakın hasta deveyi sağlam devenin 
yanına uğratmayınız” hadislerine ters düştüğü yönünde düşünceler 
vardır. Konu üzerinde çalışan hadisçilerin yorumuna göre; Hz. Pey-
gamber bu beyanıyla, gerçekte hastalıkların en azından bir kısmının 
bulaşıcılığının olmadığı şeklinde bir kanaati değil, hastalığın kendili-
ğinden Allah’ın izni ve iradesi ile gerçekleşebileceği inancını topluma 
kazandırmak istemiştir (Kesgin, 2014, s. 117). 
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Bu üç prensibin İslam toplumda önemli bir öğreti haline gelmesinin temel 
sebebi olarak İslamiyet’in ilk yıllarında Justinian vebasının tekrarının kötü so-
nuçları gösterilebilir (Dols M. , 1977, s. 444-445).

Müslüman toplumlarda banyo ve hamam kültürü dinî bir vecibeydi. Bu sebep-
le hastalıklar kişisel hijyen eksikliğinden kaynaklanan hızlı bir yayılım alanı 
bulamıyorlardı. Evlilik dışı cinsel ilişkiye dinen cevaz verilmemesi ise frengi 
gibi zührevi hastalıkların daha az görülmesine sebep oluyordu. Ancak şurası 
unutulmamalıdır ki, hastalıklara sebebiyet veren mikroorganizmaların insan-
lara bulaşması için sadece kişisel hijyen kurallarına uymak veya dini vecibeleri 
yerine getirmek yetmiyor, toplumun buna karşı bilinçli ve hazır olması gere-
kiyordu. Bu sebeple İslam dünyasında da küresel salgın hastalıklar kolayca 
yayılabiliyordu. Mısır uzun yıllardan beri bir İslam ülkesi olmasına rağmen 
birçok hastalığın ilk çıkış noktası olmuştur. Bu durum o coğrafyanın üzerinde 
yaşayan insanların hangi dine mensup olmasından çok ulaşıma açık bir coğrafi 
konumda olmasından kaynaklanıyordu.

Osmanlı İstanbul’unu ziyaret eden seyyahlar ve görev yapan elçiler, Osmanlı 
anlayışında veba salgınlarının büyük bir soğukkanlılıkla karşılandığını ancak 
şehrin kapısından çıkan günlük veba kurbanlarının sayısı binleri bulunca, Ok-
meydanı’nda, toplu duaya çıkıldığını kaydederler (Tebly, 1988, s. 271). Veba 
salgınları sırasında duaya çıkılması geleneği ile bir başka örnek Halvetiyye ta-
rikatının Cemâliyye kolunun kurucusu olan alim ve şair Cemâl-i Halvetî ile 
ilgilidir. II. Bayezid ve Koca Mustafa Paşa, Cemal Halvetî’yi Amasya’dan İstan-
bul’a davet etmişler, böylelikle Cemâl-i Halvetî, bu tarikatın İstanbul’daki ilk 
temsilcisi olmuştu. Cemâl-i Halvetî, Kocamustafapaşa’daki dergâhında irşâd-
da bulunurken, Padişah tarafından veba hastalığına yakalananlara dua etmesi 
için 1494 yılında kırk dervişiyle beraber Hacca gönderilmiş ancak yetişemeden 
Tebük yakınlarında yolda ölmüştür (Tayşi, 1993, s. 302).

Din Referanslı Din Dışı Uygulamalar/Hurafeler
Salgın hastalıkları çoğu zaman Tanrı’nın bir gazabı olarak görmek insanların 
acılarına çare olmuyordu. Umutsuzluk hali; bazen akıl ve din dışı fanatik züm-
reler, bazen de din referanslı ancak din dışı uygulamalar diye tarif edebilece-
ğimiz hurafeler ortaya çıkarıyordu. Bu konudaki en çarpıcı örneklerden birisi 
Orta Çağ Avrupa’sına bir dönem damga vuran kamçıcılardı.

1259 yılında ortaya çıkan bir veba salgını Umbrevia münzevisi olarak tanınan 
Raniero Fasani’nin; tanrıyı yatıştırmak, nefsini korumak, fedakârlık, kefâret 
ve şehitlik öğretilerini yaymaya başlamasına sebep olmuştur. Ateşli taraftarlar 
toplayarak ve daha da ileriye giderek öğretilerinin bir parçası olarak kendile-
rini kırbaçlayarak Kuzey İtalya’da yürüyüşe geçmişlerdir. Yarı çıplak, ellerinde 
kırbaçlar, sopalar ve her türden kırbaçlama aletleriyle tek sıra halinde yürüyüp 
kendilerini ve birbirlerini gövdelerinden kan çıkana kadar kırbaçlıyorlardı. Bu 
hareket 200 yıllarında sapkın bir hareket olarak ortaya çıkan Ademilerin yap-
tıklarının benzeri bir uygulamaydı ve iki yıl sürmüş sonra ortadan kalkmıştı 
(Scott, 2001, s. 261-262). 1348 veba salgınından sonra radikal Flagellant tarika-
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tından olan kamçıcılar yeniden ortaya çıkmış ve bütün Avrupa’yı boydan boya 
dolaşmışlardı (Ribard, 1974, s. 415).

Katolik Kilisesi ve onun mahkemeleri olan Engizisyon; Kara Ölüm ve 16-17. 
yüzyıl veba salgınlarında veba ile cadılar arasında bağlantı kurmuş, kara ke-
diler ve kedi besleyen kadınları sorumlu tutmuştur. Almanya cadı avcılığında 
merkez ülke olarak bilinmektedir. Onu Polonya takip etmekte az da olsa İs-
panya’da da görünmekteydi. Portekiz ve İrlanda’da ise cadıcılık yoktu (Aslan 
Karaküçük, 2010, s. 46, 50).

Kara Ölüm’ün ortaya çıkmasına sebep olarak Yahudilerin gösterilmesi ve çok 
sayıda Yahudi’nin çeşitli işkencelerle öldürülmesi, muhakkaktır ki Yahudilerin 
kuyu sularını zehirledikleri ve havayı bozdukları gibi kör bir inanışın ürünü 
değildi. Borçlular, tefecilik yapan Yahudileri öldürmekle hem öfkelenen Tan-
rı’yı yatıştırıyor hem de borçlarından kurtuluyorlardı. Katolik rahipler ise Ya-
hudi katliamına bizzat katılıyor işin dinî referans boyutunu tamamlıyorlardı. 
1351 yılında Orta Avrupa’da neredeyse Yahudi kalmamış yakılmaktan kurtu-
lanlar ise Rusya ve Polonya’ya kaçmışlardı (Haught, 1999, s. 52-53; Nikiforuk, 
2001, s. 73).

Tılsım, büyü, fal ve sihir gibi birçok din dışı uygulama salgın hastalıkları önle-
me ve tedavi maksadıyla başvurulan diğer hurafelerdi. Hititler salgın hastalık-
ları tespit etmek için fal yoluna başvurulardı. Bunu II. Murşili’nin veba duala-
rında görmek mümkündür. Veba duaları, hastalığın nedenini falda göstermesi 
için Tanrı’yı ikna etmek amacını taşıyordu (Alparslan, 2006, s. 127).

Evliya Çelebi, İstanbul’da Osmanlı öncesi dönemden kalan yirmi tılsımdan 
üçünün salgın hastalıklara karşı yapıldığını kaydetmektedir (Evliya Çelebi, 
2008, s. 33-34). Osmanlı toplumunda güvercinlerin kendiliğinden yuva yap-
maya geldikleri evin vebadan korunacağı şeklinde bir inanış vardı (Panzac, 
1997, s. 161). Bu inanış din dışı olsa da güvercinin Hicret sırasındaki rolüne 
ithafla, İslam kültüründe üzerine yüklenen kutsiyetle alakalı olmalıdır.

Doğu Avrupa’da yaşayan Çingeneler kumaş parçalarının ve tahta parçalarının 
üzerine işledikleri resimleri, hastalıklardan korunmak için üzerlerinde taşır-
lardı. Bu resimler kolera ve veba salgınlarında ateşe atılırlardı (Berger, 2000, 
s. 24).

Justinian vebasının devam eden yıllarında İmparator Mavrikos (582-602) dö-
neminde Sasani hükümdarı Hüsrev’in İstanbul’a gönderdiği 6.000 Türk savaş 
esirinin alınlarına siyah mürekkeple işlenmiş haç dövmeleri yaptırdıkları gö-
rülmüştür. Mavrikos esirlere niçin alınlarına haç dövmesi yaptırdıklarını sor-
muş, onlar da yıllar önce kendi memleketlerinde çıkan veba salgını sırasında 
aralarında yaşayan Hristiyanların bu şekilde alınlarına haç dövmeleri yaptır-
dıklarını ve bu sayede ölümden kurtulduklarını ifade etmişler, kendilerinin 
de bu sebeple vebadan korunmak için bu yolu denediklerini söylemişlerdir 
(Akdere, 2018, s. 324-325). Bu örnek, insanların çaresizlik anlarında kendi 
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inanç sistemleri dışındaki bir hurafeyi bile uygulamaktan geri durmadıklarını 
göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Bilim, Kültür, Sanat ve Medeniyete Etkileri
Sonuçları itibariyle oldukça tahrip edici ve yıkıcı olan salgın felaketinin ar-
dından ilim adamlarının akılları yaşadıkları dünyaya değil, ölüm ve kurtuluşa 
yoğunlaşmıştır. Kara Ölüm sırasında yazılan veba raporları veya risalelerini de 
bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Mikrobiyoloji bilimi salgın hastalıklara 
sebep olan mikroorganizmaları tespit etmek maksadıyla daha hızlı gelişmiş ve 
gelişmesini devam ettirmektedir.

Salgınlardan sonra lüks veya diğer ihtiyaç maddelerine talep arttıkça dünya-
nın her yerinden ihtiyaç duyulacak maddelerin temini için ticaret ve seyahatler 
çoğalmış, özellikle deniz taşımacılığında yeni araçlar kullanılmaya başlanmıştı. 
Daha iyi haritalar yapılmış ve Avrupa’nın yaşadığı en yıkıcı salgından sonra 
cesur keşiflere imza atılmıştır. Hiç şüphesiz Rönesans’taki entelektüel canlan-
manın kökenleri de maddi unsurlardı (Fara, 2012, s. 121). 

Amerika’nın keşfi, Eski Dünya için siyasi ve ekonomik kazanımlara neden ol-
muşsa da Amerika’nın yerli halkı için de bir o kadar sonun başlangıcı olmuştur 
denilebilir. Amerika keşfedilene kadar orada hiç salgın hastalık yaşanmamıştır 
demek zordur. Ancak bilinen öldürücü küresel salgın hastalıkların hiçbirisi 
oradan yayılmamıştı. Amerika’daki yerli nüfusun %90’lara varan oranda yok 
olmasının sebeplerinden birisi de Avrupa’dan taşınan salgın hastalıklardı. İnka 
medeniyeti gibi ileri bir medeniyet adeta kaybolmuş, yerel kabileler sembolik 
derecede hayatta kalabilmişler hatta büyük bir kısmının dilleri ve kültürleri 
günümüze ulaşamamıştır. Bu durum dünya kültür mirası ve birikimi için de 
çok önemli bir kayıp olarak nitelendirilebilir.

Sıtma hastalığının en önemli ilacı olan kinin Peru’dan Avrupa’ya Cizvit rahiple-
ri vasıtasıyla gelmişti.  19. yüzyılda her yıl Avrupa’ya kinin ilacının hammadde-
si olan milyonlarca kilo kınakına gönderiliyordu. Peru yöneticileri ve komşu ül-
keler kınakına tohumları ve fidanlarının ülke dışına çıkarılmasını yasaklamışsa 
da kaçak olarak Hollanda hükümeti 20 dolara yarım kilo tohumu Avustralyalı 
bir kaçakçıdan almış ve belki de tarihteki en iyi yatırımı yapmışlardı. 1930’lar-
da Java Adası’nda Hollandalılara ait ekim alanlarında yılda yaklaşık 11 milyon 
kınakına kabuğu elde ediliyor; bu da dünya kinin üretiminin %97’sine tekabül 
ediyordu (Conner, 2013, s. 105).

Salgın zamanları uygun bir yerde izole olunması halinde, bilim adamların-
ca “fırsat zamanları”na dönüşebiliyordu. 1665 İngiltere veba epidemisinde 
Cambridge’deki üniversite kapatılınca ünlü bilim insanı Newton, annesinin 
Woolsthrope’deki evine çekilmiş, orada kendi deyimi ile bilim hayatının en 
verimli dönemini geçirmişti (Ronan, 2003, s. 387-388). 

1348 veba salgını Orta Çağ Avrupa’sının edebiyatına da etki etmiştir. Veba sal-
gını sırasında muhtemelen çocuk yaşta olan ve ünlü “Canterbury Masalları”nı 
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yazan Geoffrey Chaucer; masallarını para toplayıcı diye alay ettiği Katolik din 
adamlarının düşük ahlaki standartları üzerine eğlendirici bir şekilde kurgula-
mıştı. Kara Ölüm’ün dünya edebiyatına kazandırdığı en önemli eser ise, hasta-
lık sırasında birçok arkadaşı ve ailesini kaybeden Boccaccio’nun, Decameron’uy-
du. Bu eser Floransa’da yaşanan vebanın ürpertici bir hesabını anlatıyordu. 
Eser, vebadan kaçan on genç Floransa asilinin birbirleriyle zaman geçirmesi, 
anlattıkları esprili, çoğu zaman da müstehcen masalların bir koleksiyonundan 
oluşur. Bu iki yazarın çağdaşı olan diğer yazarlar onların aksine daha me-
lankolik ve kötümserlerdi. Dönemin ünlü Fransız yazarı Eustace Deschamps 
(1340?-1404) vebayı kasvetli bir anlatım ile tasvir etmişti (Slavicek, 2008, s. 
103). 

Salgın hastalıkların toplumun edebi hayatına etkisi ağıtlar, fıkralar, efsaneler 
ve şiirler üzerinde de kendisini göstermiştir. Bu hususta örneklere bütün ülke-
lerin edebi metinlerinde az çok rastlamak mümkündür.

Kara Ölüm toplumun bütün kesimlerini etkilemiş sanat da bundan nasibini 
almıştır. Etkili sanatçılar ve yetenekli ustalar hayatını kaybetmişti. Aynı stil ve 
tema üzerinde çalışan ekolleri ve ünlü heykeltıraş, ressam ve taş ustası loncala-
rını da ortadan kaldırmıştı. Bu sanatçı ve ustaların yerine onlar kadar yetenekli 
kişilerin yetişmesi de çok zordu. Nitekim Orta Çağ mimarisinin o cömertçe 
süslenmiş katedrallerin yerini daha sade ve düz plakalar şeklinde yapılar al-
mıştır (Slavicek, 2008, s. 98-99). 

Ünlü musiki üstadı Abdulkadir Merağî, şair Fuzulî, matbaanın kurucularından 
Fost ve Fransız siyaset felsefecisi Bodin Jean vebadan, bestekâr Hamâmîzâde 
İsmail Dede Efendi koleradan, ünlü besteci ve kemân virtiözü Paganini, bes-
teci Chopin, yazar Jean Jacques Rousseau, Schiller, Goethe, Çehov ve George 
Orwell tüberkülozdan hayatını kaybeden ünlü sanatçı ve bilim insanlarından 
sadece birkaçıdır (Kılıç, 2004, s. 129-141).

Veba, varlığını ve öldürücülüğünü sürdürdükçe Geç Orta Çağ’ın özgün Gotik 
imgelerinin yerini korkunç umacıların imgeleri almıştır. Ürkütücü Cehennem 
ve Şeytan imgeleri, ölüm dansı, Mahşerin Dört Atlısı, tırpanlı ve iskelet biçi-
mindeki Azrail imgesi bunlara örnek olarak verilebilir. Aslında hurafelerle, 
veba sorumlusu kurbanlar aranıyordu. Çaresizlik içinde kalan insanlar Tan-
rı’nın gönlünü almaları gerektiğine inanıyorlardı (Porter, 2016, s. 26). Bu ina-
nışın, kedi ve cadı avı, Flagellant akımı ve Yahudilerin öldürülmesi olaylarının 
kışkırtıcı unsuru olduğu söylenebilir.

İkinci veba pandemisi sonrası ölüm sanatın en önemli teması ve figürü haline 
gelmişti. Kara ölüm zamanından kalan onlarca resim, gravür ve heykel, insan-
ların bu şoka karşı psikolojik tepkilerinin zorlayıcı bir göstergesiydi.  Avrupa 
sanatı uzun süre ölüme ve özellikle de onun en korkunç ve dehşet verici yönle-
rine vurgu yapmıştır.  Kılıç ve oraklarla donanmış iskelet figürleri ve çürüyen 
kadavralar her sınıftan insanı kapsayacak şekilde tasvir ediliyordu. Avrupalılar 
Kara Ölüm’den önce mezarlarını süslemek için heykeltıraşlar görevlendirir-
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ken 14. yüzyılın sonunda yeni mezarlar cesetlerin çürüyüşünü ayrıntılarıyla 
tasvir ediyordu. Bunun yanı sıra iki Katolik aziz; Aziz Sebastian ve Aziz Roch, 
Avrupa çapında insanları vebadan koruyucu aziz olarak görüldüler. Orta çağ 
resimleri, tipik olarak Aziz Roch’u yanında bir köpekle uyluğundaki büyük bir 
hıyarcığı (bubo) işaret eder şekilde tasvir ederler (Slavicek, 2008, s. 99-102).

Sonuç
İnsan, fıtri duygularının bir gereği olarak tarihin her devrinde güvende yaşa-
mayı, karnını doyurmayı ve neslini devam ettirmeyi arzulamıştır. İnsanın bu üç 
temel isteğini tehdit eden en önemli unsurlardan birisi de salgın hastalıklar-
dır. Bu bakımdan insanlar tarih boyunca salgın hastalıklarla mücadele etmek 
zorunda kalmışlardır.

Tarihi süreçte veba, kolera, grip, sıtma, çiçek, sarı humma, tifo, tifüs, kızamık, 
frengi ve tüberkülozun büyük çaplı insan ölümlerine yol açan salgın hastalıklar 
olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan veba, kolera ve grip eski çağlardan günü-
müze kadar uzanan süreçte birçok kez pandemik yayılım göstermişlerdir. Veba 
ve kolera, 20. yüzyıl öncesindeki tehditkâr özelliğini kaybetmiştir. Grip salgını 
için bu durum geçerli değildir. Farklı zamanlarda değişik türleri ile pandemik 
grip salgınları yaşanmaya devam etmektedir.

Tarihteki salgın hastalıkların insanlık için en korkutucu ve ürkütücü tarafı; 
mahiyetinin, kaynağının ve tedavisinin bilinmemesidir. Bu korkutucu yönü 
bugün de devam etmektedir. Çünkü hastalığa sebep olan virüsler sürekli 
mutasyona uğramakta ve her seferinde farklı bir şekilde insanlığın karşısına 
çıkmaktadırlar. Bu yüzdendir ki insanlar, uzun süre varlığını sadece yarattı-
ğı tahribattan anladıkları, sınır tanımayan görünmez bir düşmanla savaşmak 
zorunda kalmışlardır. Bu bilinmezlik hali ve hastalık karşısında çaresiz kalın-
ması, onun bir kutsiyet kazanmasına sebep olmuş, çok tanrılı dinlerin olduğu 
toplumlarda bir tanrı veya tanrıça olarak kendini göstermiştir. Hristiyan top-
lumlarda, bazen mahşerde iyi ve kötünün savaşında yer alan Mahşerin Dört 
Atlısı’ndan biri, bazen bir Yahudi’nin sebep olduğu Tanrı’nın bir musibeti, 
bazen de bir kedi veya cadının uğursuzluğu olarak kabul ediliyordu. İslam 
dünyası ise salgın hastalığın Allah’tan geldiğine inanıyor ancak sosyal izolas-
yon gibi devrinin şartlarına göre daha akılcı gerçekçi bir yolu tercih ediyordu. 
Salgın hastalıktan ölen insanların şehit olarak kabul edileceği yönündeki kana-
at hastalığın kutsiyetini artırıyor, onun bir musibet olmaktan çok bir mükâfat 
olarak algılanmasına sebep oluyordu.

Hangi inanç sistemi, hangi coğrafya veya hangi toplumda olursa olsun, işin tek 
gerçek yanı hastalığı tanımadan, kaynağını bilmeden, teşhis, tedavi ve korun-
ma usullerini öğrenmeden bu sinsi düşmandan kurtulmanın yolunun olmadı-
ğıdır. İnsanlar bunun farkına vardığında salgınlarla mücadeleyi daha rasyonel 
bir çizgiye çekebilmişlerdir.

İngiltere’ye 1665’ten sonra vebanın uğramaması, veba mikrobunu yayan pire-
ler ve onun taşıyıcısı farelerin 1666 büyük yangını sırasında büyük çapta ölümü 
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ile sağlanabilmişti. Yeni yapılan binalar bu haşaratın rahatça yaşamamasına 
uygun bir şekilde yapılmaya başlanınca hastalık kontrol altına alınmıştı. Kole-
ra mikrobunun, kirli içme suyu ve bozuk gıdalarla insanlara geçtiği anlaşılmış, 
gelişmiş ülkeler ve bilinçli toplumlar koleradan kurtulabilmişlerdir. Sıtmanın 
durgun sular ve sivrisineklerin bir marifeti olduğu anlaşılıp ilacı bulununca ve 
bataklıklar kurutulunca hastalık bir küresel tehdit olmaktan çıkmıştır. Çiçek 
hastalığının kaynağı öğrenilip geleneksel aşı uygulamaları ile insanlar bağışık-
lık kazanmış ve bu öldürücü hastalık tarihte pandemik bir yayılım gösterme-
miştir. İnsanlar dün de bugün de artık salgından kurtulmak için kendi inanç 
sistemleri içinde yaratılan mistik ve majik yolların bir işe yaramadığını ağır bir 
fatura ödeyerek anlamışlardır. Onun içindir ki, salgından kurtulmak için akıl 
dışı yollar tavsiye eden kilise mensuplarına karşı Hristiyan dünyasında bir gü-
vensizlik başlamış ve doğrudan Tanrı’ya yakarmayı, dua ve niyazda bulunmayı 
tercih etmişlerdir. Katolik Kilisesi salgın hastalıkların önlenmesi konusunda 
ahlak ve din dışı yollara sapmasının bedelini Reform hareketlerinin başlama-
sıyla ödemiştir.

Karantina uygulamaları, mikrobiyolojik, virolojik, farmakolojik gelişmeler ve 
aşılar, birçok hastalık konusunda insanları artık daha avantajlı kılsa da yeni bir 
virüs veya bakterinin aniden ortaya çıkıp kitlesel ölümlere yol açacak pande-
mik salgınlar üretme ihtimali her zaman var olmaya devam edecektir.

Tarihteki tecrübelerden istifade ederek bugüne bir projeksiyon tutarsak, her 
salgın sonrası dünyanın birçok bakımdan değiştiğini söyleyebiliriz. 542’de baş-
layan Justinian vebasından sonra tekrarlanan veba salgınları İslamiyet’in ilk 
yıllarında hastalıkların bulaşıcı olduğunun farkına varılmasına sebep olmuş-
tur. 1346-1352 veba salgını sonrasında Avrupa’da Katolik Kilisesi mensupları-
nın din dışı uygulamaları sorgulanmaya başlanmış ve devam eden süreçte aynı 
davranışlar devam edince Reform hareketleri başlamıştır. 

Amerika’nın yerli unsurları olan Aztek ve İnka toplumları, kendilerine bulaşan 
ancak düşmanlarına bulaşmayan çiçek hastalığı sebebiyle, çok az askeri güç ile 
gelip 16. yüzyılın başlarında topraklarını işgal eden İspanyol veya Portekiz-
lilerin dinini ve tanrılarını kendi tanrıları ile imrenerek mukayese etmişler-
dir. Avrupa toplumları hijyenin önemini ağır bir fatura ödeyerek kavramıştır. 
Sıtma ve veba sağlıklı çevre koşullarında yaşamayı, kolera, insanlara sağlıklı 
ve temiz besinler tüketmeyi ve kurumsal karantina uygulamalarının faydasını 
dikte etmiştir. 

Salgın hastalıklar toplum ve insan hayatında öyle derin izler bırakmıştır ki 
salgın hastalık motifli şarkılar, danslar, şiirler, romanlar, efsaneler, fıkralar ve 
ağıtlar kurgulanmış, yazılmış, çalınmış ve söylenmiştir.

Bugün yaşanılan pandemik grip salgını belki birkaç atak daha yapıp bitecek-
tir. Ancak tarihteki tecrübelerin ve yaşananların, bugünkü şartlara göre kabuk 
değiştirerek birçok alanda kendini göstereceği beklenmelidir.
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Özet
Virüsler canlı hücrelerinin içinde çoğalan submikroskopik enfeksiyon ajanları 
olup hayvanlar, bitkiler, bakteri ve arkea dahil olmak üzere her türlü organiz-
mayı enfekte edebilirler. Hücre yapısına sahip olmadıklarından dolayı biyo-
lojik ajan olarak adlandırılırlar. Virüsler sahip oldukları genoma göre DNA 
virüsü veya RNA virüsü olarak tanımlanırlar. Virüsler, insanlarda soğuk al-
gınlığı, grip, suçiçeği, uçuklar, kuduz, Ebola, AIDS (HIV), kuş gribi ve SARS 
gibi birçok ciddi hastalığa neden olmaktadırlar. İnsanları enfekte edebildiği 
bilinen 219 virüs türü vardır. Son 100 yıl içerisinde çok sayıda büyük ölçekli 
salgın hastalıklara (İspanyol gribi, Sarıhumma, AIDS, COVID-19 gibi pande-
miler) viral patojenlerin neden olduğu görülmüştür. Çoğu yeni viral pandemi 
patojenlerinin hayvanlardan insanlara bulaştığı bilinmektedir. Özellikle artan 
küresel seyahat ve entegrasyon, şehirleşme, arazi kullanımındaki değişiklikler 
ve doğal çevrelerin daha fazla kullanılması pandemilerin riskini artırmaktadır. 
Pandemiler, geniş bir coğrafi alanlarda önemli ekonomik, sosyal ve politik 
bozulmaya neden olabilen büyük ölçekli salgınlarıdır. 2019 COVID-19 salgı-
nında olduğu gibi genellikle pandemiler sırasında ülkeler istihdam yerlerini 
kapatır, ulaşımı kesintiye uğratır, bazı hükümetleri kara sınırlarını kapatma-
ya ve etkilenen ülkelerden vatandaşların girişini kısıtlamaya motive edebilir. 
Planlanan ticari uçuşları iptal edip nakliyeyi azaltarak ticareti ve seyahati en-
gellemeye motive eder ve kargo hizmetlerinin durmasına neden olabilir. Şid-
detli bir salgın sırasında, ekonominin tüm sektörleri (tarım, imalat, hizmetler), 
potansiyel olarak kıtlıklara, temel ürünler için hızlı fiyat artışlarına ve hane 
halkı, özel firmalar ve hükümetler için ekonomik streslere yol açabilir. Bilimsel 
veriler salgın hastalıkların önemli sosyal ve siyasi sonuçlarının olabileceğini, 
devletler ve vatandaşlar arasında çatışmalara neden olabileceğini, devlet kapa-
sitesinin zayıflaması, nüfusun yerinden edilmesi, sosyal gerginliğin ve ayrımcı-
lığın tetiklenmesine neden olabileceğini göstermektedir. Bulaşıcı hastalıkların 
geniş çaplı sosyal etkileri vardır. Bu tür salgınların neden olduğu korku ve 
panik bazen ani nüfus hareketlerine sebep olabilir. Bu durumdaki göçmenler 
sağlık problemleri, yetersiz beslenme ve diğer stres faktörlerinden kaynakla-
nan sağlık riskleri ile karşılaşabilirler. Daha da önemlisi göçler başka bölgelere 
salgını yayma riski taşır. Ayrıca bulaşıcı hastalık salgınları etnik azınlıklar gibi 
savunmasız sosyal grupların hastalık ve sonuçları için damgalanmasına ve suç-
lanmasına neden olabilir.

Anahtar Kelimeler
pandemi, virüsler, COVID-19, enfeksiyon hastalıkları, ekonomik, sosyal ve politik etkiler
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Viruses, Factors Affecting Viral Pandemics and Its Results

Abstract
Viruses are submicroscopic infectious agents that replicate in living cells and 
can infect any organism, including animals, plants, bacteria, and archaea. Be-
cause they do not have a cell structure, they are called biological agents. Viru-
ses are defined as DNA virus or RNA virus according to the genome they have. 
Viruses cause many serious diseases in humans such as colds, flu, chickenpox, 
herpes, rabies, Ebola, AIDS (HIV), avian influenza and SARS. There are 219 
viruses that are known to infect humans. Over the past 100 years, viral pat-
hogens have been shown to be caused by a large number of pandemics (such as 
Spanish flu, Yellow fever, AIDS, COVID-19). It is known that most of the new 
viral pandemic pathogens are transmitted from animals to humans. Especially 
increasing global travel and integration, urbanization, changes in land use and 
more use of natural environments increase the risk of pandemics. Pandemics 
are large-scale outbreaks that can cause significant economic, social and poli-
tical distortion in a wide geographic area. As in the 2019 Covid19 pandemic, 
countries often close their jobs, interrupt transportation, and motivate some 
governments to close land borders and restrict the entry of citizens from af-
fected countries during pandemics. It cancels the planned commercial flights 
and reduces transportation, motivating trade and travel, and may cause cargo 
services to stop. During a severe pandemic, all sectors of the economy (agri-
culture, manufacturing, services) can potentially lead to shortages, rapid price 
increases for basic products, and economic stresses for households, private 
companies and governments. Scientific data show that pandemic diseases can 
have important social and political consequences, cause conflicts between sta-
tes and citizens, weakening of state capacity, displacement of the population, 
triggering social tension and discrimination. Infectious diseases have a wide 
range of social effects. Fear and panic caused by such outbreaks can someti-
mes cause sudden population movements. Immigrants in this situation may 
face health risks arising from health problems, malnutrition and other stress 
factors. More importantly, immigration carries the risk of spreading the epi-
demic to other regions. In addition, infectious disease outbreaks can cause vul-
nerable social groups, such as ethnic minorities, to be stigmatized and blamed 
for their illness and consequences.

Keywords
pandemic, viruses, COVID-19, infectious diseases, economic,  

social and political consequences
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Giriş

Virüsler, Viral Pandemileri Etkileyen Faktörler ve Sonuçları
Virüsler canlı hücrelerin içinde çoğalan normal mikroskop ile görülemeyecek 
kadar küçük enfeksiyon ajanları olup hayvanlar, bitkiler, bakteri ve arkea dahil 
her türlü organizmayı enfekte edebilirler. Virüsler dünyadaki hemen hemen 
her ekosistemde ve yaşamın olduğu her yerde bulunurlar ve muhtemelen canlı 
organizmaların evrimleşme süreçlerinde her zaman vardılar. Yaşamın, evrim 
tarihindeki virüslerin kökenleri belirsizdir, çünkü fosil oluşturmazlar. Bazı vi-
rüslerin plazmidlerden (hücreler arasında hareket edebilen DNA parçaları), 
diğerlerinin ise bakterilerden evrimleşmiş olabileceği konusunda hipotezler 
söz konusudur. Virüsler, genetik malzeme taşıdıkları, çoğaldıkları ve doğal 
seleksiyon yoluyla evirildikleri için bazı biyologlar tarafından bir yaşam for-
mu olarak kabul edilirler. Genleri olmasına rağmen, genellikle yaşamın temel 
birimi olarak görülen hücresel bir yapıya sahip değildirler. Bu nedenle canlı 
olarak kabul edilmezler.

Genel olarak, virüsler bakterilerden çok daha küçüktür. İncelenen virüslerin 
çoğu 20 ila 350 nanometre arasında bir çapa sahiptir. Bu nedenle Poxviridae 
familyası virüsleri hariç diğer virüsler optik mikroskop altında görünmezler ve 
incelenmelerinde tarama veya elektron mikroskoplar kullanılır. Virüslerle ilgi-
li bilimsel çalışmaların yapıldığı ve mikrobiyolojinin bir alt dalı olan uzmanlık 
alanına viroloji denir.

Virüsler, kapsid adı verilen koruyucu bir protein ile çevrili DNA veya RNA 
genetik materyalinden meydana gelirler. Hücre yapısına sahip olmadıkların-
dan dolayı biyolojik ajan olarak adlandırılırlar. Bazı virüslerde ise viral kapsiti 
çevreleyen viral zarf olarak adlandırılan konak hücre zarına benzeyen çift katlı 
lipit bir membran (fosfolipit ve protein) bulunmaktadır. Zarf yüzeyindeki gli-
koproteinler, virüsü konakçısının bağışıklık sisteminden korumaya yardımcı 
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olabileceği gibi konakçı reseptörlerini tanımasına ve reseptörlere bağlanması-
na aracılık etmektedirler (Şekil 1). Bazı virüslerde viral zarf, konakçının hücre 
zarı ile kaynaşarak viral kapsidin ya da genomun hücreye girmesini sağlar. 
Zarflı virüsler konak hücreden tomurcuklanarak ayrıldıkları için konak hücre-
nin zayıflamasına ve ölmesine neden olurlar. Göreceli olarak bu tür virüslerin 
lipit yapısındaki zarfları, zarfsız virüslere göre yüksek sıcaklığa, düşük nemli 
ortamlara, deterjanlara ve alkol içerikli dezenfektanlara karşı daha duyarlıdır-
lar. Bazı DNA (herpesvirüsler, poxvirüsler, hepadnavirüsler) ve RNA virüsleri 
(koronavirüs, hepatit D virüsü vd.) zarflı virüsler grubuna dahildirler. Zarflı 
virüsler mükemmel adaptasyon yeteneğine sahiptirler ve konak bağışıklık sis-
teminden kaçmak için kısa sürede mutasyon geçirebilirler (Hulo vd, 2011). 
Bu durum genellikle RNA virüslerinde oluşmaktadır. Koronavirüsler zarflı ve 
RNA genomik yapıya sahip virüsler olup SARS virüsü (Ağır Akut Solunum 
Yolu Yetersizliği Sendromu), SARS-CoV-2 (Ağır Akut Solunum Yolu Sendro-
mu Koronavirüs 2) ve MERS virüsü (Orta Doğu Solunum Sendromu) bu guru-
bun örneklerindendir.

Şekil 1. COVID-19 virüsünün (SARS-CoV-2) yapısı 

Virüslerin Sınıflandırılması ve Çoğalması
Virüsler sahip oldukları genom yapısına göre tanımlanırlar. Genetik materyal 
olarak DNA molekülü içeren virüsler “DNA virüsü”, RNA molekülü içeren vi-
rüsler “RNA virüsü olarak sınıflandırılırlar. Virüslerin büyük çoğunluğu RNA 
genomuna sahiptir. Viral genom polyomavirüslerdeki gibi dairesel ya da ade-
novirüsler deki gibi linear olabilir. RNA virüsleri ve bazı DNA virüsleri arasın-
da genomu birkaç parçadan oluşan virüsler olup bunlara parçalı (segmentli) 
genoma sahip virüsler denilmektedir (Chaitanya, 2019). Viral genomlar tek 
sarmallı (ss) veya çift sarmallı (ds), RNA veya DNA olabilir ve ters transkriptaz 
(RT) kullanabilir veya kullanmayabilir. Bitki virüsleri, tek sarmallı RNA ge-
nomlarına sahip olma eğilimindedir ve bakteriyofajlar ise çift sarmallı DNA 
genomlarına sahip olma eğilimindedirler.
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Virüslerin kendi metabolizmaları yoktur ve herhangi bir makromolekülü sen-
tezleyebilecek veya enerji üretebilecek hücresel mekanizmalara ve organellere 
sahip değildirler. Yani obligat ajandırlar.  Çoğalmaları için mutlak olarak di-
ğer organizmaların canlı hücrelerine ihtiyaç duyarlar ve çoğaldıkları hücreye 
konakçı hücre adı verilir. Virüsler, enfekte ettikleri konak hücrede replikas-
yon ile çoğalırlar.  Bazı virüsler diğer mikroorganizmalarda mevcut olmayan 
replikasyon enzimleri: Ör. Uygun koşullarda RNA polimeraz (RNA’dan RNA 
sentezi yapan enzim), reverstranskriptaz (RNA’dan DNA sentezi yapan enzim) 
içerirler veya sentezlerler. Virüslerin replikasyonu, virüs partikülleri içindeki 
genetik materyalin çoğaltılması işlemidir. Bazı RNA virüsleri pozitif yönelim-
li, bazıları ise negatif yönelimli virüsler olarak sınıflandırılır. Pozitif anlamlı 
viral RNA’nın (mRNA), konakçı hücre içerisinde translasyonu hızlı bir şekilde 
başlar. Negatif anlamlı viral RNA ise mRNA’yı tamamlayıcıdır ve bu neden-
le translasyondan önce bir RNA polimeraz tarafından pozitif anlamlı RNA’ya 
dönüştürülmesi gerekir (Chaitanya, 2019). Virüsler replikasyon sırasında çe-
şitli mekanizmalarla genetik değişikliklere uğrarlar. Virüs genomundaki (DNA 
veya RNA’daki) bazı baz değişiklikleri antijenik sürüklenme/kayma adı verilen 
mutasyonlar ile sonuçlanabilir.  Bu durum genomda meydana gelen her nokta 
mutasyonunda görülmez. Bazı nokta mutasyonları ifade edilen proteinlerde 
herhangi bir değişikliğe neden olmazlar ve sessiz mutasyonlar olarak adlandı-
rılırlar.  Antijenik kaymalar, virüslerin virülenlerini, konakçı çevreleri, aşı ya 
da immun yanıtlara verdiği cevaplarda değişiklikler oluşturur. Antijenik kay-
ma, aynı zamanda virüsün genomunda büyük değişiklikler (rekombinasyon) 
olduğunda ortaya çıkar. Bu tür değişiklikler grip virüslerinde meydana gel-
diğinde, pandemi ile sonuçlanabilir. Genetik rekombinasyon, bir nükleik asit 
(NA) ipliğinin kırıldığı ve daha sonra farklı bir NA molekülü ile birleşmesi ile 
ortaya çıkar.  Rekombinasyon hem RNA hem de DNA virüslerinde yaygındır. 
RNA virüslerinde genellikle aynı türden fakat biraz farklı genom nükleosid 
sekanslarına sahip virüs suşlarının, aynı hücreyi eş zamanlı enfekte etmeleriyle 
ortaya çıkar.  Bölünmüş bir genomu olan farklı virüs suşları genleri karıştırıp 
birleştirebilir ve benzersiz özelliklere sahip yeni virüsler üretebilirler. Bu duru-
ma reassortment denir (Wiwanitkit, 2008).

Virüslerin Bulaşma Yolları 
Virüsler konakçı hücreden bir diğer konakçı hücreye direkt bulaşabildikleri 
gibi, kontamine olmuş materyal ya da yüzeylerden de indirek bulaş göstere-
bilirler. Soğuk algınlığı, grip, suçiçeği, uçuk, kuduz, Ebola, AIDS (HIV), kuş 
gribi ve SARS gibi birçok ciddi hastalığa virüsler neden olmaktadır. Virüslerin 
hastalığa neden olma yeteneği patojenite olarak tanımlanmaktadır. Virüslerin 
konakçılarına bulaşmaları ve yayılmaları farklı yollar ile olabilir. İnsanlar ara-
sında bulaş yapan virüsler vertikal yolla yayılırlar. Ancak Hepatit B ve HIV gibi 
bazı virüsler anneden-bebeğe horizantal yollla yayılabilirler. HIV, cinsel temas 
ve enfekte olmuş kana maruz kalma yoluyla bulaşan birkaç virüsden biridir. 
Kontamine aletler ya da transfüzyon materyalleri ile kan yoluyla HIV bulaşabi-
lir.  Hepatit C ağız salgısıyla bulaşabilir. Viral gastroenteritin yaygın nedenleri 
olan norovirüs ve rotavirüs, fekal-oral yoldan bulaşır, temasla geçer ve kon-
tamine yiyecek veya su ile vücuda girebilir. Grip ve nezle virüsleri solunum 
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yoluyla yayılırlar. Batı Nil, Kanamalı Kırım Kongo, Zika ve Deng hummasında 
olduğu gibi birçok virüs, kan emici böcekler (sivri sinekler, keneler ve diğer 
vektör böcekler) tarafından bulaştırılır (Woolhouse vd., 2005). Viral enfeksi-
yonların yayılma oranı ya da hızı nüfus yoğunluğunu ve duyarlı kişilerin nü-
fustaki oranı, yaşam kalitesi ve iklim şartları gibi etkilerinde içinde bulunduğu 
bazı faktörlere bağlıdır. Viral hastalıkların salgınları sırasında vürüsün kaynağı 
ve bulaş yollarının bilinmesi, hastalığın önlenmesi için alınacak tedbirlerin ve 
uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde çok önemlidir (Zell, 2004; 
U.N.D.P., 2017).

Viral Salgınların Oluşması
AIDS, HPV enfeksiyonu ve viral hepatitlere neden olan virüsler, bağışıklık sis-
temi tepkilerinden kaçınır ve kronik enfeksiyonlara neden olabilirler. Kronik 
olarak enfekte olmuş insanlar, bulaşıcı virüs için taşıyıcı haline gelir. Bu tür 
virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisi için antiviral ilaçların geliştiril-
mesi önemlidir. Aşı ve etkili antiviral ilacı bulunmayan virüsler için sanitasyon, 
dezenfeksiyon, enfekte kişilerin izolasyonu ve karantina tedbirlerinin doğru 
zamanlama ile uygulanması salgınların önlenmesi için gereklidir. İnsan ve 
hayvanlarda meydana gelen viral enfeksiyonların çoğunda kuluçka süreleri 
birkaç günden birkaç haftaya kadar değişebilir ve kuluçka dönemini takiben 
yayılım dönemi başlar. Bir toplulukta veya bölgede hastalık vakalarının alışıl-
madık derecede yüksek oranda yayılması durumuna epidemi denir. Salgınlar 
uluslararası sınırlara veya kıtalar arası yayıldıysa bunlara pandemi denir. Dün-
ya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, üç koşul yerine geldiğinde pandemi ilan 
edilir (Philip vd., 2002; DSÖ, 2010).

1. Yeni bir virüs alt tipi ortaya çıkar;
2. İnsanları enfekte eder ve ciddi hastalıklara neden olur; 
3. İnsanlar arasında kolay ve sürdürülebilir bir şekilde yayılır ise bu durum sal-

gın olarak adlandırılır. 

Tarihteki Viral Pandemiler

Grip Pandemileri
Yunan hekim Hipokrat, “Tıbbın Babası”, ilk olarak MÖ 412’de gribi tanım-
lamıştır. Tarihte ilk influenza pandemisi 1580’de kaydedilmiştir. O tarihten 
itibaren her 10 ile 30 yıl aralıklarla bir influenza epidemisi veya pandemisinin 
görüldüğü rapor edilmiştir (Cartwright vd., 2000).

Rus Gribi
Tarihte Rus gribi olarak bilinen 1889-1890 grip salgını ilk olarak Mayıs 
1889’da Buhara, Özbekistan’da bildirilmiştir. Ekim ayına kadar Tomsk ve Kaf-
kasya’ya ulaşmış ve hızla batıya yayılmıştı. Aralık 1889’da Kuzey Amerika’ya, 
Şubat-Nisan 1890’da Güney Amerika’ya, Şubat-Mart 1890’da Hindistan’a ve 
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Mart-Nisan 1890’da Avustralya’da görülmüştü. Rus grip hastalığına Influenza 
A virüsünün H3N8 veya H2N2 alt tiplerinden birisinin neden olduğu düşü-
nülmektedir. 1889-1890 Grip Salgınında bir milyondan fazla insan hayatını 
kaybetmiştir.

İspanyol Gribi
İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi, 1918-1920 yılları arasında influenza A 
virüsünün H1N1 suşunun ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgınıdır. 11 
Mart 1918’de ABD’nin New Mexico eyaletinde tespit edilmiştir. Ekim 1918’e 
kadar, tüm kıtalarda dünya çapında bir salgın haline gelmiş ve nihayetinde 
dünya nüfusunun üçte birine (ya da ≈500 milyon kişi) bulaşmıştır.  Olağandışı 
ölümcül ve öldürücü olan salgın, neredeyse başladığı kadar hızlı bir şekilde 
sona ermiş ve 18 ay içinde tamamen kaybolmuştur. İspanyol gribinin altı ay 
içinde yaklaşık 50 milyon insanın, bazı araştırmalara göre 100 milyon insanın, 
diğer bir ifadeyle dünya nüfusunun %5’inin ölümüne neden olduğu tahmin 
edilmektedir (Bootsma vd., 2007). 

Asya Gribi
1956’da Çin’de ortaya çıkan ve 1958’e kadar süren influenza A virüsünün 
H2N2 suşunun salgınıydı. Asya Gribi, Çin’in Guizhou eyaletinden Singapur, 
Hong Kong ve Amerika’ya yayılmış Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yak-
laşık 2 milyon insanın ölümüne neden olmuştur.

Hong Kong Gribi
İnfluenza A virüsü H3N2 suşunun neden olduğu bir salgındır. Hong Kong’da-
ki salgının ilk kaydı 13 Temmuz 1968’de ortaya çıkmıştır. Temmuz 1968’in 
sonunda Vietnam ve Singapur’da geniş çaplı salgınlar bildirilmiştir. Eylül 
1968’de grip Hindistan, Filipinler, Kuzey Avustralya, Avrupa ve ABD’ye ya-
yılmıştır. Bu salgın dünyanın çeşitli bölgelerinde 1970 ve 1972’de yeni salgın 
dalgaları oluşturmuş ve dünya çapında yaklaşık bir milyon insanın ölümüne 
sebep olmuştur.

Domuz Gribi
İnfluenza A virüsü H1N1 suşunun neden olduğu salgın ilk olarak 2009’un 
başlarında Meksika’da tespit edilmiştir. 2009 yılında grip salgınına, o zamanki 
küresel nüfusun (yaklaşık 6,8 milyar) %11-21’inin, diğer bir ifadeyle yaklaşık 
700 milyon-1.4 milyar aralığında kişinin hastalığa yakalandığı bildirilmiştir. 
Ağustos 2010’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) domuz gribi salgınının resmen 
sona erdiğini ilan etmiştir. Bu salgının 150-500 bin arasında insanın ölümüne 
neden olduğu tahmin edilmektedir.

Çiçek hastalığı
Çiçek (smallpox), Poxviridae ailesi üyesi variola virüs tarafından oluşturulan 
ve görüldüğünde uluslararası bildirilme zorunluluğu olan bir enfeksiyon has-
talığıdır. Hastalık, 18. yüzyılın kapanış yıllarında yılda tahmini 400.000 Avru-
palı insanın ölümüne neden olmuştur. 20. yüzyılda çiçek hastalığının 300-500 
milyon insanın ölümünden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. 1950’lerin 
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başlarında, her yıl dünyada yaklaşık 50 milyon çiçek hastalığı vakası meydana 
gelmiştir. 1966’da DSÖ nün başlattığı kampanya sonucu tüm Dünya ülkelerin-
de çiçek aşısı zorunlu olarak uygulanmaya başlandı. DSÖ 1980 yılında çiçek 
hastalığının tüm dünyada eradike olduğunu ilan etmiştir. Hastalığın yok olma-
sı nedeniyle DSÖ çiçek aşısının rutin uygulamadan çıkarılmasını önermiştir. 
Bugüne kadar, çiçek hastalığı tamamen ortadan kaldırılmış tek insan bulaşıcı 
hastalığıdır.

Kızamık
Kızamık, Paramyxoviridae familyasına ait kızamık virüsünden kaynaklanır. 
Virüs son derece bulaşıcıdır ve yakın kişisel temas veya salgılarla doğrudan 
temas yoluyla, öksürme ve hapşırma yoluyla yayılır.  Kızamık bilinen en bula-
şıcı virüstür. İnsanlar virüsün tek doğal konakçılarıdır ve başka hiçbir hayvan 
rezervuarının varlığı bilinmemektedir. Kızamık endemik bir hastalıktır, yani 
bir toplumda sürekli olarak bulunur ve birçok insan direnç geliştirir. Kızamı-
ğa maruz kalmamış popülasyonlarda, yeni bir hastalığa maruz kalmak yıkıcı 
olabilir. Kızamık salgınları Meksika, Orta Amerika ve İnka medeniyetini tah-
rip etmiştir. Yaklaşık 1855 ile 2005 yılları arasında, kızamığın dünya çapında 
yaklaşık 200 milyon insanı öldürdüğü tahmin edilmektedir. Kızamık 1850’ler-
de Hawaii nüfusunun yüzde 20’sini öldürmüştür. DSÖ, dünyada kızamıktan 
dolayı hayatını kaybeden insan sayısının 1990’da 630.000’dan 2011 yılında 
158.000’a kadar düştüğünü saptamıştır. 2018 yılı itibariyle kızamık, dünyada 
aşı ile önlenebilir hastalıklar arasında yer almıştır.

Viral Kanamalı Ateş Hastalıkları
Viral kanamalı ateş denildiğinde virüslerin neden oldukları aniden gelişen 
ateşli ve kanamalı, ciddi komplikasyonlar veya ölümlerle seyreden hastalıklar 
akla gelir. Viral kanamalı ateş hastalıkları, genellikle küçük, tek zincirli ve zarflı 
RNA virüslerinin neden olduğu zoonotik hastalıklardır. Hemorajik ateş etke-
ni virüsler Flaviviridae, Filoviridae, Arenaviridae ve Bunyaviridae ailelerinde 
bulunmaktadır. Flaviviridae ailesinde Sarıhumma, Dengue, Kyasanur Ormanı 
hastalığı, Omsk hemorajik ateşi, Alkhurma hemorajik ateşine neden olan vi-
rüsler yer alır. Bu grup içerisinde dünyada en büyük salgınlara neden olan, ar-
bovirüsün sebep olduğu sarıhumma hastalığıdır. Enfekte sivrisineklerin (Aedes 
spp.,  Haemagogus spp.,  Sabethes spp.) ısırması sonucu bulaşan bir hastalıktır. 
Çoğu durumda semptomlar ateş, titreme, iştahsızlık, bulantı, özellikle sırttaki 
kas ağrıları ve baş ağrıları gibi tipik grip semptomlarının yanı sıra karın ağrısı, 
karaciğer hasarı ile birlikte ciltte sararma sonucu kanama ve böbrek problem-
leri oluşturabilir. Sarıhumma salgını ilk defa 1700’lerde İtalya, Fransa, İspan-
ya ve İngiltere’de görülmüştür. On dokuzuncu yüzyılda İspanya’da 300.000 
kişinin sarıhummadan öldüğü tahmin edilmektedir. 20. yüzyılın başlarında 
hastalığın insanlara bulaşmasını sağlayan sivrisineklere karşı etkili vektör mü-
cadelesi ve 1938 yılında ömür boyu bağışıklık sağlayan bir aşının kullanıma 
sunulması ile hastalık bütün dünyada kontrol altına alınmıştır. Sarıhumma, 
günümüzde tropik bölgelerde halen görülmektedir. Sömürge dönemlerinde, 
Batı Afrika sıtma ve sarıhumma nedeniyle “beyaz adamın mezarı” olarak tanı-
nırdı (Wolfe vd., 2005; Parpia vd., 2016). Arenaviridae ailesinde Lassa, Junin, 
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Machupo, Guanarito, Sabia, Lujo, Chapare virüsleri, Bunyaviridae ailesinde, 
Kırım Kongo hemorajik ateşi, Hantavirüs, Rift Vadisi ateşi ve Garissa virüs, Fi-
loviridae ailesinde Marburg ve Ebola virüsleri bulunmaktadır. Viral kanamalı 
ateş etkeni olan bu virüslerin; primatlar, yarasalar, kemirgenler, geviş getiren-
ler, sivrisinek, keneler ve insanları da içine alan biyolojik döngü ve geniş ko-
nakçı çevreleri vardır. Birçok ölümcül viral patojen Filoviridae üyesidir. Filovi-
rüsler, viral hemorajik ateşe neden olan ebola virüsleri ve Marburg virüslerini 
içeren filament benzeri virüslerdir. İlk kez 1967’de keşfedilen Marburg virüsü, 
Nisan 2005’te Angola’da bir salgına neden olmuştur. Ebola virüsü hastalığı ilk 
olarak 1976’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görülmüş, salgını takiben 
yüksek mortalite oranlarına sahip aralıklı salgınlar oluşturmuştur. Ancak Batı 
Afrika’daki 2014-2016 tarihlerinde meydana gelen Ebola virüs hastalığı, Gü-
neydoğu Gine’nin kırsal bir bölgesinde başlamış, haftalar içinde kentsel alan-
lara ve sınırlara yayılmış ve aylar içinde küresel bir epidemi haline gelmiştir. 
Bu salgında 11.300 insan hayatını kaybettiği bildirilmiştir (Team vd., 2014).

AIDS
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome - Edinilmiş Bağışıklık Yetmez-
lik Sendromu) hastalığı HIV’nin (Human Immunodeficiency Virus - İnsan Ba-
ğışıklık Eksikliği Virüsü) neden olduğu bir hastalıktır. HIV, insan bağışıklık 
sistemindeki yardımcı T hücreleri (özellikle CD4+ T hücreleri), makrofajları ve 
dendritik hücreler gibi hayati hücreleri enfekte ederek sonradan kazanılmış 
bağışıklık sisteminin zayıflatılmasına neden olan bir virüstür. HIV, Retroviri-
dae familyasının Lentivirüs cinsine ait tek sarmallı, pozitif anlamlı, zarflı RNA 
virüslerinin bir üyesidir. İki farklı HIV tipi tanımlanmıştır: HIV-1 ve HIV-2. 
Hem HIV-1 hem de HIV-2’nin Batı-Orta Afrika’da primatlardan insanlara 
geçiş yaptığı düşünülmektedir. HIV/AIDS’in tedavisi için geliştirilmiş etkili 
bir ilaç olmamasına rağmen çoklu antiretroviral ilaçlar kullanılmaktadır. İlk 
olarak 1976’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tanımlanan HIV/AIDS, 
1981’den beri 36 milyondan fazla insanın ölümüne neden olarak küresel bir 
pandemi olduğu kanıtlanmıştır. Bugün dünyada HIV ile enfekte olarak yaşa-
yan yaklaşık 38,6 milyon insan olduğu bildirilmiştir.

Koronavirüsler
Koronavirüsler (Coronavirus), pozitif anlamlı ek sarmallı RNA genomuna sa-
hip zarflı virüsler olup Coronaviridae familyasına ait memelileri enfekte eden 
alfa koronavirüsleri ve beta koronavirüsleri, kuşları enfekte eden gama ko-
ronavirüsleri ve delta koronavirüsleri içermektedir. Genel olarak koronavirüs 
enfeksiyon belirtileri arasında solunum semptomları, ateş, öksürük, nefes dar-
lığı ve solunum güçlüğü, pnömoni, ciddi akut solunum sendromu ve böbrek 
yetmezliği sıralanabilir. Bazı koronavirüs türleri insanlarda genellikle ciddi 
olmayan nezle gibi enfeksiyonlara neden olurken, MERS-CoV, SARS-CoV ve 
SARS-CoV-2 (2019-nCoV, COVID-19) bazı türleri ölümcül olabilen solunum 
yolu enfeksiyonlarına neden olabilmektedirler (DSÖ, 2020; CDC, 2020; Sağlık 
Bakanlığı, 2020). Koronavirüsler diğer konakçı türlerde farklı hastalık semp-
tomları gösterebilmektedir. Örneğin, tavuklarda üst solunum yolu hastalığına 
neden olurken, ineklerde ve domuzlarda ishale neden olurlar. Bazı korona-
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virüsler ise zoonotiktir. Örneğin, SARS-CoV’un misk kedilerinden, MERS-
CoV’un develerden insanlara geçtiği belirlenmiş ve günümüz salgını olan 
COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2’nin ise yarasalardan insanlara 
bulaştığı düşünülmektedir. Öte yandan, bazı koronavirüsler ise insanları enfek-
te etmezler ve sadece hayvanlarda bulunurlar. SARS-CoV-2’ninde aralarında 
yer aldığı, insanlarda görülen koronavirüs hastalıklarına karşı henüz herhangi 
bir aşı veya özel antiviral ilaç geliştirilmemiştir. Hastalığın kontrol edilmesinde 
semptomatik tedavi, izolasyon ve çeşitli hijyen uygulamaları yer alır. El yıka-
ma, sosyal mesafe koyma ve yüze dokunmama koronaviral hastalıkların yayıl-
masını önlemek için gerekli önleyici tedbirlerdir. Koronavirüslerin ilk olarak 
1930’larda evcilleştirilmiş tavuklarda akut solunum yolu enfeksiyonuna neden 
olduğu gösterilmiştir. Koronavirüslerin insanlarda enfeksiyon oluşturduğu ilk 
defa 1960 yılında İngiltere’de saptanmıştır (Seto, 2003). Son yıllarda epidemi 
veya pandemi oluşturmuş olan koronavirüs türleri:

• Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS): 2002-2003 yılında, Hong 
Kong’dan yayılan şiddetli akut solunum sendromu (SARS) DSÖ tarafından 
SARS koronavirüsü (SARS-CoV) olarak adlandırılmıştır. Dünya çapında 
8422 insanın enfekte olmasına ve 1524 insanın ölümüne neden olmuştur 
(Arabi, 2017). 

• Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS): 2012 yılında ilk defa Suudi Ara-
bistan’da MERS-CoV’un yol açtığı bir koronavirüs enfeksiyonu tespit edilmiş-
tir. MERS-CoV Aralık 2019 tarihine kadar toplam 2.468 insanın enfekte ol-
masına ve 851 insanın ölümüne neden olmuştur. Ölüm oranı yaklaşık %34,5 
olarak saptanmıştır (Arabi, 2017). 

• Koronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19): Kasım 2019’da Çin’in Wuhan 
şehrinde ortaya çıkmış ve hızla dünyaya yayılmıştır. Salgının nedeni olan koro-
navirüs, DSÖ tarafından ve Uluslararası Virüs Taksonomi Komitesi tarafın-
dan SARS-CoV-2 olarak adlandırılmıştır. SARS-CoV-2 enfeksiyonu 2020’de 
bir pandemiye neden olmuştur. İnsandan insana bulaşabilen virüsün bulaşma 
hızı 2020 yılının Ocak ayı ortalarında hızlanmıştır. Virüsün kuluçka döne-
mi 4-14 gün olarak belirlenmiş olup bulaştığı bireylerde görülen ölüm ora-
nının %3’ün altında olduğu tahmin edilmektedir. 28 Nisan 2020 itibariy-
le, koronavirüs pnömoni pandemisinde en az 213.824 doğrulanmış ölüm ve 
3.083.467’de fazla doğrulanmış vaka bildirilmiştir. SARS-CoV-2 genetik ola-
rak yarasa koronavirüsüne %96 benzerlik göstermektedir. Bu nedenle virüsün 
yarasalardan da geçmiş olabileceği tahmin edilmektedir (DSÖ, 2020; Sağlık 
Bakanlığı, 2020). 

Viral Pandemileri Etkileyen Faktörler
Pandemiler, geniş bir coğrafi alanda morbidite ve mortaliteyi artırabilen ve 
önemli ekonomik, sosyal ve politik bozulmaya neden olabilen bulaşıcı hasta-
lıkların büyük ölçekli salgınlarıdır. 

Çoğu yeni pandemi patojenlerinin hayvanlardan insanlara bulaştığı bilinmek-
tedir. Doğal ortamı olarak hayvanlarda yaşayan ve insanlara bulaş gösteren 
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virüsler “Zoonotik Virüsler”, bu tür bulaş yoluyla oluşan hastalıklar ise Zoo-
nosis ya da Zoonotik Hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. İnsanları enfekte 
edebildiği bilinen 219 virüs türü vardır. Ancak yürütülen bilimsel çalışmalar 
tanılanmamış insan virüs türlerinin hala önemli bir havuzunun bulunduğu-
nu göstermektedir. Birçok zoonotik insan patojenlerinin rezervuarlarının esas 
olarak memeliler ve az da olsa kuşlar olduğu bilinmektedir. Yeni tanımlanan 
viral patojenlerin konakçı çevreleri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 
Bilimsel veriler, filogenetik ilişkilerin yeni insan patojen rezervuarlarının be-
lirlenmesinde önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Öngörülebilir 
gelecek için, yeni insan virüslerinin, özellikle diğer memelilerden ve kuşlardan 
ortaya çıkmaya devam etmesi neredeyse kaçınılmazdır. Bu nedenle, geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de yeni zoonotik viral patojenlerin, vahşi hayvanların 
ticareti veya bazı hayvan türlerinin evcilleştirilmesi gibi durumlarla artan in-
san-hayvan temasları sonucu ortaya çıkabilir (Murphy, 1998; Morse, 2012).

Artan küresel seyahat ve entegrasyon, şehirleşme, arazi kullanımındaki deği-
şiklikler ve doğal çevrenin daha fazla kullanılması pandemi olasılığının son 
yüzyılda arttığını göstermektedir. Ayrıca bir patojenin bir popülasyonda ya-
yılma riski, patojene özgü faktörlerden (genetik adaptasyon ve bulaşma şekli 
dahil) ve insan popülasyonu ile ilgili faktörlerden (popülasyonun yoğunluğu 
ve duyarlılığı gibi) etkilenebilir. Özellikle aşırı kalabalık ve gayri resmi yerle-
şimleri barındıran kent merkezlerindeki nüfus yoğunluğu, hastalıkların bulaş-
masını ve patojenlerin yayılmasını hızlandırabilir. Toplumsal eşitsizlik, yok-
sulluk ve çevresel sorunlar enfeksiyona karşı bireysel duyarlılığı önemli ölçüde 
artırabilir ve yetersiz beslenme bir bireyin bağışıklık sistemini zayıflatabilir. 
Ayrıca, temiz su eksikliği ve yetersiz sanitasyon gibi çevresel faktörler bulaşma 
oranlarını ve buna bağlı olarak morbidite ve mortaliteyi artırabilir.

Uluslararası toplumlar, pandemilerin etkilerini azaltma yolunda ilerleme kay-
detmiştir. Bu gelişmelere rağmen, küresel pandemi hazırlıklarında önemli 
boşluklar ve zorluklar bulunmaktadır. Özellikle 2014 yılında Batı Afrika Ebola 
salgını sırasında; hastalığın zamanında tespiti, temasların azaltılması ve izlen-
mesi, karantina ve izolasyon prosedürleri, küresel koordinasyon ve müdahale 
mobilizasyonu dahil olmak üzere sağlık sektörü dışındaki hazırlıklarla ilgili 
önemli boşlukların olduğu tespit edilmiştir. Bu boşluklar özellikle ekonomik 
güçlük içerisinde olan ülkelerde daha belirgindir (Jones vd., 2008).

Pandemi durumlarında risk iletişimi ve yönetimi çok büyük önem arz etmek-
tedir. Bu nedenle, insanların pandemiye neden olan patojenin kaynağı, nasıl 
bulaştığı ve korunma yöntemleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olması hastalığın 
yayılmasını önemli ölçüde azaltabilir. Risk iletişimi, güvenilir bilimsel kurul 
veya kurumlar tarafından toplumun bütün bireylerine eş zamanlı ulaşabilecek 
şekilde açık, basit, anlaşılır ve zamanında yapılmalıdır. Pandemiler sırasında 
halk sağlığı görevlilerinin toplum içerisinde yayılan yanlış bilgilendirmeleri, 
korku, panik ve kaygılara neden olabilecek söylentileri belirlemesi ve bu du-
rumların önlenmesi için çalışmalar yapması gerekir. Söylentiler, hastalık kont-
rolünü engelleyebilir, yüksek düzeyde yolsuzluk veya şiddetli çatışma ve sosyal 
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bölünmelere neden olabilir. Pandemiler sırasında başarısız risk yönetimi has-
talığın yayılma hızını ve şiddetini artırır (Evans vd., 2015).

Pandemileri etkileyen en önemli faktörlerden birisi de koruyucu önlemlerin 
zamanında alınmasıdır. Enfekte ve enfekte olmamış popülasyonlar arasında-
ki etkileşimleri azaltmaya yönelik yöntemler arasında hasta izolasyonu, ka-
rantina, sosyal mesafe uygulamaları, okulların kapatılması, kişisel koruyucu 
ekipman kullanımı ve seyahat kısıtlamaları yer almaktadır. 1918 yılı influenza 
pandemisi sırasında karantina ve sosyal izolasyon (kitle toplantılarının yasak-
lanması gibi), özellikle pandeminin erken aşamalarında uygulandığında, has-
talığın yayılması ve ölüm oranlarının azalmasında etkisini göstermiştir. SARS 
ve Ebola salgınları sırasında sağlık kurumları ve hastanelerin, semptomatik 
hastaları izole ederek, hastalar ile temaslarını azaltarak, hastanelerde enfeksi-
yon kontrol uygulamalarını geliştirerek hastalığın yayılmasını baskılayabilmiş-
lerdir. 2003 yılı SARS salgını sırasında, Hong Kong ve Çin’deki hastanelerde, 
maske, eldiven, önlük ve el yıkama gibi hijyen pratiklerini doğru uygulayan 
sağlık çalışanlarında bulaşma olmadığı rapor edilmiştir (Hollingsworth vd., 
2006; Falcone vd., 2015; Evans vd., 2015).

Bir pandemi sırasında, sağlık kurumları hasta bakımı ve tedavisi yoluyla has-
talık şiddetini azaltmak için çalışırlar, bu da hastaneye yatışlar ve ölümler gibi 
ciddi sonuçların olasılığını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Tedaviler spesifik 
olmayan, destekleyici bakımdan hastalığa özgü ilaçlara kadar değişebilir. Bir 
salgın veya pandemi sırasında destekleyici bakım sağlamak, hastalık semptom-
larını hafifleterek mortalite oranlarını azaltılabilir. Destekleyici bakım için ge-
rekli olabilecek tıbbi malzemeler arasında hastane yatakları, dezenfektanlar, 
yoğun bakım kaynakları (vantilatörler gibi) ve kişisel koruyucu ekipmanlar yer 
alır. 2020 yılı COVID-19 pandemisine karşı zamanında koruyucu önlemler 
almayan ve tibbi malzeme stokları yeterli olmayan birçok gelişmiş ülkelerde 
(İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa ve ABD gibi) salgın, özellikle nüfus yoğun-
luğu olan şehirlerde, çok hızlı yayılmış ve yüksek oranlarda ölümlere neden 
olmuştur (Falcone vd., 2015).

Temel sağlık hizmetlerinin ve eğitimli sağlık iş gücünün yeterli olması pande-
mi durumlarında morbidite ve mortalite oranlarını önemli ölçüde azaltmakta-
dır. Örneğin COVID-19 salgınının Türkiye’de başarı ile baskılanmasının altın-
da yatan en önemli faktörlerden birisi de nitelikli ve yeterli sağlık personeline 
ve yüksek teknolojili hastanelere sahip olmasıdır. 
Aşılar, antibiyotikler ve antiviral ilaçlar, semptomatik hastaların bulaşıcılığını 
ve enfekte olmamış bireylerin duyarlılığını azaltarak pandemilerin baskılan-
masında kritik rol oynayabilir. Antiviral ilaçlar, her ne kadar etkinliklerinin 
kapsamı belirsiz olsa da bulaşıları azaltabilir. Pandemide, influenza için tıbbi 
müdahaleler arasında bakteriyel koenfeksiyonları tedavi etmek için antiviral 
ilaçlar ve antibiyotikler beraberde kullanılmaktdırlar. Antiviraller özellikle 
semptom başlangıcından sonraki 48 saat içinde verildiğinde mortaliteyi azal-
tabilir.
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Aşılar
Viral pandemilerin önlenmesinde en ucuz ve etkili yöntem aşı uygulamaları-
dır. Aşılar patojenlere karşı önleyici ilk savunma hattıdır. Aşılama, bir bireyin 
bağışıklık sistemini uyarmak için hastalık yapan ajanın az miktarda inaktive 
edilmiş, zayıflatılmış halinin veya bu ajana ait antijenik (altbirim) bir mole-
külün insanlara veya hayvanlara verilmesidir. Zayıflatılmış virüs aşıları az da 
olsa konakçı üzerinde viral enfeksiyonlara veya alerjik reaksiyonlara neden 
olabilmektedir. Bu nedenle son yıllarda virüslerin kapsid proteinlerini (alt bi-
rim) içeren aşılar geliştirilmiştir. Aşıların uygulanması ile insanların bağışıklık 
sistemi, patojenle spesifik olarak mücadele etmek için beyaz kan hücrelerini (B 
ve T hücreleri) üreterek yanıt verir ve edinilmiş (adaptif) bağışıklık sisteminin 
gelişmesini sağlar. Viral pandemilere neden olan patojen virüs türleri/suşları 
önceden tanılanmış olmadıkları için aşılarının da önceden geliştirilmesi müm-
kün olmamaktadır. Genellikle pandemiler başladıktan sonra patojen virüsler 
tanılanır, kültür ortamlarında çoğaltıldıktan sonra aşılar geliştirilebilir. Bu ne-
denle etkili bir aşı geliştirilinceye kadar kaybedilen zaman içerisinde pandemi-
lerin yıkıcı etkisi devam edebilir. Geliştirilen aşılar virüs türüne spesifik olduğu 
için bütün virüslere karşı etkili değildirler. Aşılar kararlı virüsler üzerinde çok 
etkilidir, ancak zaten enfekte olmuş bir hastanın tedavisinde sınırlı kullanımlı-
dır. Ayrıca influenza, koronavirüs ve HIV gibi hızla mutasyona uğrayan virüs-
lere karşı başarılı bir şekilde kullanılması zordur (Nobilon Uluslararası, 2006). 
Bir popülasyonda aşılama, viral enfeksiyon ve hastalıkta önemli azalmalarla 
toplumsal bağışıklığa ve büyük ölçüde iyileştirilmiş nüfus sağlığına neden olur. 
Bununla birlikte, aşıların etkinliği, salgın olan bölgelerin dağıtım ve teslimat 
kapasitesine ve nüfusun aşı kabul etme isteğine bağlıdır. Genç popülasyonları 
hedefleyen aşılama stratejileri özellikle faydalı olabilir, çünkü pandemi sıra-
sında genç popülasyonlar arasında bazı virüs hastalıklarının (influenza gibi) 
bulaşabilirliği daha yüksektir. Bununla beraber bağışıklık sistemleri daha güç-
lü olduğundan semptom göstermeksizin hastalığı atlatabilmektedir. Semptom 
göstermemeleri nedeni ile izolasyona daha az maruz kalmaları bu bireylerin 
potansiyel hastalık yayıcıları olmaları ile de sonuçlanabilmektedir.

Antiviral İlaçlar 
Antiviral ilaçlar virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajanlardır. 
Viral enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kulla-
nılırlar. Viral pandemi sırasında hastalığın tedavisinde iki önemli alternatif 
vardır. Bunlardan birincisi inaktif aşıların hazırlanması ve kullanılması diğeri 
ise proflakside kullanılan antiviral ilaçlardır. Şu anda mevcut olan antiviral 
ilaçların çoğunun HIV, herpes virüsleri, hepatit B ve C virüsleri, influenza A 
ve B virüsleri üzerinde etkinlikleri gösterilmiştir. Diğer virüs aileleri üzerinde 
de etkili olan antivirallerin geliştirilmesi için araştırmalar devam etmektedir. 
Güvenli ve etkili antiviral ilaçlar tasarlamak zordur çünkü virüsler obligat pa-
tojenlerdir. Bu nedenle patojen virüslerin konakçı hücreyi enfekte etmesini 
engelleyen ve/veya hücre içerisinde replikasyonunu durmayı hedefleyen anti-
virallerin, konakçı organizmanın hücrelerine zarar verememesi gerekmekte-
dir. Ayrıca virüslerin replikasyon mekanizmalarındaki farklılıklarından dolayı 
geniş spektrumlu bir antiviral ilaç tasarlamak/geliştirmek oldukça zordur. Şim-
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diye kadar geliştirilmiş olan antiviral ilaçlar geleneksel yöntemler kullanılarak 
yapılmıştır. Araştırmacılar hücre kültürlerinde çoğalttıkları memeli hücreleri-
ni hedef viral patojenler ile enfekte ettikten sonra, kültürlere viral aktiviteyi in-
hibe edebileceğini düşündükleri kimyasallar eklemişler, ardından kültürlerde-
ki virüs seviyesini azaltan kimyasalları, antiviral adayı olarak seçerek preklinik 
ve klinik çalışmalarda kullanmışlardır. Ancak son yıllarda Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Mühendislik alanındaki gelişmelerle araştırmacılar virüslerin tam 
genetik dizilimlerini çözmeye ve virüslerin replikasyon döngülerini önlemek 
için tam olarak neye ihtiyaç duyulduğunu öğrenmeye başladılar. Bu tür “akıllı 
ilaç tasarımı” stratejileri üzerinde çalışan araştırmacılar, yaşam döngülerinin 
her aşamasında virüsleri hedefleyebilecek antiviral ilaçlar geliştirilmesine katkı 
sağladılar. Modern antiviral ilaç tasarımının ardındaki temel yaklaşım bir virüs 
ailesindeki farklı tür/suşlardaki ortak proteinlerin belirlenmesi ve hedeflenme-
sidir (Carrasco, L. R., vd 2011). Prensip olarak, virüs replikasyon döngüsünün 
bir aşamasını inhibe ederek virüslerin çoğalmasını engelleyen bütün ilaçlar 
antiviral olarak işlev görebilir. Antiviral ajanların olası etki mekanizmaları;

1. Hücre dışı virüs partiküllerinin inaktive edilmesi,
2. Virüsün konakçı hücre reseptörüne bağlanması ve hücreye içine girişinin en-

gellenmesi,
3. Viral genom replikasyonunun durdurulması,
4. Konakçı hücre içerisinde spesifik viral protein (ler) in sentezinin inhibe edilmesi,
5. Yeni bulaşıcı virionların toplanmasını veya salınmasını önlenmesi olarak sı-

ralanabilir.

VAP
Virüsle ilişkili proteini (VAP) taklit eden ve hücresel reseptörlere bağlanan 
ajanların geliştirilmesi ve kullanılmasıdır. Bu, VAP anti-idiyotipik antikorla-
rı, reseptörün doğal ligandlarını ve anti-reseptör antikorlarını içerebilir. Vi-
ral enfeksiyonun çok erken bir aşaması, virüsün konakçı hücre reseptörlerine 
bağlanmasını ve hücre içine girişini engeller. Örneğin HIV, bağışıklık sistemi-
nin “yardımcı T” hücrelerini üzerindeki “CD4” ve “CCR5” yüzey reseptörleri 
ile tanıyabilir, bağlanır ve enfeksiyon yaparlar. Bu nedenle araştırmacıların 
HIV’nin CD4 ve CCR5 reseptörlerine bağlanmasına müdahale etmeye yönelik 
hazırladıkları, Enfuvirtide adı verilen bir biyomimetik peptit FDA onayı almış 
ve bir süredir kullanılmaktadır. Potansiyel olarak, etkili bir giriş engelleyici 
ajanın kullanılmasının yararlarından biri de, virüsün sadece enfekte olmuş bir 
kişide yayılmasını değil, aynı zamanda enfekte olmuş bir kişiden enfekte olma-
yan bir kişiye yayılmasını da önleyebilmesidir.

Ters Transkriptaz İnhibitörleri/ Revers Transkriptaz İnhibitörleri
RNA veya DNA’nın yapı taşlarına benzeyen nükleotid veya nükleozid analog-
lar antiviral ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu analogların 3’OH olmadığı için 
viral RNA veya DNA’yı sentezleyen enzimleri bloke eder. Nükleoz(t)id analog-
ları (NA) kronik Hepatiti B tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. NA; 
L-nükleozidler [lamivudin (LAM), telbivudin (LdT)], deoksiguanozin analoğu 
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[entekavir (ETV)] ve asiklik fosfonatlar [adefovir (ADV) ve tenofovir (TDF)] ol-
mak üzere üç ayrı gruptan oluşan bu analoglar ülkemizde dahil birçok ülkede 
kronik hepatit B tedavisinde kullanılmaktadır. Bu amaçla geliştirilmiş ilk ba-
şarılı antivirallerden birisi de asiklovir, bir nükleozid analogu olup herpesvirüs 
enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Ayrıca zidovudin (AZT) ise HIV tedavisi için 
geliştirilmiş bir nükleozid analoğudur. Bununla birlikte, sadece RNA virüsleri 
(HIV ve İnsan T Lenfotropik Virüs gibi) ters transkriptaz kullanır ve bu enzime 
karşı geliştirilmiş ilaçlar ise DNA virüslerine etkili değildirler. Ek olarak, ters 
transkriptazın yapısı virüse bağlı olarak çok farklı olabilir, bu yüzden HIV’e 
karşı çalışan bir antiviral de Ebola için çalışmayabilir.

Antisens
Bilindiği üzere bir virüs genomu bir konakçı hücrede işlevsel hale geldiğinde, 
viral proteinlerin sentezini yönlendiren mRNA molekülleri üretir. mRNA’nın 
üretimi, transkripsiyon faktörleri olarak bilinen proteinler tarafından başlatı-
lır. Transkripsiyon faktörlerinin viral DNA’ya bağlanmasını engellemek için 
çeşitli antiviraller tasarlanmak ve kullanmak mümkündür.

Son yıllarda antisens moleküllerinin kullanımına dayanan yeni antiviral ilaçlar 
geliştirilmektedir. Bunlar, viral genomlarına tamamlayıcı olarak bağlanabilen 
kısa DNA veya RNA segmentlerinden yapılmış ve viral genomun transkripsi-
yonunu engelleyen ilaçlardır. Sitomegalovirüsün neden olduğu, AIDS hastala-
rında fırsatçı göz enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan fomivirsen adlı 
bir fosforotioat antisens ilacı tanıtılmış ve birçok antisens antiviraller geliştiril-
me sürecindedir.

Ribozim
Viral genom üzerinde seçilen hedef bölgeleri (viral RNA veya DNA’yı) kese-
rek genomun parçalanmasına neden olan RNA moleküllerinden oluşan bu 
tür sentetik ribozimler de antiviral ilaç olarak kullanılabilmektedir. Özellikle 
Hepatit C ve HIV ye karşı ribozim antiviral çalışmaları yapılmaktadır.

Proteaz İnhibitörleri
Proteaz inhibitörleri (PI), HIV / AIDS ve hepatit C tedavisinde yaygın olarak 
kullanılan antiretroviral ilaçlardır. Bazı virüsler, konakçı hücre içerisinde sen-
tezledikleri bir proteaz enzimi ile translasyon sonrası viral protein zincirlerini 
parçalara ayırarak, aktif virüs partiküllerinin oluşmasında ve enfekte olmamış 
hücrelere yayılmasında rol oynar. Proteaz inhibitörü antiviraller, viral prote-
az enzimini inhibe etme özelliğine sahip ilaçlardır. Proteaz inhibitörlerinin 
örnekleri arasında ritonavir, sakinavir, indinavir, telaprevir ve boceprevir bu-
lunmaktadır.

İmmunoterapy Uygulamaları

İnterferonlar
Bazı antiviraller ise patojen virüs suşlarını hedefleme yerine bağışıklık siste-
mini indükleyerek viral patojenlerin baskılanması amacıyla kullanılırlar. Bu 
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ilaç sınıfının en iyi bilinenlerinden biri, enfekte olmuş hücrelerde viral repli-
kasyonları engelleyen interferonlardır. İnterferonlar (IFN’ler), birkaç virüsün 
varlığına yanıt olarak konakçı hücreler tarafından üretilen ve salınan bir grup 
sinyal proteinidir (glikoproteinlerdir). Bir başka ifadeyle IFN’ler, viral enfek-
siyon sırasında hücreler tarafından sentezlenen sitokinlerdir. Patojenleri yok 
etmeye yardımcı olan bağışıklık sisteminin koruyucu savunmasını tetiklemek 
ve hücreler arasındaki iletişim için kullanılan moleküllerdir. İnterferonların, 
hücreleri virüs enfeksiyonlarından koruyarak viral replikasyona “müdaha-
le etme” yetenekleri vardır.  IFN’lerin başka çeşitli işlevleri de vardır: doğal 
öldürücü hücreler ve makrofajlar gibi bağışıklık hücrelerini aktive ederler; 
büyük histo-uyumluluk kompleksi (MHC) antijenlerinin ekspresyonunu art-
tırarak antijen sunumunu düzenleyerek konak savunmalarını arttırırlar. Ateş, 
kas ağrısı ve “grip benzeri semptomlar” gibi bazı enfeksiyon belirtileri de IFN 
ve diğer sitokinlerin üretiminden kaynaklanır. İnsanlar dahil hayvanlarda yir-
miden fazla farklı IFN geni ve proteini tanımlanmıştır. Tipik olarak üç sınıfa 
ayrılır: Tip I IFN, Tip II IFN ve Tip III IFN. Her üç sınıfa ait IFN’ler viral en-
feksiyonlarla mücadele ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesi için önemlidir. 
IFN-α, hepatit B ve C enfeksiyonlarını tedavi etmek için sıklıkla diğer antiviral 
ilaçlarla (ribavirin ve telaprevir gibi proteaz inhibitörleri) kombinasyon ha-
linde kullanılır. İnterferon ile tedavi edilenlerin bazıları sürekli bir virolojik 
cevaba sahiptir ve hepatit virüsünü ortadan kaldırabilir.

Konvansiyonel Plazma Tedavisi
Viral enfeksiyondan kurtulan ve patojen virüse karşı humoral bağışıklık geliş-
tiren bir hastadan tam kan veya plazma toplanarak elde edilen iyileştirici kan 
ürünleri yüksek oranda patojene spesifik antikor içerir. İyileştirici kan ürün-
lerinin transfüzyonu hastalarda pasif bağışıklık sistemi oluşturarak patojeni 
nötralize edebilir ve hatta kan dolaşımından tamamen elemine edebilir. Salgın 
hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde yüzyıldan fazla bir süredir kullanıl-
maktadır. Son 20 yılda, iyileştirici plazma tedavisi, SARS, MERS ve 2009 yılı 
H1N1 salgınlarında kullanılmış ve tatmin edici sonuçlar alınmıştır. Virolojik 
ve klinik özellikleri SARS ve MERS ile benzer olan COVID-19 hastalarının 
tedavisinde iyileşmede plazma transfüzyonun başarılı sonuçlar verdiği bildi-
rilmiştir.

Diğer bir immunoterapi yöntemi ise viral patojenlere spesifik bağlanarak ba-
ğışıklık sistemini tetikleyen monoklonal antikorların üretilmesi ve kullanılma-
sıdır. Bebeklerde solunum sinsityal virüsü ile mücadeleye yardımcı olmak için 
bir monoklonal ilaç ticarileşmiştir.

Sonuç Yerine:
Viral Pandemilerin Sağlık, Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Etkileri
Pandemilerin doğrudan sağlık üzerindeki etkileri felaket olabilir. Pandemiler, 
nüfusun daha genç ve daha ekonomik olarak aktif segmentlerini orantısız ola-
rak etkileyebilir. İnfluenza pandemileri sırasında (mevsimsel grip salgınlarının 
aksine), morbidite ve mortalite yaşı dağılımları genç popülasyonlarda daha 
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fazla görülmüştür. Ayrıca, birçok bulaşıcı hastalığın bir pandemi durumunda 
daha yaygın hale gelebilecek kronik etkileri olabilir. Örneğin, Zika ile ilişkili 
mikrosefali, sağlık ve refah üzerinde yaşam boyu etkilere sahiptir. Pandemile-
rin dolaylı sağlık etkileri morbidite ve mortaliteyi daha da artırabilir. Dolaylı 
sağlık etkilerinin itici güçleri arasında, rutin bakım sağlamak için kaynakların 
yönlendirilmesi/tükenmesi, seyahat, korku veya diğer faktörlerin yetersizliği 
rutin bakıma erişimin azalmasına neden olabilir. 2014 Batı Afrika Ebola sal-
gını sırasında sıtma, HIV/AIDS ve tüberküloz için rutin bakım eksikliği, Gine, 
Liberya ve Sierra Leone’de tahmini 10.600 ek ölüme neden olmuştur. Bu ül-
kelerde rutin çocukluk aşılama oranlarında yüzde 30’luk bir azalmaya yol aç-
mıştır. Bir pandemi sırasında sağlık personeli arasında ölümler görülmekte 
ve korkuya bağlı devamsızlık nedeniyle sağlık çalışanlarının mevcudiyeti de 
azalmaktadır. Sağlık çalışanları ölmese bile, bakım sağlama becerileri azalabi-
lir (Waggoner vd., 2016).

Salgın hastalıklar akut, kısa vadeli mali şoklara ve ekonomik büyümede daha 
uzun vadeli hasara neden olabilmektedir. Salgınları sınırlamak için erken dö-
nem halk sağlığı çabaları (temasların izlenmesi, karantinaların uygulanması ve 
bulaşıcı vakaların izole edilmesi) önemli insan kaynakları ve personel maliyet-
leri gerektirir. Bir salgın büyüdükçe, ek bulaşıcı vakaları yönetmek için yeni 
tesislerin inşa edilmesi gerekebilir; bu, sarf malzemelerine yönelik artan talep 
nedeniyle (tıbbi malzeme, kişisel koruyucu ekipman ve ilaçlar) sağlık sistemi 
harcamalarını büyük ölçüde artırabilir. Azalan vergi gelirleri, özellikle vergi 
sistemleri zayıf olan ülkelerde, artan harcamaların neden olduğu mali stresleri 
oluşturabilir. Bununla birlikte, pandemilerin doğrudan mali etkileri, ekono-
mik faaliyet ve büyümedeki dolaylı hasara göre daha az olabilir. Olumsuz eko-
nomik büyüme şokları, doğrudan hastalık ve ölümlerin neden olduğu işgücü 
azalmaları ve dolaylı olarak korkuya bağlı davranış değişikliklerinden kaynak-
lanmaktadır. Korku, birçok davranış değişikliği ile kendini gösterir. Pandemi-
ler sırasında ülkeler istihdam yerlerini kapatır, ulaşımı kesintiye uğratır, bazı 
hükümetleri kara sınırlarını kapatmaya ve etkilenen ülkelerden vatandaşların 
girişini kısıtlamaya motive edebilir. Planlanan ticari uçuşları iptal edip nakli-
yeyi azaltarak ticareti ve seyahati engellemeye motive eder ve kargo hizmetle-
rinin durmasına neden olabilir. Bu etkiler, pandeminin doğrudan morbidite 
ve mortalite etkilerinin üstünde işgücüne katılımı azaltır ve yerel ve bölgesel ti-
careti daraltır. Şiddetli bir salgın sırasında, ekonominin tüm sektörleri (tarım, 
imalat, hizmetler), potansiyel olarak kıtlıklara, temel ürünler için hızlı fiyat 
artışlarına ve hane halkı, özel firmalar ve hükümetler için ekonomik streslere 
yol açabilir. 1918 yılı grip salgını gibi pandemiler önemli ve kalıcı ekonomik 
hasarlara neden olabilmektedir (Pike vd., 2010; Yu vd., 2014; U.N.D.P, 2014).

Bilimsel veriler salgın hastalıkların önemli sosyal ve siyasi sonuçlarının ola-
bileceğini, devletler ve vatandaşlar arasında çatışmalara neden olabileceğini, 
devlet kapasitesinin zayıflaması, nüfusun yerinden edilmesi, sosyal gerginliğin 
ve ayrımcılığın tetiklenmesine neden olabileceğini göstermektedir. Nitekim 
1630-1770 yılları arasında çiçek hastalığının Amerika’daki yerli halklara bu-
laştırılması sonucu ortaya çıkan salgınlar, yerli halk nüfusunda yüksek oranda 
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ölümlere ve Avrupalı işgalcilere karşı savunmasız kalmalarına neden olmuştur. 
Batı Afrika Ebola salgını sırasında, güvenlik güçleri tarafından karantina ve so-
kağa çıkma yasağı uygulanması gibi hastalık bulaşmasını hafifletmek için atılan 
adımlar, kamu kesimleri ve muhalefetteki siyasi liderler tarafından şüphe ile 
izlendi. Bu durum doğrudan güvenlik güçleri ile isyancılar arasında şiddetli 
çatışmalara yol açmıştı. Ebola salgını, Gine, Liberya ve Sierra Leone’deki siyasi 
gerginliklerin de büyük ölçüde artmasına neden olmuştur (Thomas vd., 2015).

Yukarıda geniş kapsamda analiz edildiği üzere bulaşıcı hastalıkların geniş çap-
lı sosyal etkileri vardır. Bu tür salgınların neden olduğu korku ve panik bazen 
ani nüfus hareketlerine sebep olabilmektedir. Bu durumdaki göçmenler sağlık 
problemleri, yetersiz beslenme ve diğer stres faktörlerinden kaynaklanan sağ-
lık riskleri ile karşılaşabilirler. Daha da önemlisi göçler başka bölgelere salgını 
yayma riski taşır. Ayrıca bulaşıcı hastalık salgınları etnik azınlıklar gibi savun-
masız sosyal grupların hastalık ve sonuçları için damgalanmasına ve suçlanma-
sına sebep olabilmektedir. Kara Ölüm sırasında, salgın ile ilişkilendirilerek Av-
rupa’daki Yahudi cemaatlere karşı sosyal ve etnik ayrımcılık yapılmıştır. 2019 
yılı sonlarında COVID-19 Çin’de salgın oluşturduğunda Avrupa’nın çeşitli 
şehirlerinde yaşayan Çinlilere karşı sosyal tepkilerin ve baskıların olduğu gö-
rülmüştür (Diamond, 2009). Ayrıca COVID-19 küresel salgınının küresel seyri, 
teşhis ve tedavi protokolleri, virüslerin halk sağlığı açısından önemi ile salgı-
nın ekonomik, ticari ve sosyal etkileri konularında kapsamlı bilgilere TÜBA 
COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu’ndan ulaşılabilir (Şeker vd., 
2020).
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Özet
Dünya genelinde devam eden COVID-19 pandemisi, çok büyük halk sağlığı 
sorunlarına neden olmakla birlikte, ekonomi, çalışma, eğitim ve diğer pek çok 
alanda değişik toplum ve sektör sorunlarına yol açmıştır. Bu kapsamda salgın, 
olumsuz etkilerini devam ettirmektedir. Giderek artan ve yaşlanan nüfus, sağ-
lıksız kentleşme, dünya ölçeğinde gelir dağılımındaki bozukluklar, anti-mik-
robik maddelere karşı artan direnç, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, 
yaban hayatına müdahaleci yaklaşımlar ve diğer nedenlerle dünya genelinde 
enfeksiyonların epidemiyolojisi değişmekte, yeni enfeksiyon hastalıkları orta-
ya çıkmakta ve bunlardan bazısı salgın, hatta pandemi riski taşımaktadır. Bu 
nedenle hem ulusal düzeyde hem de dünya genelinde salgınlara karşı değişik 
politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Öncelikli olarak TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) bünyesinde 
çok acilen bir “Enfeksiyon Hastalıkları ve Salgınlar Enstitüsü” kurulmalıdır. 
Ülke genelinde “Tek Sağlık” anlayışına önem veren çalışmalar yapılmalıdır. 
Salgın durumlarında işe yarayacak yapısal önlemlerin alınması, nitelikli sağ-
lık insan gücü yetiştirilmesi, salgın durumlarında hızlı tanı ve ileri analizlerle 
birlikte, aşı ve ilaç üretimi kapasitesine ulaşma çalışmaları istikrarla devam 
ettirilmelidir. Salgın sürecinde, sosyal yaşam, ekonomi, çalışma, eğitim, tarım 
ve diğer alanlarda yaşanacak sorunlar için de çalışmalar yapılmalıdır. Bunları 
sağlamak üzere politikalar belirlenmeli, ülke içinde kurumların entegre çalış-
ması temin edilerek, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ilgili uluslararası kuruluş-
larla ileri iş birlikleri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler
COVID-19 pandemisi, salgın hastalıklarla mücadele, salgına hazırlık politikaları
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Outbreak Control and Preparatory Actions
in the New Normal Period

Abstract 
Persisting worldwide, the COVID-19 pandemic results not only in major public 
health concerns, but also in several social and industrial issues in economy, la-
bor, education and many other fields. In this context, the epidemic continues 
to take a negative hold. Due to, amongst others, the increasing and aging pop-
ulation, improper urbanization, irregularities in income distribution world-
wide, increased resistance to antimicrobial agents, global warming and climate 
changes, intrusive approaches to wildlife, the epidemiology of infections is un-
dergoing a worldwide change and new infectious diseases are emerging, some 
of which pose a threat of outbreak, even pandemic. Therefore, different poli-
cies should be adopted against outbreaks both on a national and global scale.

An “Institute of Infectious Diseases and Epidemics” should be established very 
urgently within TUSEB (Directorate of Health Institutes of Turkey). Actions 
that attach importance to the understanding of “Singular Health” should be 
taken throughout the country. The efforts to take structural measures that 
will work in case of epidemics, to raise qualified manpower in medicine and 
to achieve the required capacity of vaccine and drug production along with 
rapid diagnosis and advanced analysis in epidemic situations should be main-
tained consistently. During the outbreak, further actions should be taken for 
potential issues in social life, economy, labor, education, agriculture and other 
fields. To achieve these goals, specific policies should be set, and an advanced 
cooperation should be established between the World Health Organization 
and other concerned international organizations by ensuring the integrated 
operation of institutions within the country.

Keywords
COVID-19 pandemic, combating pandemic diseases, pandemic preparation policies
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Giriş

Enfeksiyon hastalıkları, insanlık için her zaman sorun oluşturmuş, oluşturmak-
ta ve oluşturmağa devam edecektir. Bunun son örneği COVID-19 pandemisi-
dir. Günümüzde dünya genelinde oluşturduğu salgınla çok büyük halk sağlığı 
sorunlarına neden olmakla birlikte pek çok alanda değişik toplum meseleleri-
ne (ekonomi, eğitim, çalışma vd) yol açan COVID-19, SARS-CoV-2 ile oluşan 
bir enfeksiyon hastalığıdır (Huang vd., 2020). Çin, 31 Aralık 2019’da Hubey 
eyaletine bağlı Wuhan kentinde kaynağı bilinmeyen solunum yolu rahatsızlığı 
vakalarını Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirmiştir. DSÖ; 7 Ocak 2020 de 
hastalık etkeninin yeni bir koronavirus olduğunu açıklamış ve 2019-nCoV diye 
ilk isimlendirmesini yapmıştır. 9 Ocak 2020 de Çin bilim adamları virüsü ta-
nımlamıştır (Zhu, vd. 2020). Virüs daha sonra SARS-CoV2, hastalık COVID-19 
olarak isimlendirilmiştir. 11 Ocak’ta Çin’de hastalık salgına dönüşmüş ve ilk 
vefat bildirilmiştir. DSÖ bu salgını 30 Ocak 2020’de Uluslararası Halk Sağlığı 
Acil Durum ilan etmiştir (Baek vd., 2020; WHO, 2020). Daha sonra hastalık 
iki ayda tüm dünyaya yayılmış, 11 Mart 2020’de DSÖ durumu pandemi olarak 
ilan etmiştir (WHO, 2020). Virüsün kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaştığı, 
temasla bulaşın ve özel durumlarda (aerosol oluşturan işlemlerde) hava yoluy-
la bulaştığı anlaşılmıştır. Aile içi bulaşmalar yanında, toplu yerlerden sosyal 
ilişkilerle bulaşma ve sağlık personeline bulaşma önemli bulaşma yollarıdır 
(Zhai vd., 2020). Bugün için dünya genelinde COVID-19 vakaları yedi mil-
yonu, ilişkili ölüm sayıları da 400 bini aşmıştır (WHO. COVID-19 Situation 
Report-145, 2020; Worldometer, 2020).

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, bu salgın için çok erken dönemde çalışmalara 
başlamış, 10 Ocak 2020’de DSÖ nün pandemi ilanından tam iki ay önce bi-
lim kurulunu kurarak düzenli şekilde çalışmasını sağlamıştır. Türkiye, grip 
nedeniyle her yıl güncellenen ulusal pandemi planının iller düzeyinde gerekli 
hazırlık yapılarak güncellenmiş olması salgın hazırlığında başarının temel taş-
larından biri olmuştur (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019). Türkiye’de alınan proak-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baek%20WK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32499983
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tif tedbirlerle salgının ülkemize geç girmesi sağlanmış, etkin filyasyonla vaka 
tespiti, başarılı bir hastane yönetimiyle kaliteli sağlık hizmeti sunularak has-
tanelerde yığılmalar önlenmiş, etkin ve erken tedavi ile vaka ölüm hızı düşük 
(%2,8) ülkeler arasında yer alma başarısı gösterilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2020). Süreçte hastane hizmetlerinde bir yığılma olmadan nitelikli sağlık hiz-
meti sunumu devam ettirilmiştir.

Bilim kurulunun önerilerini dikkate alarak hızlı ve etkin bir yönetim gösteren 
Sağlık Bakanlığı, devletin ilgili organları ile sürekli eşgüdüm sağlamış, eş za-
manlı olarak kamuyu düzenli bilgilendirerek sürecin etkin ve verimli şekilde 
yönetilmesini başarmıştır. Pandemi sürecinde fedakârca ve ekip anlayışı içinde 
çalışan sağlık çalışanlarının başarıdaki rolü çok büyüktür. Bu süreçte dünya-
daki örneklerine göre sağlık çalışanlarına hastalık bulaşma oranının nispeten 
düşük olması ise Türkiye’nin diğer bir başarısıdır. 

Salgın, ülkemizde ve dünyada halkı ve değişik sektörleri geniş bir şekilde etki-
lemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. COVID-19, ulusal sağlık sistemleri 
ve küresel ekonomi için yıkıcı sonuçlarla dünyayı yaygın şekilde etkilemiş olup 
bu etkilemenin artçı sarsıntıları zamanla daha belirgin hale gelecektir. Sağlık 
hizmet sunumu alanında zorunlu olarak salgın ağırlıklı bir çalışma nedeniy-
le, acil dışındaki hastaların sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler zamanla daha 
ayrıntılı şekilde tespit edilecektir. Bu süreçte özellikle düzenli takip gereken 
onkolojik hastalıklar ve diğer kronik hastalıkların (şeker hastalığı, hipertansi-
yon, kronik akciğer/kalp/karaciğer/böbrek hastalıkları, romatoloji hastaları ve 
özel konaklar (bağışıklık baskınlığı olan hastalar) ne kadar olumsuz etkilendiği 
konusunda çalışmalara ihtiyaç vardır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin et-
kilenme durumu da araştırılması gereken diğer önemli bir konudur.

Süreçteki izolasyon ve karantina tedbirlerinin oluşturduğu sağlık sorunları 
(hareketsizlikle ilişkili) dışındaki sosyal ve psikolojik etkileri diğer bir araş-
tırma konusudur. Hastaneye yatış ve yatak istirahati nedeniyle hareketsizlik, 
sürekli karantina ve sosyal mesafeye bağlı fiziksel hareketsizlik, enfeksiyona 
karşı direnme gücünü sağlayan bağışıklık sistemini, solunum, kardiyovasküler, 
kas-iskelet sistemi ve beyin ve diğer sistemleri olumsuz etkileme riskine sahip-
tir (Woods, vd., 2020).

Sağlık alanı dışında her düzeyde eğitimde, kamu ve özel sektörü çalışmala-
rında, ekonomide çok önemli etkilenmeler söz konusudur.  Kamuda ve özel 
sektörde çalışma usüllerini derinden etkileyecek uzaktan çalışma, dönüşümlü 
çalışma; eğitimde ölçme ve değerlendirme dahil uzaktan eğitim, salgın süre-
cinde değişimin ve sorunların yaşandığı en önemli alanlardır. Seyahatlerdeki 
uluslararası ve ulusal kısıtlamalar, sınırların kapatılması, okullar, işletmeler 
sosyal ve kültürel ortamların kapatılmasının ve nihayetinde dünya nüfusunun 
yarısının dönemsel veya belirli uzun bir süre evde karantinaya alınmasının et-
kileri de önemlidir. 
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Yukarıda değinilmeyenler dahil ulusal ve küresel düzeyde çok büyük etkilen-
meler olmuştur. Salgın halen ülkemizde ve dünya genelinde devam etmekte 
olup günde 100 bin civarında vaka görülmektedir (Worldmeter, 2020; Johns 
Hopkins University (JHU), 2020). Rusya, Brezilya, Hindistan, Peru; Şili vb. 
ülkeler hasta sayılarının artmaya devam ettiği ülkelerdir.  Etkili bir aşı ve/veya 
yüksek etkili antiviraller kullanıma sunulamazsa veya virüste önemli bir mu-
tasyon gelişip virülans zayıflaması olmazsa salgınının etkilerinin 1-2 yıl daha 
değişik düzeylerde devam edeceği düşünülmektedir.  

COVID-19 salgını sonlandırılsa dahi, dünya başka salgınların/pandemilerin 
tehdidi altındadır. Her şeyden önce uzun yıllar önce dikkat çekilmeye başlayan, 
bizim de ülkemizde gündeme taşımaya çalıştığımız “enfeksiyon hastalıklarının 
değişen epidemiyolojisi” yeni salgınları besleyecek değişik faktörlere sahiptir 
(Öztürk, 2008; 2009).   Medeniyetleri ciddi şekilde etkileyen hatta yıkılmasına 
sebep olan değişik enfeksiyon hastalıklarının bazısı (veba, sıtma, tüberküloz, 
kolera, tifüs vb.) bugün önemini korumaya devam etmektedir. 1900’li yılların 
başında dünyadaki ölümlerin yüzde 50’den fazlası enfeksiyonlara bağlıydı ve 
sadece tüberküloz, pnömoni, ishal tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 30’una neden 
olmaktaydı. 1940’lı yıllardan itibaren kullanıma giren antibiyotiklerin giderek 
artması, antiparaziter, antifungal ve antivirallerin zamanla çeşitlenmesi ve ge-
nişleyen spektrumu, daha iyi konaklama ve beslenme koşullarının yaygınlaş-
ması, emniyetli gıda ve su imkanlarının artması, değişik hastalıklara karşı ba-
ğışıklama imkânı, düzelen hijyen ve sanitasyon gibi önlemler enfeksiyonların 
özellikle gelişmiş ülkelerde azalmasına, bir kısmının eradike edilmesine imkân 
sağlamıştır (Cohen, 2000; Öztürk, 2009). Bu başarının doğurduğu güven so-
nucu enfeksiyonlara karşı ilginin azalması, antimikrobiklere karşı giderek ar-
tan direnç sorunu ve sanayinin antimikrobik madde geliştirilmesine (özellikle 
gelişen direnç nedeniyle) daha az önem vermesi, su kaynaklarının azalması/
kirlenmesi, gıda emniyet zinciri bozuklukları, küresel ısınma ve iklim değişi-
mi gibi nedenlerle enfeksiyonlarda yeniden artma eğilimi belirmiştir (Cohen, 
2000; Öztürk, 2009; Öztürk & Şen, 2017; Rossati, 2017).

Tanı, tedavi ve korunma alanındaki büyük ilerlemelere rağmen enfeksiyon-
lar DSÖ verilerine göre halen dünyadaki ölüm nedenlerinin yüzde 20-25’ini 
(12-13 milyon/yıl) oluşturmaktadır. En sık ölüme neden olan enfeksiyonlar, 
pnömoni (3,5 milyon), AIDS (1,5 milyon), ishalli hastalıklar (1,5 milyon), tü-
berküloz (1,5 milyon) ve sıtmadır (0,6 milyon) (Öztürk, 2009). COVID-19 pan-
demisinde sadece laboratuvarda doğrulanmış vakalarda ölüm sayısı 400 bini 
aşmıştır (worldmeter, 2020).  

Aşı karşıtlığının etkili olduğu değişik ülkelerde kızamık salgınları ve ilgili ölüm-
lerin görülmeye başlaması halk sağlığı açısından diğer büyük bir tehlikedir 
(WHO, 2019). Lejioner hastalığı, Lyme hastalığı, Escherichia coli O157:H7’ye 
bağlı hemolitik üremik sendrom, Vibrio cholerae O139’a bağlı kolera, insan ba-
ğışıklık yetmezliği virus (HIV) enfeksiyonu/AIDS, hepatit C, hepatit E, Cryp-
tosporidium ve Cyclospora enfeksiyonu, deli dana hastalığı (bovin spongiform 
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ensefalopati (BSE)/“variant” Creutzfeldt-Jakob hastalığı), Nipah virus, hanta 
virus, değişik hemorajik ateşler (ülkemizde Kırım-Kongo hastalığı), Deng ate-
şi, Chikungunya ateşi, SARS, kuş gribi, MERS-Coronavirus, Ebola hastalığı, 
Zika ateşi ve diğer yeni etkenler veya enfeksiyon hastalıkları arasında ilk akla 
gelenlerdir. SARS-CoV 2 enfeksiyonun daha ne kadar etkili olacağı henüz tam 
bilinmemektedir. Bu yeni hastalıkların ortaya çıkışı yanında tüberküloz ve kla-
sik kolera (Güney Amerika ve Afrika’da) gibi eski hastalıkların yeniden önem 
kazanacak seviyede görülmeye başlanması insan ekolojisindeki değişikliklere 
dikkatleri çekmektedir (Öztürk, 2008; 2009; Keshvardoost vd., 2020).

Farklı sebeplerle enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisinde değişiklikler ol-
makta; bazı önemli hastalıklarının enfeksiyöz etyolojisi saptanmakta, yeni et-
kenler ve enfeksiyonlar belirlenmekte veya önemini kaybetmiş bazı enfeksiyon 
hastalıkları yeniden önem kazanmaktadır. Bazı enfeksiyonları eradike edebil-
miş, diğerlerini önemli ölçüde azaltabilmiş gelişmiş ülkeler için bile enfeksiyon 
hastalıkları yeniden tehdit oluşturmaktadır (Öztürk, 2009). Bu enfeksiyonlar-
dan bazılarının COVID-19 örneğinde olduğu gibi pandemik potansiyelde 
olabilmesi dünyanın her zaman enfeksiyonları karşı hazırlıklı ve donanımlı 
olmasını gerektirmektedir.

Şekil 1’de özetlendiği üzere yaşlanan nüfusun artması, büyük şehirlerin sayısı-
nın ve nüfus yoğunluğunun artması (kalabalık yaşam, sağlık hizmetleri yetersizliği), 
küresel iklim değişiklikleri, uluslararası seyahatte artış, gıda ve gıda ürünleri-
nin küresel üretimi ve dağıtımı, göçler, savaşlar ve diğer afetler, invazif tıbbi 
uygulamalarda ve protez kullanımındaki artış, transplantasyon uygulamala-
rındaki artış, mikropların adaptasyonu ve değişiklikleri (mutasyon sonucu de-
ğişiklikler), antimikrobiklere dirençli mikropların ve pestisitlere dirençli vek-
törlerin yaygınlaşması, insan davranışlarındaki değişiklikler (güvenli olmayan 
cinsel ilişki ve cinsel davranış değişiklikleri, alkol ve damar içi ilaç bağımlılığı), değişik 
yaban hayvanların (primatlar, yarasalar ve kemirgenler vb.) odaklarına yönelik 
girişimler (değişik amaçlarla avlanma, yiyecek olarak kullanma, değişik ürünlerinden 
yararlanma vb.),  biyolojik terör tehdidi vb. bazı nedenlerle toplum ve hastane 
kökenli enfeksiyonlarda epidemiyolojik değişiklikler olmakta ve yeni sorun-
lar yaşanmakta olup bu sorunların halk sağlığını baş edilemeyecek düzeyde 
tehdit edecek boyutlara ulaşmasından korkulmaktadır (Öztürk, 2008; 2009; 
Butler, 2012; McMichael, 2015; Wu vd., 2016; Öztürk &  Şen, 2017). Nitekim 
dünyadan eradike edilen çiçek hastalığının biyoterör tehdidi bağlamında ye-
niden dünya için tehdit oluşturabileceği korkusu vardır. DSÖ de enfeksiyon 
hastalıklarının eskiye göre günümüzde daha hızlı yayıldığı konusunda uyarıda 
bulunmuştur (Öztürk, 2009).
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Şekil 1. Enfeksiyonların değişen epidemiyolojisinin önemli nedenleri 

Kaynak: (Öztürk, 2008)

Enfeksiyonlar kapsam, saha ve sıklık açısından hızla değişmektedir; insan ve 
hayvan hareketleri, seyahatler, göçler bu değişimin dünyaya hızla yayılma-
sına neden olmaktadır (Öztürk, 2009). Gerçekten de COVID-19 salgınında 
uluslararası seyahatlerin ve ilişkilerin önemli etkisi nedeniyle ülkeler ilk erken 
önlemler olarak seyahat kısıtlamalarına baş vurmuş ve ardından sınırların ka-
panması gündeme gelmiştir. Ülkemizde benzer önlemleri erkenden almıştır.  

Enfeksiyon hastalıkların toplumda ve sağlık kuruluşlarında potansiyel olarak 
artarak devam edecek olması, hatta günümüzde COVID-19 örneğinde görül-
düğü gibi büyük salgınlar ve pandemiler oluşturma potansiyeli nedeniyle bu 
konuda ulusal ve küresel düzeyde gerekli politikaların oluşturulması, bu çer-
çevede değişik alanlarda ciddi önlemler alınması, konuyla ilgili araştırmaların 
ve yenilikçi çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir (Öztürk, 2009; Igoe ve 
Chadwick, 2020).   

Salgın ve Diğer Yaygın Enfeksiyonlar İçin Yapılması Gerekenler
Yaklaşık 6 aydır etkisini devam ettiren COVID-19 pandemisi, halk sağlığının 
enfeksiyon hastalıkları açısından potansiyel olarak küresel bir tehdit altında 
olduğunu ortaya koymuştur. Yukarıda özetle ele alınan nedenlerle enfeksiyon-
ların değişen epidemiyolojisi, salgınların artması ve bazı salgınların pandemi-
ye dönüşme riskini artırmaktadır. Bu nedenle ülkeler ulusal politikalarında 
salgınla mücadeleye önem vermeli, dünya ülkeleri küreselleşen enfeksiyon 
hastalıkları sorunlarıyla (antimikrobiyal direnç, sağlık hizmeti ilişkili enfeksi-
yonlar, pandemiler vd) mücadele için sürekli iş birliğini sağlayacak mekaniz-
maları artırmalı ve güçlendirmelidir. Bu amaçla yakın, orta ve uzun vadede 
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salgınlarla mücadele politikaları ve bu politikaları hayata geçirecek faaliyet 
önerilerini aşağıda değişik başlıklar altında özetleyeceğiz. 

Öncelikle salgınların ülke çapında çok yönlü ve yaygın etkilerini ve hatta ulus-
lararası alanda da stratejik önemi artan sağlığın ilişkileri etkilemesini dikkate 
alarak belirlenecek politikalar, ülke yönetiminde en üst düzeyde ele alınmalı 
ve ilgili kurumlar arasında eşgüdümü esas almalıdır.

Ulusal “Enfeksiyon Hastalıkları ve Salgınlar Enstitüsü” Kurulması
Ülkemizde kurulmuş TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) bünye-
sinde çok acilen bir “Enfeksiyon Hastalıkları ve Salgınlar Enstitüsü” oluştu-
rulmalıdır. Kurulacak enstitüde uygun fiziksel alt yapı, modern araç ve ge-
reçle donanmış ileri referans laboratuvarlar kurulmalı ve ülkenin en yetkin 
bilim ve araştırma insanları multidisipliner bir yapıda bu enstitüde bir araya 
getirilmelidir. Bu enstitüde moleküler mikrobiyologlar, virologlar, enfeksiyon 
hastalıkları uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve epidemiyologlar, biyoinfor-
matikçiler, parazitologlar, biyomedikal mühendisler ve diğer ilgili uzmanlar 
görev almalıdır. 

İlgili enstitü ülkedeki epidemik hastalıklar (toplum kökenli ve sağlık hizmeti 
ilişkili) ve olası salgınlar/pandemiler için tanı (immunolojik (antikor/antijen), 
moleküler, kültür (viral vb.), ileri moleküler analizler (tüm genom analizi, fi-
logenetik inceleme vb), aşı çalışmaları, antimikrobik madde geliştirme çalış-
maları, biyolojik savaş tehdidini izleme ve tespit ile küresel ısınma ve iklim 
değişimlerinin artıracağı bulaşıcı hastalıklar konusunda ileri düzeyde çalışma-
lar  yapmalıdır (Öztürk, 2009). Bu enstitü aşı üretim çalışmalarına da ağırlık 
vermeli, değişik üretim teknik ve teknolojilerini kullanabilecek fiziki yapı, tek-
nik donanım ve insan gücüne öncelikle kavuşmalıdır.

Türkiye olarak, belli adımların atıldığı ve değişik çalışmaların yapıldığı aşı 
üretimi konusu salgın hastalıklar açısından çok büyük öneme sahiptir. Günü-
müzde stratejik bir ürün olan aşı üretimi konusunu ülke olarak nihai çözü-
me kavuşturmak zorundayız. Aşı üretimine kâr-zarar açısından değil, millet 
ve ülkenin geleceği açısından bakılmalı, aşıyla önlenebilir hastalıklarla halk 
sağlığına yapılan çok önemli katkılarla birlikte olası biyolojik savaş tehdidinde 
aşıların hayatî olabilecek potansiyel koruyucu rolleri üzerinde düşünülmelidir. 
Şu anda değişik çalışmaların yürütüldüğü bazı aşıların sürekli üretimi, ülke 
içinde kullanılması ve mümkünse ihracı sağlanarak konuyla ilgili farkındalık 
artırılmalıdır. Aşı üretimi konusunda gerekli durumlarda uluslararası iş birlik-
leri yararlı olabilir. 

Aşı dışında antimikrobik ilaç üretimi eş zamanlı düşünülmeli, ülkenin yeni 
moleküller sentez edebilme, var olan ilaçların ülke içinde hızla üretimini ve 
temin yollarını belirleme politikası geliştirilmelidir. Bu amaçla da uluslarara-
sı ortaklıklar geliştirilmesi faydalı olacaktır. Bu enstitü ayrıca enfeksiyonların 
toplumda ve sağlık kuruluşlarında önlenmesi için inovasyon çalışmaları da 
yapmalıdır. 
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Hava Yolu ile Bulaşmaları Önlemek İçin İklimlendirme Çalışmaları
Pandemik salgınların büyük çoğunluğunun solunum yolundan olduğunu dik-
kate alarak, havalandırma/iklimlendirme sistemlerine önem veren, yenilikçi 
yaklaşımlara destek veren politikalara ihtiyaç vardır. Özellikle damlacık ve 
damlacık çekirdeği (airborne) bulaşmalarını önleyecek hastane (poliklinik/ kli-
nik, ameliyathane, yoğun bakım vb.) havalandırma sistemleri, Alışveriş Mer-
kezleri (AVM), huzur evleri, engelli bakım birimleri, diğer kalabalık topluluk-
ların toplandığı yerler, toplum hizmeti sunan kuruluşlarda hava ile bulaşmayı 
önleme sistemleri uygun ve ihtiyacı karşılayacak şekilde kurulmalı, bakımları 
düzenli yapılmalı, inovatif bir anlayışla bu alanda yenilikler konusunda çalış-
maya devam edilmelidir. Havalandırma sistemlerinin yapım projesinden itiba-
ren kullanım ve bakım dönemleri de düşünülmeli, sürdürülebilirlik açısından 
enerji tüketimi, filtre değişimi ve diğer teknik hususlar ve maliyetleri hesaba 
katılmalıdır. 

Bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ilgili kuruluşlarla eş güdüm halinde 
çalışmalı, havalandırma konusunda standartları belirlemeli, bu standartların 
sürekli iyi yönde gelişimini sağlayacak AR-GE çalışmaları, üniversite-sanayi iş 
birliği ile sürekli hale getirilmeli, bu maksatla gerekli politikalar belirlenme-
lidir. 

Kaliteli Kişisel Koruyucu Ekipmanlarla İlgili Çalışmalar
Kişisel koruyucu ekipmanların yenilikçi anlayışlarla üretimini önemseyen po-
litikalar bu kapsamda önemli konulardan biridir. Kişisel koruyucu ekipman-
ların başta sağlık personeli olmak üzere, salgınlarda yaygın toplumsal bir ih-
tiyaç haline dönüştüğü bu  pandemi sürecinde net olarak görülmüştür. Pek 
çok ülkede maske ve diğer kişisel koruyucu ekipmanın temininde aksamalar 
yaşanmıştır. Bu alanda belirlenmiş standartlara göre üretimin sağlanması, bu 
kapsamda inovasyonlarla sürekli  gelişime önem vermeyi sağlayacak bir sağlık 
politikası önemlidir.

Olası salgınlarda en sık kullanılacak malzemelerin (cerrahi, N95/99 ve eşde-
ğeri maskeler, siperlik, gözlük, su geçirmez önlük, tulum vb.) belirlenen stan-
dartlarda üretilmesi teşvik edilmelidir. Malzemelerin standartlarını denetle-
yecek, validasyon yapacak sistem kurulmalıdır. N95 ve eşdeğeri maskelerin 
kurumlarda uyum testini yapacak alt yapı oluşturulmalıdır. Olası salgın planla-
malarında ulusal ihtiyacın karşılanması güvence altına alınmalı, üretim kapa-
sitesi belirlenmesinde ihracat ve uluslararası yardım durumu planlanmalıdır. 
Kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda Ar-Ge ve yenilikçi çalışmalar ihmal 
edilmemelidir.

Tıbbi Cihaz Üretimi
Bir diğer önemli Ar-Ge ve üretim alanı salgınlarda kullanılacak tıbbi cihazlar-
dır. Bu kapsamda laboratuvar tanı ve araştırma cihazları (moleküler/immuolo-
jik vd tanı ve araştırma), solunum destek cihazları (ventilatörler vd) standart-
larını denetleyecek, validasyon yapacak sistem kurulmalı, Ar-Ge ve yenilikçi 
üretim anlayışla bu alanda da ihtiyacı karşılayabilecek çalışmalar yapılmalıdır. 
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Ulusal Pandemi Planlarının Her Yıl Güncellenmesi ve Diğer Uygulamalar
Ülkemizde uzun yıllardır devam ettirilen Ulusal Pandemi Planı, griple birlikte 
potansiyel pandemi etkenlerini de kapsayacak şekilde genişletilmeli, her yıl 
ilgili bilim/danışma kurulu tarafından güncellenmeli, uygulamalar iller düze-
yinde   denetimli şekilde uygulanmalıdır. Sağlık yönetim sisteminde hastane 
merkezli yaklaşımlar ile koruyucu hekimliğe ve kamucu sağlık anlayışına daha 
çok ağırlık verilmelidir. 

COVID-19 salgını esnasında özel hastanelerin sürece büyük destek vermesi 
durumu irdelenmeli, bu hastanelerin bundan sonraki salgınlarda da rol alma-
sını sağlayan politikalar geliştirilmeli ve ilgili hastanelerin yapılanması uygun 
hale getirilmelidir. Başarılı çocuk aşılaması gibi ulusal erişkin aşılama progra-
mı yaygınlaştırılmalı, aşı karşıtı faaliyetlerin olumsuz etkisini önleyecek çalış-
malar yapılmalıdır. 

Tek Sağlık Politikasının Geliştirilmesi ve Uygulanması
“Tek Sağlık”; insanlar, hayvanlar ve çevre için en uygun sağlık sonuçlarını 
elde etmek için yerel, ulusal ve küresel düzeyde iş birliği yapan birçok disipli-
nin ortak çabası olarak tanımlanabilir. Tek Sağlık anlayışının çerçevesinde gi-
derek genişleme olsa da zoonotik hastalıklar kilit sorun olmaya devam etmek-
tedir. Zoonotik hastalıkların dinamiğini anlamak, entegre izleme sistemleri 
uygulamak ve önleyici stratejiler geliştirmek Tek Sağlık’ın en önemli hedefleri 
arasındadır (Amuasi vd., 2020; Trilla, 2020; Falkenberg, 2020).

Tek sağlık anlayışı ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve di-
ğer bakanlıklarla   multidisipliner bir çalışma temel anlayış olmalıdır. Yıllardır 
zoonotik hastalıkların, yani hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvan-
lara bulaşan enfeksiyonların neden olduğu pandemik risk konusunda uyarılar 
yapılmaya devam edilmektedir. İnsanlardaki bulaşıcı hastalıkların %50-60’ının 
zoonozlar olduğunu dikkate aldığımızda bu uyarının ne kadar yerinde olduğu 
görülmektedir (Öztürk, 2008; Falkenberg, 2020, Şeker vd., 2020). Zoonotik 
hastalıkların, genellikle yaban hayatı popülasyonlarında ortaya çıktığı ve insan 
topluluklarına bulaşmadan önce çiftlik hayvanlarının ara konak olduğu hatır-
lanmalıdır. Bu amaçla salgın durumlarında daha hızlı yanıt vermeyi sağlayan 
entegre izleme sistemlerinin geliştirilmesi gereklidir. İnsanlar, çiftlik hayvan-
larını ve vahşi yaşamı entegre bir sistemde izleyerek toplanan veriler birleşti-
rerek salgınlarını daha iyi tanımlayıp ve daha hızlı yanıt vermek imkânı artar. 
Bu amaçla, insan, hayvan ve çevre sağlığına odaklanan bir Tek Sağlık yakla-
şımı politikaları ulusal düzeyde benimsenmeli, aynı zamanda bu kapsamda 
uluslararası ilişikiler de geliştirilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya 
Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
arasında imzalanan, zoonotik hastalıkları ve bunların ekonomik, sosyal ve sağ-
lık üzerindeki etkilerini önlemeyi ve yönetmeyi amaçlayan “Üçlü İş birliği An-
laşması”nın gereklerine uyulmalı ve bu konuda yapılan çalışmalar süreklilik 
arz etmelidir.  Zoonotik hastalıkların salgınlar sonrası ortadan kalkmayacağı 
bir gerçektir. Bu amaçla bir sonraki salgının ne zaman ve nerede ortaya çıka-
cağı ve etkili erken uyarı sistemlerini nasıl kurulacağı ve hızlı müdahale strate-
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jilerinin nasıl geliştirileceği konusu araştırılmalı ve bu amaçla da uluslararası iş 
birlikleri sağlanmalıdır (Falkenberg, 2020; Trilla, 2020).

İnsan, hayvan ve çevre sağlığını birbiriyle yakından bağlantılı ve birbirine ba-
ğımlı olarak tanımlayan Tek Sağlık kavramına, akademik dünyada daha çok 
gündemde olmalı, müfredatlarda konuya gereken ağırlık verilmelidir. İlgili 
bilimler arasında yakın iş birliği sağlanmalı, akademide ortak araştırmalar yü-
rütülmelidir. Tek Sağlık kavramının uygulanmasında oluşabilecek sektörler 
arası çatışmalar, fon eksikliği ve güç dengesizliklerini önleyecek politikalara 
ihtiyaç vardır (Falkenberg, 2020). Dünyada biyolojik çeşitliliğin bir denge için-
de korunmasının calı yaşamına önem verme dışında bilinen veya henüz bi-
linmeyen yararları mevcuttur. Zoonotik hastalık salgınlarının artmasının ana 
nedeni, insanlar ve hayvanlar arasında her zamankinden daha yakın temastır. 
İnsan nüfusunun büyümesi ve küresel ekonomik gelişme gıdalarda, özellikle 
hayvansal proteinlerde artan bir talebe neden olmaktadır ve bu da daha yoğun 
bir çiftçiliğe yol açmaktadır. Diğer nedenler, insan yerleşmelerinin ve tarım 
alanlarının genişlemesi ve değişik kaynakların çıkarılmasıdır. Tüm bu senaryo-
larda, insanlar vahşi hayvanların doğal yaşam alanlarına girerek yaban hayatı, 
hayvancılık ve insanlar arasındaki teması arttırmaktadır. Doğal ekosistemleri 
ve habitatları yok edildiğinde, yiyecek arayan vahşi hayvanlar insan yerleşim-
lerine daha yakın yaşamaya zorlanmaktadır. Bu hayvanların avlanması, bunla-
rın yenilmesi ve değişik ürünlerinden istifade edilmesi süreçlerinde zoonotik 
hastalıklar insanlara bulaşmaktadır. Canlı hayvanların, hayvansal ürünlerin 
ve malların sınırlar ve kıtalar arasında serbestçe taşındığı ve ticareti yapılan 
küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz (Qian vd., 2020; Falkenberg, 2020). Çin 
Wuhan’da yaban hayvanlarının satıldığı pazar COVID-19 ilk olgularıyla ilişki-
lendirilmiştir. Daha sonra bu ilişki konusunda çelişkili veriler ortaya konmakla 
birlikte zoonotik hastalıkların bu ve benzeri yaban hayvanlarının satışının ya-
pıldığı yerlerin potansiyel salgın kaynağı olma riski haliyle yüksektir. 

Bu çerçevede sorunların dünya genelinde çözülmesi önemlidir. Doğal hayata 
müdahalenin dünya genelinde önlenmesi gerekir. Doğal hayata müdahale ile 
avlanan hayvanların ticaretinin yapıldığı pazarlara dünyanın hiçbir ülkesinde 
izin verilmemeli, DSÖ böyle pazarların varlığını sürekli denetlemelidir. Haliy-
le yaban hayvanların yaşam alanlarına müdahale ederek onları avlayan veya 
pazarlarda satanların ekonomik kayba uğramasının veya ihtiyaç duydukları 
gıdanın temin edilmesinin mekanizmaları da sağlanmalıdır. Bu sağlanmadan 
yapılacak bir yasaklama, sürecin kanun dışı kaçak yollarla/karaborsayla sürü-
dürülmesine neden olacaktır. Düşük gelirli ülkelerde enfeksiyonların/salgın-
ların daha büyük sorunlara yol açtığı gerçeğinden hareketle dünyada daha 
adil bir gelir dağılımının salgınların önlenmesinde olumlu etkilerinin olacağı 
açıktır (Qian vd., 2020). 

Mevcut COVID-19 salgını, zoonotik hastalıkların, salgını erken teşhis etmenin 
ve küresel erken uyarı sistemleri geliştirmenin önemini göstermiştir. Zoonotik 
bir hastalığın salgın haline gelmesini önlemenin tek yolu budur. Tek Sağlık 
yaklaşımı zoonotik hastalıkların dinamiği üzerine bütünleşik, disiplinler arası 
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bir bakış açısı sunar ve kritik göstergeleri belirlememize ve önleyici stratejiler 
geliştirmemize olanak tanır. Ayrıca günümüzde tarım alanlarını tahrip ederek 
“patolojik” bir hızla gelişen kentleşme politikalarının yanlışlığı ve yıkıcılığına 
karşı da Tek Sağlık çerçevesinde çözüm aranabilir. Gıda güvenliği, güvenli su 
temini, hijyen, halk sağlığı, sağlık sistemleri, toplum ilişkileri de bu kapsamda 
entegre edilip sinerji oluşturulabilir (Qian vd., 2020; Falkenberg, 2020).  Bu 
nedenle, bir sonraki zoonotik hastalıkları tanımlamak ve bunlarla savaşmak 
için dünyayı daha iyi hazırlamak için Tek Sağlık konsepti yerel, ulusal ve küre-
sel düzeyde daha hızlı bir şekilde kabul edilmeli ve uygulanmalıdır.

DSÖ ve Diğer Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerin Devam Ettirilmesi ve 
Geliştirilmesi
DSÖ, ECDC vb. uluslararası kuruluşlarla ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek 
gelecekteki olası salgınlara hazırlık için önemlidir. Türkiye, olarak DSÖ’de 
daha etkin olunabilecek çalışmalara öncelik verilmelidir. Özellikle DSÖ’nün 
salgın tehdidi durumlarını daha hızlı şekilde değerlendirmesi ve sürece daha 
aktif şekilde katılmasını sağlayacak politikalara ihtiyaç vardır. DSÖ bu salgın 
ve önceki salgınlarda değişik suçlamalara muhatap olmuştur. Bu suçlamaların 
bir kısmı doğru olabilir. Ancak, günümüz dünyasında salgınlar/pandemiler 
ancak küresel düzeyde bir iş birliği ile sağlanabilir. DSÖ nün eksikliklerini/
yanlışlıklarını gidererek salgınlarda uluslararası liderliği yapabilmesi sağlan-
malıdır. Özellikle biyolojik savaş/terör konusunu dünya genelinde takip ede-
cek, denetleyecek bir görevi de DSÖ şeffaf bir şekilde yerine getirmelidir. 

DSÖ, bir ülkedeki salgınları erken dönemde tespit edecek erken uyarı sistem-
leri üzerinde çalışmalı, salgın riskli durumları analiz edip, uluslararası yayı-
lım riski taşıyan salgınları proaktif kontrol etmede ilgili ülkelere destek olacak 
ekipler kurmalı ve destek sağlamalıdır (Qian vd., 2020). Salgın görülen ülkede 
salgının yeterince kontrol etmeye çalışılmalı, dünyanın geri kalanıyla gerçek 
ve güncellenmiş veriler, ilerlemeler, şüpheler ve sorunlar açıkça paylaşılmalı-
dır. Bu şeffaflığı sağlayacak politikalar uluslararası ortak bir anlayışla geliştiril-
melidir (Trilla, 2020).

Tıp ve Diğer Sağlık Bilim Alanlarında Salgın Eğitimlerine Ağırlık Verilmesi
Enfeksiyon hastalıkları ve salgınlar eğitimi uygulamalı şekilde tıp, eczacılık, diş 
hekimliği, hemşirelik vd sağlık bilimlerinde bilgi, beceri ve tutum kazandıra-
cak şekilde yüksek kaliteli bir eğitim verilmeli; bu konuda mezuniyet öncesi ve 
sonrasında disiplinler arası ilişki sağlanmalı ve konu mezuniyet sonrası eğiti-
min ana konularından biri olmalıdır. Sağlık bilimlerinde lisansüstü eğitimde 
salgınlara yönelik konulara ağırlık verilmelidir. Yeterli sayıda salgın epidemi-
yoloji uzmanı yetiştirilmelidir. 

Sağlık Dışı Alanlarda Salgın Sürecinin Yönetimine Hazırlık
Eğitim, ekonomi ve diğer sektörlerde COVID-19 salgının etkileri göz önüne 
alınarak daima hazırlıklı olunması gereken konularda (uzaktan eğitim, evden 
çalışma vb.) hazır oluş yeterlilik takibi ilgili kurumlarca yapılmalıdır. Salgın-
larda/pandemilerde evde kalmanın oluşturduğu olumsuzlukları (hareketsizlik, 
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psikolojik rahatsızlıklar, hastalığa yakalanma korkusu/paniği, fiziksel temas 
eksikliğinin doğurduğu sosyal yaşantı bozukluğu vb.) giderecek çalışmalar ya-
pılmalı, evde kalma döneminde yaşlıları da kapsayacak şekilde düzenli fiziksel 
aktivitelerin neler olacağı ve nasıl yapılacağı görsel ve yazılı şekilde hazırlan-
malıdır WHO, 2020;  Wang vd., 2020).

Evden çalışma, geçici işsizlik, işten çıkarmalar gibi ekonomik sorunları güven-
ce altına alacak politikalara ihtiyaç vardır. Salgın dönemlerinde evde yapıla-
bilecek üretimlere yönelik hazırlıklar yapılmalı, bu amaçla özellikle işsiz ke-
sim desteklenmelidir. Ekonomi politikalarında salgın ve afetlere mutlaka yer 
verilmeli, bütçelerde bu konu yer almalı, salgın ve pandemilerde ekonomik 
tedbirlerin proaktif olarak alınmasını sağlayacak politikalar belirlenmelidir. 
Bu kapsamda oluşabilecek anlaşmazlıklar konusunda hukuki hazırlıklar da ya-
pılmalıdır. 

Salgın başlangıcı anı ve sonrası görsel ve yazılı basının olumsuzluklara neden 
olan haberleri ve değişik programları takip edilip, basın yayın özgürlüğünü 
zedelemeden, ikna ile yarar sağlayacak bir duruma getirilmelidir. Salgınlar 
konusunda toplumda sağlık okur yazarlığı artırılmalı; yazılı ve görsel medyada 
görev yapanların salgınlar konusunda farkındalığını artıran eğitimler alması 
sağlanmalıdır. Salgın/pandemi tehdidi öncesi ve salgın döneminde yazılı ve 
görsel medyada konunun odağından sapması önlenmelidir. 

Sonuç
Sonuç olarak dünyayı, sağlık, ekonomi, sosyal yaşam, uluslararası ilişkiler başta 
olmak üzere pek çok yönden etkileyen COVID 19 salgını halen devam etmek-
tedir. Bu salgınla birlikte olası diğer salgınlara ülke olarak her yönden hazır-
lıklı olmak için sağlık, eğitim, ekonomi, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere 
sorunlu alanlarda çalışmalar sürekli hale getirilmelidir. Güvenli gıda üretimi, 
su kaynaklarının korunması ve güvenli su temini,  ekonomik kalkınma, geçim 
kaynaklarının çeşitlenmesi ve adil gelir dağılımı, ekosistemlerin bütünlüğü ve 
sağlık arasındaki karşılıklı ilişkiler, kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım ile  siste-
mik, entegre sağlık politikaları ve stratejileri için uygun politikaların hazırla-
nıp uygulanması gerekmektedir.
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https://www.worldometers.info/coronavirus/




Küresel Salgın Sonrasında
Sağlık Hizmetlerinin ve 
Ekonomisinin Geleceği

Prof. Dr. Kemalettin Aydın



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

96

Prof. Dr. Kemalettin Aydın
Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İhtisasını 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Trabzon Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 2003’te Doçent unvanı aldı. 23, 
24 ve 25. dönemde Gümüşhane Milletvekili seçildi. 2018 yılında Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtarslan Eğitim Araştırma hastanesinde Profesör 
kadrosuna atandı. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevi-
ni yürütmektedir. Kırktan fazlası yurt dışı olmak üzere 100’ün üzerinde makale ve 
birçok kitap bölümü yazdı.

Prof. Kemalettin Aydın (MD)
Prof. Kemalettin Aydın graduated from Ankara University Faculty of Medicine. 
He completed his specialty in Infectious Diseases and Clinical Microbiology at Ka-
radeniz Medical University Trabzon Faculty of Medicine. He received the title of 
Associate Professor in 2003. He was elected as Gümüşhane Deputy in the 23rd, 24th 
and 25th terms. He was appointed as the Professor of Health Sciences University in 
2018 at Dr. Abdurrahman Yurtarslan Training and Research Hospital. He is still 
working as the Vice Rector of the University of Health Sciences. He wrote over 100 
articles and book chapters.



97

Kemalettin Aydın

Küresel Salgın Sonrasında
Sağlık Hizmetlerinin ve Ekonomisinin Geleceği

 
Prof. Dr. Kemalettin Aydın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
kemalettin.aydin@sbu.edu.tr

Özet
Dünya pandemi tarihine 2020 yılı COVID-19 ile damgasını vurmuştur. Çin’de 
başlayıp çok kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alıp Dünya Sağlık Örgütü ta-
rafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen bu salgın bugüne 
kadar neredeyse tüm ülkeleri etkileyip dokuz milyona yakın vaka, yarım milyo-
na yakın ölüm ile etkisini halen sürdürmekte ve bu günlerde günlük 100.000’i 
aşkın vaka bildirimi ile devam etmektedir. Bugün itibarı ile salgının devam 
ettiğini ve gelecek aylarda ve hatta yıllarda da devam edeceği görülmektedir. 
Küresel salgının etkisi ile ülkelerin ve dünyanın sağlık sistemlerinin yeterliliği 
ve başarısı sorgulanır olmuştur. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde bildirilen 
ilk vakadan sonra ülke yönetiminin ve sağlık sisteminin bu mücadeledeki başa-
rısı dikkate değerdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar alma 
ve uygulamadaki yeteneği Türkiye’nin mücadele gücünü ve başarısını önemli 
oranda pozitif etkilemiştir. Gelişmiş ülkelerin birçoğu mücadelede başarısız 
olurken, Türkiye son yıllarda başarı ile uyguladığı sağlıkta dönüşüm ile sağlık 
alt yapısındaki yeterliliği, genel sağlık sigortasındaki kapsayıcılığı ve sağlığa 
erişimdeki kolaylığı ile, salgın sürecinde aldığı hızlı kararlar ile dünya ülkeleri 
içinde takdir edilen konuma gelmiştir. Özellikle salgın sürecinde hizmete aldı-
ğı şehir hastaneleri ile ihtiyaç duyulacak kişisel koruyucu malzemeleri tedarik 
ve dağıtımı ile, tedavide kullanılacak ilaçları temini ve ücretsiz dağıtımı ile, 
kamu sanayi iş birliği ile yaptığı yerli ve milli solunum cihazlarıyla, temelini 
atıp 40 günlük bir sürede hizmete aldığı İstanbul’un iki yakasındaki 1008’er 
yataklı iki acil durum hastaneleri ile ekonomik kaygılardan uzak yönettiği sal-
gın süreci ile örnek ülke konumuna gelmiştir. Tüm bu başarıların yanında 
başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının, özverisi, bilgi birikimi, 
tecrübesi ve yeteneği bahsedilmeden geçilmesi mümkün değildir. Bugünkü 
başarının etkileri ile yeni dönemin planlamasının daha kolay olacağı ve bu 
süreçte 100’ün üzerinde ülkeye yaptığı sağlık malzeme yardımları ile de büyük 
devlet olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır.

Anahtar Kelimeler
küresel salgın, COVID-19, sağlık sistemi, Türkiye
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The Future of Healthcare Services and Economy
After Global Outbreak

Abstract
The year 2020 hit the headlines of the world pandemic history with COVID 
19. This epidemic, which started in China and affected the world on short no-
tice, was declared as a pandemic by the World Health Organization on March 
11, 2020. To date, it affects almost all countries, with about nine million cases, 
and is still active, with close to half a million deaths, and continues today with 
more than 100.000 case reports daily. As of today, the outbreak is ongoing 
and can be predicted that it will remain in the coming months and even years. 
With the impact of the global pandemic, the adequacy and success of the he-
alth systems of countries and the world have been questioned. After the first 
patient-reported on March 11, 2020, in Turkey, the success of our government 
and the health system in this struggle is remarkable. The ability to make quick 
decisions and implementation of the presidential system of government has 
significantly positively influenced Turkey’s power and success in fight with the 
pandemic. While many of the developed countries have failed in this struggle, 
Turkey has come to an appreciated position among the nations of the world 
with its recently and successfully implemented health transformation policies, 
build upon sufficient health infrastructure, high coverage in general health 
insurance, easiness of access to health, and with fast and accurate decisions 
taken during the outbreak. Turkey served as a model country; in particular 
with the city hospitals put into service during the pandemic; with the supply 
and distribution of the personal protective materials that are needed; with 
providing and free distribution of medicines to be used in the treatment; with 
the domestic and national mechanical ventilators manufactured in cooperati-
on with public industry; with two emergency hospitals with a capacity of 1008 
beds that the foundations were laid and put into service on both sides of Istan-
bul in a period of 40 days; and with the management of pandemic away from 
economic concerns. In addition to all these achievements, it is essential to 
emphasize the devoted, knowledgeable, experienced, and skilled works of all 
healthcare professionals, especially physicians. The impact of Turkey’s present 
success will ease the planning of the new period, and it is once again proved to 
the world that Turkey is a big country with the help of health supplies to more 
than 100 countries.

Keywords
pandemic, COVID-19, health system, Turkey
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Giriş

2020 yılının Ocak ayı başlarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya 
kamuoyuna Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde nedeni bilinmeyen pnö-
moni vakaları olduğu açıklanmış, enfeksiyonun sadece Çin’in bir bölgesi ile 
sınırlı olduğu duyurulmuştur. 7 Ocak 2020’de Çin’den bildirilen bu vakalarda-
ki etkenin daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs (SARS-
CoV-2) olduğu saptanmıştır. 11 Ocak tarihinde ise bu virüsün oluşturduğu 
hastalık DSÖ tarafından COVID-19 olarak adlandırılmıştır. COVID-19 hızla 
birçok ülkeye yayılmış ve dünya genelinde 4000’den fazla insanın ölümüne yol 
açması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde res-
men pandemi olarak ilan edilmiştir (Lai vd., 2020). Aynı tarihte de ülkemiz-
de ilk vaka resmi olarak bildirilmiştir. İnsandan insana oldukça bulaşıcı olan 
bu hastalığın başlıca semptomları ateş, kuru öksürük, yorgunluk, kas ağrısı 
ve nefes darlığı olarak bildirilmesine rağmen daha sonra baş ağrısı, koku ve 
tat duyu kaybı, ishal gibi sinir, gastrointestinal ve kardiyovasküler sisteme ait 
birçok semptomun da tabloya eşlik edebildiği anlaşılmıştır (Huang vd., 2020; 
Guan vd., 2020).

Yeni bir koronovirüs olarak tanımlanan SARS-CoV-2’nin, Coronaviridae fa-
milyasındaki Orthocoronavirinae alt familyasına ait olan tek zincirli, pozitif 
polariteli, zarflı RNA virüsü olduğu bilinmektedir. Memelileri enfekte ettiği 
bilinen koronovirüslerin neden olduğu son iki viral pnömoni salgını; 2002 
yılında Çin’de ortaya çıkan ve %11 ölüm oranına sahip Şiddetli Akut Solunum 
Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS) ve 2012 yılında Su-
udi Arabistan’da ortaya çıkan, daha sonra diğer ülkelere yayılan, %37 ölüm 
oranına sahip Orta Doğu Solunum Sendromudur (Middle East Respiratory 
Syndrome - MERS). Yeni karşılaştığımız koronavirusun ölüm oranı ise dün-
ya ortalaması olarak bugün için %5-6 olarak tahmin edilmektedir. Hastalığın 
ileri yaş ve aynı zamanda hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık vb. 
komorbiditesi olan kişilerde daha şiddetli seyrettiği ve ölüm oranının daha 
yüksek olduğu gösterilmiştir. (Park, 2020; Graham vd., 2013; Zumla, 2015).
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Bu virüsün insandan insana damlacık yoluyla ve virüs ile kirlenmiş zeminlerle 
temas eden ellerin ağza, burna, göze sürülmesi yoluyla bulaştığı, kuluçka ve 
bulaştırıcılık süresinin 2 ile 14 gün olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca virüsün 
varlığı kan, serum, idrar, semen, beyin omirilik sıvısı ve fekal örneklerde de 
saptanmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020; WHO, 2020a; McIntosh, 2020).

Başlangıçta salgın Çin’de sınırlandırılmaya çalışılırken başta İran ve Avrupa’da 
hastalığın hızla yayıldığı görülmüştür. Yılın ilk aylarında Avrupa ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde günlük on binlere ulaşan düzeylerde yayılım bildiril-
mekteydi. Günümüzde ise başta Brezilya, Hindistan, Meksika, Peru ve Afrika 
ülkeleri olmak üzere güney yarı küre ülkeleri de dahil tüm dünyada günlük 
100 000 vakanın üzerinde bildirimler yapılmaktadır. Haziran 2020 itibari ile 
tüm dünyadaki vaka sayısı toplamda dokuz milyona, ölenlerin sayısı da ya-
rım milyona yaklaşmaktadır. Sayılar değerlendirildiğinde vaka sayısında ABD, 
Brezilya, Rusya, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Peru, Fransa, Almanya, 
İran ilk sıralarda yer alırken ölüm sayılarında, Brezilya, İngiltere, İtalya, Fran-
sa, İspanya, ABD ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye de vaka sayıları 180 
binleri, ölen kişi sayısı 4900’leri geçmiş olup ölüm hızı %2-3 oranıyla bahsi 
geçen ülkelerden oldukça düşük seyretmektedir. Ayrıca Güney Kore, Japonya 
gibi ülkelerde de bu hız oldukça düşüktür.

Salgınla Mücadele Stratejileri
Dünya Sağlık Örgütünün COVID-19 hastalığını 30 Ocak 2020’de uluslararası 
öneme sahip Halk Sağlığı Acil Durumu, 11 Mart 2020’de ise pandemi olarak 
ilan edişini takiben hastalığın insandan insana çok bulaşıcı olması, henüz spe-
sifik tedavisinin ve virüse karşı bir aşının olmayışı nedeniyle bulaşı engelleyen 
koruyucu önlemlerin çok hızlı ve en etkili biçimde uygulanması görüşü ön 
plana çıkmıştır (WHO, 2020a).

Dünyayı ilgilendiren ve pandemi olarak tanımlanan bu durumlarda öncelikle 
virüsün ülkenize gelmesinin önüne geçmek veya gelişini geciktirmek ilk ko-
ruyucu önlemlerdendir. Ayrıca salgının ülkenizdeki yayılımını önlemek ve va-
kaların takip ve tedavisini gerçekleştirmek ilk yapılacak işlemlerdir. Salgının 
kontrolünde iki strateji önerilmektedir. Birisi baskılama (suppression) diğeri de 
hafifletme (mitigation) stratejisidir. Baskılama stratejisinde virüsün bulaştırıcı-
lık katsayısını (R0) 1’in altına düşürmek ve böylece vaka sayısını veya insandan 
insana geçişini azaltmak amaçlanır. Bu stratejide koruyucu önlemler hızlı ve 
yoğun bir şekilde uygulamaya koyulur. İkinci strateji olan hafifletme yakla-
şımında ise salgının yayılımının yavaşlatılması ve salgının sağlığa etkilerinin 
azaltılması amaçlanır. Yoğun bir baskılama stratejisi uygulanıldığında, vaka sa-
yıları bir zirve noktasına ulaşıp bundan sonra azalmaya başlayacaktır. Hastalık 
damlacık yoluyla ve virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunmuş elin ağza, burna ve 
göze temas ile bulaştığı için insanlar arasında bir fiziksel mesafenin oluşturul-
ması ve ellerin yıkanması en önemli korunma yolu olarak kabul edilmektedir. 
Bunlara ek; olarak virüs saptanmış kişinin temas ettiği diğer kişilerin tespiti 
ve sonrasında hem kaynak kişinin hem temaslının izole edilmesi ve gerekliyse 
tedavilerinin yapılması, toplumda sosyal mesafeyi azaltacak yöntemlerin uygu-
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lamaya koyulması, okulların kapatılması, ibadethanelerin kapatılması, kalaba-
lık ortamların oluşmaması için spor müsabakaları, kongre, sinema, tiyatro gibi 
faaliyetlerin ertelenmesi, seyahatler, şehir içi ve şehirler arası toplu taşımalar-
da işleyişin salgının önlenmesine yönelik kurallarla yeniden planlanması veya 
durdurulması, gene aynı şekilde işyerlerinin kapatılması ya da iş düzeninin 
salgının önlenmesine yönelik kurallarla yeniden planlanması ve benzeri ön-
lemler korunmada diğer değerli ve önemli uygulamalardır. Bu uygulamaların 
çerçevesini ve ayrıntılarını bilimsel veriler temelinde belirleyecek bilim kurul-
larının oluşturulması önemlidir. Bu uygulamaların hayata geçmesi hüküme-
tin konuyla ilgili kararları alması ve bu kararların kamu otoritesi tarafından 
uygulamaya koyulması ile mümkündür. Hükümetin ve ilgili bakanlıkların bu 
kararların alınmasında bilim kurulunun tavsiyelerini dikkate alması ve de tüm 
verilerin ve kararların toplum ile şeffaf bir şekilde paylaşılması önemlidir. 
Bilim kurullarının alacağı tavsiye kararlarının uygulamasının gerekliliği ilgi-
li bakanlık ve hükümet tarafından alınacak kararlar ile yürürlüğe girmelidir 
ve uygulanması il hıfzıssıhha kurulları ve pandemi kurulları tarafından takip 
edilmelidir. Bu süreçte ayrıca halk ile etkili iletişim kurmak, riskli grupları be-
lirlemek, iletişimi engelleyecek faktörleri analiz etmek gerekmektedir (WHO, 
2020a; CDC, 2020).

Koronavirüsün bulaşmasını engelleyecek tavsiyelerden en önemlisi kişinin bir 
diğeri ile arasına en az üç adım (1-2 metre) sosyal mesafe koyulmasıdır. Diğer 
önemli tavsiye ise el temizliği ile ilgili olan el yıkama eylemidir. Virüsün etki-
sizleştirilebilmesi için 20 saniye boyunca sabun ve suyla eller yıkanmalıdır. El 
yıkama imkanının olmadığı durumlarda alkol (en az %60’lık) bazlı dezenfek-
tanlarla el temizliği yapılabilir. Ellerin herhangi bir yüzeye teması söz konu-
suysa yıkama işlemi gerçekleştirilinceye kadar eller olabildiğince burun, ağız 
ve gözlere dokundurulmamalıdır. Öksürüp, hapşırırken ağzın mendil ile ka-
patılması ve mendilin çöpe atılması, mendil olmayan durumlarda dirsek içiyle 
kapatılması önerilmektedir. Virüsün bulunabileceği yüzeyler (kapı kolları, ay-
dınlatma düğmeleri, telefon, bilgisayar klavyesi, masa, sehpa gibi yüzeylerin 
temizlenmesi ve ev, iş yeri gibi kapalı alanların sık sık havalandırılması da 
önerilmektedir (WHO, 2020; CDC, 2020). Bir diğer önemli öneri ise hasta 
olan ve virüsü etrafa bulaştırma riski olanların maske kullanmasıdır. Sağlık 
çalışanlarının dışındaki toplum kesimlerinin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 
önerdiği gibi tıbbi (bilinen adıyla cerrahi maske) kullanması çok büyük önem 
arz etmektedir. Birçok çalışmada sosyal mesafenin korunduğu ve tıbbi maske 
kullanıldığı durumlarda bulaşın %90’ların üzerinde engellendiği bildirilmek-
tedir. Tüm bu önerilerin uygulanmasına ek olarak evde kalmak ve sosyal haya-
tın yavaşlatılması da kıymetli sonuçların elde edilmesine katkı sağlamaktadır 
(Singhal, 2020).

Yukarıda belirttiğimiz gibi öncelikle virüsün ülkeye girişi engellenmelidir. 
Bunun için öncelikle salgının yoğun olduğu ülkelerden seyahatler durdurul-
malıdır. Ülke girişlerinde semptom ve bulgu olarak kişiler sorgulanmalı, ter-
mal kamera ve diğer yöntemlerle vücut ısısı ölçülmelidir. Virüs taşıma şüphesi 
olanlar karantinaya alınmalıdır. Salgının yaygınlığının arttığı dönemlerde ise 
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yurda giriş yapanlar en az 14 gün karantinada tutulmalıdır. Ayrıca virüs var-
lığını tespiti için kullanılan PCR (Polimeraz Chain Reaction-Polimeraz Zincir 
Reaksiyon) testlerinin laboratuvar imkanları yaygınlaştırılmalıdır. Virüs yayılı-
mının önüne geçilmesi ve sağlam kişilerin korunması en değerli yaklaşımdır. 
Büyük kısmı hafif veya semptom ve bulgusu olmayan (asemptomatik) vakalar 
olduğu için bu vakaların tespiti açısında mümkün olduğunca fazla sayıda PCR 
testi yapılmasının alt yapısı hazırlanmalıdır. Semptom ve bulgusu olmayıp 
ve fakat virüs taşıyan kişilerin izolasyonu mutlaka yapılmalıdır. Bu izolasyon 
evde yapılabileceği gibi hastane veya belirlenmiş yerlerde de yapılabilmektedir 
(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020).

Bu yaklaşımların ülkemizde uygulanışına göz attığımızda; başlangıçta ilk adım 
olarak sınır geçişlerinin kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 
virüsün yoğun olduğu ülkeler başta olmak üzere sınırlardan giriş çıkışlar dur-
durulmuş ve sınır kapılarından ilk tedbir olan termal kamera, ateş ölçümü ve 
sağlık açısından şikayetlerin sorgulanması başlatılmıştır. Öncelikle vakaların 
yoğunlaştığı İran ile sonrasında ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve 
birçok dünya ülkesi ile sınırlar kapatılmıştır.
Salgının kontrol altına alınmasında “Evde kal” çağrısı ile sosyal temasın en aza 
indirgenebilmesi önemlidir. Bu çağrıya uyumun sağlanabilmesi için ise; di-
ğer ülkeler ile sınırların kapatılması, seyahatlerin kısıtlanması, okulların, kafe, 
lokanta, sinema, tiyatro, berber gibi toplu bulunulan yerlerin kapatılması, ni-
kah ve düğünlerin yapılmasına izin verilmemesi, kamunun ve özel sektörün 
evden çalışma için esnek mesailerin uygulanması, şehirlerarası yolculukların 
yasaklanması gibi birtakım önlemler alınmalıdır. Bu önlemler uygulamaya 
koyulduktan sonra sosyo-ekonomik olarak sürecin yönetilmesi önemli konu-
ların başında gelmektedir. Uygulamaların ekonomiye yansımalarının doğru 
yönetilmesi kadar eşlik edebilecek kronik hastalıkların artma riskini en aza in-
dirmek adına 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruba getirilen sokağa çıkma kısıtlama-
larının yaratacağı psikososyal ve fiziki problemlerin de doğru yönetilmesine 
ihtiyaç vardır. Ülkemizde de ilk vakanın bildirilmesinden sonra yukarıda sözü 
geçen korunma önerilerine yönelik uygulamalar birkaç gün içinde planlanmış 
ve uygulamaya koyulmuştur (CNN Türk, 2020).

Salgının önlenmesi açısından alınan tedbirlerin yanında tanı ve tedavi süreç-
lerinin yönetimi de çok büyük önem arz etmektedir. Enfeksiyonu önlemek 
açısından salgının başlangıcından itibaren özellikle sağlık personelinin kişisel 
koruyucu ekipmanlarının sağlanması ve eğitim materyallerinin geliştirilme-
si gerekir. Salgın yönetimi açısından olgu tanımlarının belirlenmesi, salgının 
seyrinin raporlanması ve risk değerlendirmelerinin yapılması önemlidir. Epi-
demiyolojik analizlerin yapılabilmesi için veriler ilgili uzmanlarla paylaşıl-
malıdır. Analizlerin doğru yapılabilmesi açısından vakaların kayıt sistemleri 
güvenilir olmalı ve test sonucu negatif çıkmış olsa dahi klinik bulguları CO-
VID-19 ile uyumlu olan olgular da kayıtlara geçirilmelidir. Ayrıca birçok ülke 
veri şeffaflığı ilkesine uymuş ve tüm vakaların özelliklerini kamuoyu ile pay-
laşmıştır. Bu anlamda da ülkemizde kişisel koruyucu malzemeler hızlıca temin 
edilip sağlık kuruluşlarına kamu eliyle, vatandaşlara e-devlet aracılığı ile mü-
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racaatları sonucu PTT ve eczaneler aracılığı dağıtılmaya başlanmıştır. Virüsün 
laboratuvar tanısı açısından daha virüs ülkemize gelmeden Ankara, İstanbul 
ve Erzurum da PCR testlerini yapacak laboratuvarların alt yapısı ve yerli tanı 
kitleri hazır hale getirilmiştir. Vakaların artması ile bu testler ülke genelinde 
yaygınlaştırılmış ve 80’in üzerindeki merkezde yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca 
ülkemizde de diğer ülkelerden gelen veriler hızlıca işlenmiş, DSÖ tavsiyeleri 
de temel alınarak her güncellemede tanı ve tedavi algoritmaları hızlıca hazır-
lanarak sağlık hizmeti sunucularıyla paylaşılmıştır (COVID-19 Rehberi, 2020). 

Güney Kore’de salgının başlangıcından itibaren test sayısının yüksek oluşu ve 
bu sayede tespit edilen vakaların temas ettiği kişilerin titiz bir şekilde izi sürü-
lerek karantina uygulamaları ve bu uygulamadaki başarıları bugün bu ülkeyi 
süreci en iyi yöneten ülke konumuna taşımıştır. Bu başarılarında; sahip ol-
dukları bilgi birikimi, tecrübe, gelişmiş ve yeterli teknik alt yapının rolü aşi-
kardır. Zira bu alt yapı sayesinde hızlı mobil istasyonlar kurarak 500 binin 
üzerinde test uygulayabilmiş, sonrasında gerekli önlemleri alabilmiş ve salgını 
diğer ülkelere kıyasla daha düşük olan 10 bin vaka ve 232 ölümle sonuçlan-
dırılmışlardır. Bu da göstermektedir ki pandeminin başarılı yönetiminde bu 
alana harcanacak ciddi bir bütçe varlığı da önemlidir. Bu dönemde dünyanın 
gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de önlemlerin aktif bir şekilde, uy-
gulanmasında biyoteknoloji ve elektronik bilgi sistemleri ve telekominikasyon 
alt yapılarından da başarılı bir şekilde yararlanılmıştır. Özellikle bu alanda ha-
zırlanan yazılım sistemleri başarıda önemli bir rol oynamıştır (WHO, 2020b).

Salgın Sonrasında Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü
Şu anda yaşanmakta olan pandeminin onlarca yıldır meydana gelen en büyük 
şok olduğu ve kesinlikle küresel ekonomik krizden daha büyük olduğu görüşü 
hakimdir. Şu an bu şekilde algılanmasının yanında bugün ve gelecek için tüm 
dünyada çok farklı ekonomik etkilerinin görüleceği de aşikardır. Dünya’nın 
son yüz yılın içinde yaşadığı en önemli krizlerden birisi olan bu pandemi sü-
recinde mevcut krize bağlı gelişen sağlık ve sosyoekonomik alandaki ihtiyaçla-
rı, değişimleri ölçümlendirmek ve elde edilen verilerle ileriye yönelik planlar 
oluşturarak geleceğe hazırlıklı olmak şarttır. Böylece bu acı tecrübeden gele-
cekte insanlığa fayda sağlayacak sonuçların da çıktısı sağlanmış olacaktır.

İlk varılacak sonuç, sağlık sistemlerinin gelecekteki acil durumlarla yüzleşmek 
için daha kapsamlı ve ayrıntılı şekilde planlanması ve donatılması gerektiği-
dir. Şu anda yaşanılan pandemi ve benzeri süreçlere hazırlıklı olmak adına; 
koruyucu sağlık hizmetlerinin hem eğitimli personel hem de teknik donanım 
olarak güçlendirilmesi, tanı koyma sürecinin hızlı olabilmesi adına gerekli alt 
yapının oluşturulması, gerektiğinde devreye sokulacak şekilde yoğun bakım 
servisleri başta olmak üzere hastane kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. 
Bu gereklilikler ülkemiz özelinde değerlendirildiğinde; eğitimli sağlık perso-
neli ve sağlık alt yapısındaki kapasitenin son yıllarda ulaşılmış olduğu düzey 
diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ihtiyaca önemli düzeyde karşılamıştır. 
Ek olarak bu süreçte hızla sisteme dahil edilen yeni şehir hastaneleri ve yoğun 
bakım yatakları, sistemin hak ettiği şekilde yönetilmesini mümkün kılmıştır. 
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Ayrıca devam etmekte olan salgında tahmin edilemeyen olası vaka artışlarına 
karşı da İstanbul’un her iki yakasında 1008’er yataklı iki acil durum hastane-
sinin temelinin atılması ve 40 gün içinde hizmete alınması, ihtiyaç duyulma-
sı durumunda başta şehir hastanelerindeki tek kişilik nitelikli 100.000 yatak 
kapasitesinin yoğun bakım yatağına dönüştürülebiliyor olması salgın süreci 
yönetimi açısından ülkemiz adına kıymetli ve başarılı adımlardır. Sürecin yö-
netimindeki diğer bir başarılı adım ise 40 000 yoğun bakım yatağına ek olarak 
ihtiyaç duyulabilecek solunum destek cihazlarının sanayinin iş birliği ile iki ay 
gibi bir zamanda yerli ve milli üretilebilmiş olmasıdır. Bina ve teknik alt ya-
pının yanı sıra bu hizmetlerin doğru ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi ise 
yeterli eğitimi almış gerekli bilgi birikimine sahip yeterli sayıda, sağlık çalışanı 
kadrolarıyla mümkündür ve bu koşul süreci yönetme başarısının olmazsa ol-
maz koşulların başında gelmektedir.

Ayrıca kişisel koruyucu ekipman, vantilatörler ve ilaç sıkıntısı, tedarik zinciri 
yönetimi ve çeşitlendirmesinin iyileştirilmesi de kriz yönetiminin çok önemli 
ayaklarından biridir. Sağlık çalışanları ve sağlık alt yapısının yanında tedavi 
edici ajanların sağlanması ise kaçınılmaz gerekliliktir.

Mevcut sitemi yönetirken alt yapı ve insan kaynağının yanında acil durumlarda 
ve artan iş yükünü karşılamaya hazır bir yedek iş gücüne de sahip olunmalıdır. 
Dünyada özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde gelir odaklı sağlık sistemlerinin 
COVID-19 salgını gibi büyük krizlerle mücadelede ne kadar başarısız olduğu 
bir kez daha görülmüştür. Ayrıca bu ülkelerin pandemi sürecinde eğitimli per-
sonel ve ekipman eksikliği ile karşı karşıya kaldığı da görülmüştür. Dünyada 
bu sıkıntılar baş gösterip ülkelerin birbirlerinin kişisel koruyucu malzemeleri-
ne havaalanlarında el koyması bu sürecin tarihe geçecek önemli konularından 
birisi olacaktır. Türkiye; sağlık çalışanlarının ve vatandaşların kişisel koruyucu 
malzemelerini eksiksiz temin edebilmenin yanında tedavide kullanılacak tüm 
ajanları, oluşturduğu ciddi ekonomik yüke rağmen vatandaşına ücretsiz temin 
etmiştir. Sosyal devlet olmanın getirdiği bu avantajlar tedavideki başarı oranla-
rını önemli oranda artırmıştır. Kısacası dünyada sağlık hizmetleri sunulurken 
sorunlar yaşanmasına rağmen ülkemizde hiçbir konuda eksiklik çekilmemiştir 
(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020).

Geleceğe yönelik planlamalarda sağlık sistemleri ile ilgili tartışmaların mer-
kezinde öncelikle ilgili personelin beceri, eğitim ve öğretim konuları yer al-
maktadır. Tüm dünyada COVID-19 hastalarını tedavi eden az sayıda sağlık 
personeli, ayrıntıları bilinmeyen ve beklenenden çok sayıda kişiyi etkileyen 
bu hastalıkla başa çıkma konusunda çok fazla deneyime sahip değildi. Buna 
rağmen birçok ülkenin sağlık mesleği mensupları hızla adapte oldular ve bu 
bilinmeze karşı fedakârca mücadele verdiler. Yine de sağlık sisteminin sürece 
başarıyla ayak uydurmasında yeni dijital alt yapıları kullanma bilgi ve becerisi-
ne sahip olmanın önemli ve zorunlu olduğu fark edildi. Bu da kriz yönetimin-
de sağlık alanındaki eğitim ve öğretimin yeniden planlanmasının ve teknolo-
jinin hızlı bir şekilde benimsenerek kullanıma alınmasının gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Mevcut süreçte dijital alt yapı sayesinde hem hastane dışı tespit 
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edilen vakaların takibe alınması hem de polikliniklerde dijital araçlar benim-
senerek bir gecede sanallaşması sağlanmıştır. Ayrıca gene dijital teknoloji sa-
yesinde böylesi acil bir durumda halkın konu ile ilgili bilgilendirilmesi, eğitimi 
ve sağlık hizmeti sunucularıyla ile iletişimi hızlı ve doğru şekilde gerçekleştiri-
lebilmiştir. Bu, krizin sağladığı önemli tecrübe kazanımlarından biri olmuştur. 
Ülkemiz sağlık ordusunun hem salgın yönetimindeki beceri ve bilgisi hem de 
özverili çalışma yeteneği salgın yönetim sürecini sorunsuz atlatmasına vesile 
olmuştur.

Sistem bir pandemi ile meşgulken diğer kronik hastalığı ya da kanser tanı-
sı olan hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin yürütülmesi de ayrı önem ka-
zanmıştır. Hem kronik hastalıklar hem de kanser her ikisinin varlığında 
COVID-19 tablosu çok daha ağır seyretmekte ve ölüm oranları daha yüksek 
olabilmektedir. Bu durumlarda sağlık ekibi hem mevcut potansiyel hastalıklar 
yönetmeye çalışırken hem de karşısındaki çok bilinmeyenli pandemi ile uğ-
raşmak durumunda kalabilmektedir. Bu durumlarda sürecin yönetimine hız 
ve fonksiyonellik katabilecek, fiziksel mekanlar ve tıbbi cihazların yeterliliğine 
dair verilerin temin edilebileceği bir alt yapıya ve personelin yetenekleri ve sa-
yısına dair insan kaynakları envanterine ihtiyaç vardır. Genel akışın dışındaki 
olağan dışı durumlarda hızlı ve fonksiyonel kararlar alabilme becerisine biz 
çeviklik diyoruz. Olağan dışı durum olarak tanımlanan pandemi süreçlerinde 
bu çevikliğin sağlanabilmesi için çevik bir zihin ile ve mevcut personel ve fiziki 
yapıların en verimli şekilde kullanımına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla personelin 
sayı ve niteliğine, fiziki koşulların durumuna dair veriler, yapılacak planlama-
ların ve alınacak kararların veriminde belirleyici olacaktır. Bu nedenle olası 
bir gereklilikte son sene tıp öğrencilerini ve emekli sağlık personelini sağlık 
hizmet sitemine dahil etme zorunluluğu doğabilir. Bu nedenle ülkenin sağlık 
alanında eğitimli ve tecrübeli personeline yönelik insan kaynakları envante-
rinin ayrıntılı hazırlanmasına ihtiyaç vardır. Bu envanterde yer alan bilgiler 
temel alınarak gerekirse belirli periyotlarla bireylerin eğitimleri de sürekli kılı-
nabilir. Bu tarz uygulamalar pandemilere hazırlıklı olmak adına gerekli ve de-
ğerlidir. Ülkemizin bir milyonu aşkın sağlık çalışanının yanında pandeminin 
başında 32 bin yeni sağlık personelinin sisteme dahil edilmesi de çok önemli 
bir adımdır.

Bu pandemi dönemi dünyada ve ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin ve sağ-
lık hizmetlerinin alt yapı yeterliliğinin öneminin tekrar ortaya çıktığı bir dö-
nem olmuştur. Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası (GSS) adı verilen zorunlu 
bir sigortacılık sistemi uygulanmaktadır. Ülkemizde var olan sigorta sistemi 
aracılığı ile vatandaşların hemen hemen tümü sağlık tesislerine gittiklerinde 
ücretsiz tedavi ve yoğun bakım hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip-
tir. Sosyal güvenlik sistemi ve bunun içindeki genel sağlık sigortası sayesinde 
tüm vatandaşlar sağlığa erişimde sorun yaşamamaktadır. SGK sistemine dahil 
olanlar ki ülkemizdeki vatandaşların neredeyse tamamı bu sisteme dahildir. 
Bu sistem sayesinde kamuya ait tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlan-
dığı gibi özel sağlık sistemlerinden de hizmet alabilmektedirler. Birçok dünya 
ülkesinde sağlığa erişimin çok pahalı olduğu, bir kısım gelişmiş ülkelerde dahi 
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nüfuslarının dörtte birinin sosyal güvenlik sistemlerine dahil olmadığı bilin-
mektedir. Bu pandemi sürecinde ülkelerde uygulamada olan sosyal güvenlik 
sistemine ait koşulların pandemi süreçlerinin seyrinde ve sonuçlarında belirle-
yici olduğu gözlemlenmiştir. Bu yönüyle bakıldığında ülkelerin uygulamadaki 
sosyal güvenlik sistemlerinin özellikleri geleceği planlamada önem kazanmak-
tadır. Ülkemiz özelinde özellikle son yirmi yıldır sağlıkta dönüşüm politikaları 
ile modern sağlık sistemleri ve sağlık alt yapısında gelinen düzey ile kaliteli 
sağlık hizmetine erişim herkes için mümkün kılınmıştır. Bunun sonucunda 
birçok kronik hastalığın tedavisinin düzenlenebilmesi, kanser ve benzeri vü-
cut savunma sistemlerini etkileyen hastalıkların gerekli zamanda tedavilerinin 
yapılabiliyor olması sağlanmıştır (Liang, 2020). Dolayısıyla halkımız pandemi 
sürecine düzgün işleyen bir sağlık hizmeti alırken yakalanmış, bu durum süre-
cin başarılı yönetilmesinde etkili olmuştur. Durum böyle olunca sonuçlar, sağ-
lığa erişimin problemli olduğu veya sağlık alt yapısının ve sağlık çalışanlarının 
yetersiz olduğu birçok gelişmiş ülke ile kıyaslandığında, ülkemizde tedaviler 
daha hızlı devreye sokulmuş, sonuçlara daha hızlı ulaşılmış ve COVID-19’a 
bağlı ölüm oranları o ülkelerden çok daha düşük olmuştur. İtalya, İspanya, 
Fransa, İngiltere gibi ülkelerde %10’ların üzerinde ölüm oranları görülürken, 
ülkemizde %2-3 arasında olmasının ana nedenlerden birisi bilimsel ve kaliteli 
sağlık hizmetine herkesin ücretsiz ulaşabilmesi, yeterli sağlık alt yapısının var-
lığı olarak değerlendirilebilir (Yang, 2020). Ayrıca yaşla birlikte ölüm oranla-
rının arttığı bilinen COVID-19 hastalığında yaşlı bakım evlerinin alt yapısı ve 
orada kalan insanlara getirilen sağlık hizmetlerinin titizlikle düzenleniyor ol-
ması ülkemize ait ölüm oranlarının düşüklüğünde önemli rol oynamıştır. Yaşlı 
bakım evlerinin yanında ülkemizde evde bakım aylığı alan ve de evde bakım 
hizmeti alan kişilerin 500.000’in üzerinde olması ve hem kamunun hem özel 
sektörün hem de sivil toplum kuruluşlarının yoğun çaba sarf etmesi de ölümle-
rin dünya ortalaması altında kalmasına etkili olmuştur. Bahsi geçen ülkelerde 
yaşlı bakım evlerindeki kişiler arasındaki ölüm oranları %30-50 arasında de-
ğişirken, ülkemizde bu rakam normal toplum ortalamasında olmuştur. Bunun 
altındaki faktörlerin başında yaşlı bakım evlerindeki kişilerin hem psikososyal 
durumları hem de pandemi öncesi sağlık durumlarının sürekli kontrol altın-
da oluşundandır. Bir diğer önemli faktör de pandeminin dünyada başladığı 
zamanlarda ve halen ülkemize gelmeden önce ilgili kurum ve kuruluşların bu 
merkezler ile ilgili dünya standartlarının üzerinde kararları ivedilikle alarak 
uygulamaya koymuş olmasıdır. Örneğin yaşlı bakım evlerinde kalan herkesin 
rutin olarak sağlık kontrollerinin düzenli yapılıyor olması, salgının başlangı-
cında huzur evi sakinlerine virüsten korunma ve bireysel temizlik konusunda 
ayrıntılı eğitim verilmiş olması, mekanların salgın yönetimi konusunda yeni-
den düzenlenmesi, dezenfeksiyon işlemleri, hizmet veren personelin gerekli 
eğitimden geçirilmesi, 14 günlük periyotlar ile çalışma düzenine geçilmesi, 
personelin iş yerine gelirken PCR testleri yapılarak işe başlatılmasının yanı sıra 
karantina ve izolasyon önlemlerinde hassas ve hızlı davranılması yaşlılarımızın 
diğer ülkelere göre daha iyi korunmasında etkili olmuştur. Gelecek planlaması 
olarak özellikle yaşlı bakım merkezlerindeki süreç yönetiminde sağlanan bu 
başarı bilimsel veriler ve makaleler ile ortaya koyularak ülkemizin salgın son-
rası bu alanda tercih edilen bir ülke konumuna gelmesi sağlanabilir. Bu vesile 
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ile yaşlı bakımının sağlık turizminin önemli bir parametresini oluşturabileceği-
ni söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Sağlık turizmine gelince, Tür-
kiye, uluslararası yetki belgesi verilen en az 800 civarı sağlık tesisine sahiptir 
ve makul fiyat politikaları ve jeopolitik konumu sayesinde yabancılara ev sa-
hipliği yapma konusunda hızlı ve güvenli adımlar atmaktadır. Pandemi süreci 
yönetiminde uluslararası arenada ülkemizin sağlık sistemine güven önemli bir 
oranda artmıştır ve bu sonuç sağlık turizminden yararlananların sayısını ve 
ekonomik sürece katkısını önemli oranda artıracaktır.

Yaklaşık 1,5 milyon sağlık turistine hizmet vermeyi ve 10 milyar dolardan fazla 
ekonomik girdi elde etmeyi hedefleyen ülkemiz Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
çalışan bir çağrı merkezi ile İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça ve 
Rusça olmak üzere altı farklı dilde 7/24 hizmet vermektedir. Salgın sonrası 
süreçlerde sağlık turizmi açısından Türkiye’nin önemli bir oranda tercih edi-
leceği gerçeği ile hareket edip bu sistemin transfer, konaklama, iletişim ve 
tabi ki daha kaliteli sağlık hizmeti ile dünya ölçeğinde öne çıkması mutlaka 
sağlanmalı ve bu alanda planlanandan daha yüksek bir ekonomik girdi elde 
edilmelidir.

Pandemi sürecinin bu aşamasında dünya çapındaki sağlık hizmeti sunucuları 
ve liderleri, hastanelerde benzeri görülmemiş düzeyde taleplerle uğraşmakta 
ve en ekonomik fakat en optimal bakımın nasıl sağlanacağı ile ilgili sorulara 
cevap aramaktadırlar. COVID-19 sonrası dünyada sağlık hizmetlerinin gelece-
ğinin nasıl olabileceğine dair sorulara cevap aranırken diğer taraftan da süreç 
sonrası avantajlı olabilmenin yolları keşfedilmeye çalışılmaktadır. Sağlık hiz-
meti sağlayıcılarının gelecekteki başarısı, bir sonraki normale uyum sağlama, 
belirli bir dizi yeni veya vurgulanmış zorluklarla başa çıkma ve yeni fırsatları 
hızla yakalama yetenekleri ile belirleneceği aşikardır.

Altyapı, Sağlayıcıların Coğrafi Dağılımı ve Bakım Ortamları İçin Yeni 
Paradigmalar
Sağlık hizmeti sunum zincirinde, altyapı, sağlayıcıların coğrafi dağılımı ve ba-
kım ortamları için yeni paradigmalar, yeni büyüme fırsatlarının ortaya çıkışı 
ve çeşitlendirme, gelişmiş pazarlardan başarılı eylemlere odaklanırken, bu de-
ğişimlerin büyüklüğü, pazarın gelişip gelişmediği de dahil olmak üzere her 
coğrafyadaki özel bağlama bağlı olacaktır. 

Esnek Yatak Tasarımlı ve Yatakların Hızlı Bir Şekilde Yeniden Düzenlenecek Şekilde 
Tasarlanmış Tesisler
Hastaneler inşa edilirken daha fazla çeviklik daha fazla kullanılabilirlik artık 
ana odak noktası haline gelmiştir. Özellikle enfeksiyon kontrolünü en üst dü-
zeye çıkaran tasarımlar. Bunun için daha fazla tek kişilik oda, esnek HVAC 
sistemleri (Heating, Ventilating and Air Conditioning- Isıtma Havalandırma ve 
İklimlendirme Sistemleri) ve normal yatakların hızlı bir şekilde yoğun/kritik 
bakım yatağına dönüştürme yeteneği ile yoğun/kritik bakım kapasitesinin has-
tane düzenine ve kullanıcı deneyimine entegre edilebileceği tasarımlara önem 
verilmelidir. Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) olan sağlık hizmet sunucuları, yoğun 
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bakım mükemmeliyet merkezleri kurmalılar. Bu merkezler yayılmak yerine 
merkezileştirilebilir. Bu merkezileşme uzmanlık alanının gelişmesini ve her 
türden ekonomiyi (sadece ölçek değil) yakalamanın faydalarını sağlayabilir ve 
aynı zamanda zayıf beceriler için ölçek ekonomilerini geliştiren uzaktan izle-
me teknolojisinden yararlanma fırsatı da sunabilir. Bunun yanında dünyada 
sanal yoğun bakım ünitesi (sYBÜ) modellerine geçiş devam etmektedir. Has-
tanelerin yetersiz kaldığı veya evde takip edilmesi gereken hastaların sanal ve 
dijital ortamlarda yardımcı sağlık personeli aracığıyla müdahale edilebileceği 
uygulamalar gündeme gelmektedir. Bu alanda yoğun bakım uzmanı tarafın-
dan uzaktan sağlık çalışanı aracılığı ile evinde yatmakta olan hastaya gerekli 
durumda ilk müdahaleyi yaptırabildiği, hastanın entübasyonunu yönlendir-
meyle gerçekleştirebildiği örnekler mevcuttur. Bu alandaki becerinin gelişti-
rilmesi, yatak yetersizliği nedeniyle hastanelere kabul edilemeyen hastaların 
evde bakımlarının sağlanması açısından önemlidir. Bu salgın döneminde bir-
çok ülkede hastaneye kabul edilemeyen özellikle yaşlılar bulundukları yerde 
sağlık hizmeti alamadan öldükleri göz önüne alındığında bu uygulamanın ge-
leceğin planlanmasındaki önemi daha da artmaktadır.

Acil Olmayan (Elektif) Bakımın Özel Tesislerde Sağlanması
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de salgın döneminde elektif vakaların 
cerrahi işlemleri ve tedavileri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yine de acil veya 
kanserli olan hastaların bekletilemeyecek sağlık hizmeti ihtiyaçları doğmuştur. 
Bu nedenle, ya COVID-19 hastalarının bakıldığı hastanelerde bu hastalar için 
bir yönetim organizasyonuna gidilmeli ya da tesislerde elektif yaklaşım yapıla-
bilecek COVID-19 hastasının yatırılmayacağı belirli özel alanlar ayrılmalıdır.

Çevrimiçi-Çevrimdışı Entegrasyonun Hızlandırılması
Dünya çapında bazen yapay zekâ ile desteklenmiş sanal bakımın sayısız örne-
ği vardır. Gelecek zaman diliminde oluşabilecek salgınlarda hastane sürecini 
hızlandırmak ve de kolaylaştırmak için bu alt yapıların planlanması öngörüle-
bilir. Olasılıkla gelecek planlanırken evde bakımın geliştirilmesine, muhteme-
len yapay zekâ ile desteklenerek daha başarılı sonuçların alınmasına çaba sarf 
edilecektir. Bu sayede sanal bakım, telefon tabanlı teşhis ve diğer sanal hasta 
katılım platformlarının bu gelişmenin parçası olması muhtemeldir. 

Görüntüleme ve Laboratuvar Testleri Gibi Yardımcı Fonksiyonların Temel Hastane 
Operasyonlarından Ayrılması
Bu tanı ve teşhis ünitelerinin hala hastane operasyonlarının ayrılmaz bir parça-
sı olduğu ve fiziksel olarak bir hastanede konumlandırıldığı ülkelerde ve sağ-
lık tesislerinde, COVID-19’un tanısı ve müdahalesi sırasında teşhis testleri için 
daha fazla kapasite talebinin çözümünün hızlandırılabilmesi planlanmalıdır.

Ayaktan Bakım ve Günlük Cerrahiye Hızlandırılmış Geçiş
Salgın dönemlerinde hastanede yatanların istenmeyen sonuçlar ile karşı karşıya 
kalması muhtemeldir. Bu nedenle hastalar mümkün olan en kısa sürede ayaktan 
bakım ve cerrahiye hazırlanabilmesi ve sonrası için gerekli kolaylıklar düzen-
lenerek ayaktan bakım ortamlarına geçişi hızlandıran sitemler planlanmalıdır.
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Salgın Sonrası Normale Dönüldüğünde Kritik Olacak Operasyonel Mükemmellik
Sağlık sistemleri ve sağlık hizmeti sunucuları salgın dönemlerindeki mükem-
melliği olabildiğince sağlamaya çalışırken salgın sonrası dönemi de hızlıca 
planlamalı ve süreç geçişini hızlı ve mükemmel yapacak altyapıyı hazırlama-
lıdır.

Yeni Büyüme Fırsatlarının Ortaya Çıkışı ve Çeşitlendirme

Yeni Büyüme Fırsatları
Sağlık hizmeti sunucuları telesağlık konsültasyonları, evde sağlık hizmetleri, 
toplum sağlığı ve daha proaktif düzenli sağlık taraması gibi yeni fırsatlar ara-
yabilir.

Özel Sektör ve Kamu Sektörü Arasında Yenilikçi Düzenlemeler
Hükümetler krizi yönetmek için özel sektörle yenilikçi ortaklıklar yapmak du-
rumunda kalabilir ve bu ortaklıklar pandemi sonrası da devam edebilir. Birçok 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de özel sektördeki yataklar ve kritik bakım per-
soneli, kısa vadeli sürdürülebilirliğin etkili bir şekilde üstesinden gelebilmesi 
için beraber çalışma amacıyla olağanüstü durumlar için planlanmalıdır. Hatta 
günümüzde bir kısım ülkelerin hükümetleri, kamu sektöründe beklenen tale-
bin yönetilmesine yardımcı olmak için mevcut kapasitelerini kullanmak üzere 
özel sektörle ortaklık kurmaktadırlar.

Daha Küçük Sağlayıcıların Birleştirilmesi
Daha küçük sağlık hizmeti sunucuları salgın döneminde hastaneye başvurma 
ve hizmet talebi azalan COVID 19 hastalarının dışındaki hastaların sayıları 
azaldığı ve buna bağlı olarak azalan ekonomik girdileri nedeniyle, hizmet su-
nucu olarak ayakta kalmakta zorlanabilirler. Bu nedenlerden ötürü ya birle-
şerek süreci yönetebilirler veya beklenen finansal strese dayanacak ölçek ve 
bilançolara sahip oyuncuların satın alma hedefi olabilirler.

Sonuç
Sonuç olarak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci global dünyanın 
neyi eksik yaptığını neyi fazla yaptığını yeniden gözden geçirmemize neden 
olmuştur. Salgın durumlarda ülkelerin ekonomik büyüklüklerinden daha çok 
sağlık alt yapılarının yeterliliğinin daha ön planda olmasının gerçeğini bir 
kez daha gözler önüne sermiştir. Bu gerçekliğin yanında pandeminin önemli 
oranda etkilediği ve daha da etkileyeceği ekonominin yansımalarını başta sağ-
lık üzerinde göreceğimiz de kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu durumda da işsizlik 
olgusunun tetikleneceği, arz ve talep sorununun oluşacağı, tedarik zinciri ve 
uluslararası ticaretteki daralmalarında bu sürece eklediğimizde küresel eko-
nomi “pandemik risk” olgusundan “finansal risk” olgusuna evirileceği ve bu-
nun sonucunun da sağlık sistemlerindeki yansımalarının uzun vadede olumsuz 
olacağı kanaati hakimdir. Dünyanın yeni dönemde ekonomik küçülmelerden 
en az etkilenecek global sağlık finansı konusunda yeni süreçleri planlamak 
durumunda olduğu aşikardır.
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Sağlık Hizmetleri
ve Postpandemik Dönemde Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü

Özet
Kişilerin yaşam kalitesinin maksimizasyonu ve kişilere yüksek düzey sağlık 
hizmeti sunma sağlık sisteminin temel amacıdır. Sağlık hizmetlerinin dışsal-
lık özelliği sağlık hizmetleri sunumunda devletin temel sorumlulukları üstlen-
mesini gerektirmektedir. COVID-19 pandemisi döneminde sağlığın bir kamu 
hizmeti olarak ele alınıp, kapsayıcılık, hakkaniyet ve dayanışma ilkeleri üzeri-
ne kurulu felsefi bakış açısıyla hizmet sunumunun önemi açık bir şekilde orta-
ya çıkmıştır. Dinamik bir yapıya sahip olan sağlık sistemi pandemi sürecinde 
çok daha hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşamıştır. Pandemi döneminde 
hizmet sunumunda yaşanan olumluluk ve olumsuzlukların değerlendirilerek 
hizmetleri değişen koşullara adapte etmek ve sorunları çözümünde örgütsel ve 
bütüncül bir yaklaşım sergilemek önemlidir. Toplumsal açıdan bakıldığında 
bulaşıcı hastalıklarda kitleleri tedavi etmek, hastalığın oluşumunu önlemekten 
çok daha zor ve maliyetlidir. Sağlık sistemi içerisinde koruyucu sağlık hizmet-
lerine ve birinci basamak hizmet yapılanmasının ne kadar önemli olduğu bu 
süreçte daha iyi anlaşılmıştır.  

Postpandemik dönemde sağlık hizmet sisteminde insan gücü ve alt yapı sorun-
larının çözümü, kalite ve verimlilik odaklı bir sistem kurulması, ülkemizin her 
alanda üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, ülkemizin hem ihtiyacını karşı-
layan hem de ihracat yapabilen bir ülke konumuna getirilmesi, tıp eğitiminin 
ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi, sektörler arası işbirliğini artırma ve 
toplumun sağlık okuryazarlığının yükseltilmesi gibi birçok konuda değişim ve 
dönüşümler yaşanması önemli olacaktır. En önemlisi, COVID-19 pandemi dö-
neminde birinci basamak hizmetler konusunda oluşmuş olan toplumsal algıyı 
da fırsat bilerek sevk zincirinin kurulması ile ilgili girişimler başlatılmalıdır.
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Health Services and
Transformation of Health Services in the Postpandemic Period

Abstract
Maximizing the quality of life of individuals and providing high level of health 
services is the main goal of the health system. The externality feature of health 
services requires the state to assume basic responsibilities in the provision of 
health services. During the COVID-19 pandemic, the importance of service 
delivery has emerged clearly from a philosophical perspective based on the 
principles of inclusion, equity, and solidarity, which is considered as a public 
service of health. The health system, which has a dynamic structure, has expe-
rienced a much faster change and development in the pandemic process.  It 
is important to take an organizational and holistic approach by evaluating the 
positive and negative aspects of service delivery in the pandemic period. From 
a social perspective, treating the masses in infectious diseases is much more 
difficult and costly than preventing the occurrence of the disease. In this pro-
cess, the importance of preventive health services and primary care structuring 
in the health system has been better understood.

In the postpandemic period, it will be important to experience changes and 
transformations in health system such us the solution of manpower and in-
frastructural problems in the health service system, establishment of a system 
focused on quality and efficiency, strengthening the production capacity of our 
country in every field, making our country a country that meets both needs 
and exports, revising medical education in line with the needs,, increasing 
inter-sectoral cooperation, increasing the health literacy of the society and in 
many in many areas. Most importantly, attempts should be started to estab-
lish the referral chain, knowing the social perception about primary services 
during the period of COVID-19 pandemic.

Keywords
health services, health system, postpandemic period, COVID-19
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Giriş

Sağlık Hizmetleri Kavramı
Çok yönlü bir kavram olan sağlık Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası’nda; 
“yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal 
ve toplumsal yönden tam bir iyilik hali” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım sağ-
lığın en genel, yaygın kullanılan ve sağlığı tüm boyutlarıyla sunan bir tanımdır. 
Kişilerin çıktı olarak sağlık sonuçlarına ilişkin iyiliğinin yanı sıra, ruhsal ve 
sosyal iyiliği de tanımın kapsamına alınmıştır. Bu tanım sağlık hizmetlerinin 
hastalara verilen tıbbi hizmetlerden çok daha geniş bir kavram olduğunu, sağ-
lık hizmetlerine dar ve geleneksel biyo-medikal anlayışla yaklaşılmaması ge-
rektiğini ifade etmektedir (Öztek, 2019). 

Sağlık hizmetleri insan sağlığını tehdit eden çeşitli etmenlerin yok edilmesi ve 
bu etmenlerden korunması, hastalıkların tedavi edilmesi, ruhen ve bedenen 
çeşitli engelleri bulunan bireylerin ise rehabilitasyonunu içeren faaliyetler bü-
tünüdür. Sağlık hizmetleri diğer hizmetlerden farklı olarak ikame edilemeyen, 
ertelenemeyen ve tüm toplumu ilgilendiren bir hizmet türüdür (Schulz & Joh-
nson, 1990). Ayrıca sağlık hizmetleri sadece sağlık hizmeti veren kuruluşların 
sorumluluğunda olmayan tüm toplumu ilgilendiren birçok kurum ve kuruluş-
la iş birliği yapılması gereken bir hizmettir.

Sağlık hizmetlerinin koruma, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere üç boyutu 
vardır. Sağlık hizmetlerinin temel amacı kişilerin hasta olmamalarını sağlamak, 
yani bireyleri ve toplumu hastalıklardan korumaktır. Her türlü çabaya rağmen 
hasta olan bireylerin tedavisini sağlamak ikincil amacıdır. Sağlık hizmetlerinin 
üçüncül amacı tam olarak tedavi edilemeyen kişilerin kendi kendilerine yete-
cek biçimde yaşamalarını sağlamak, yani rehabilite etmektir (Öztek, 2019). 

Sağlık hizmetleri, dışsallıklar, arz ve talep yapısı, finansmanı ve sunum yön-
temleri açısından diğer mal ve hizmetlerden ayrılmaktadır. Sağlığın korun-
ması, hastalıkların önlenmesi, tedavisi, rehabilitasyonunu bir kamu hizmeti 
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olarak görmek ve sağlık hizmet sistemi içerisinde yapıyı oluşturup her üç aşa-
mada da etkin hizmet sunmak gerekmektedir.

Koruyucu sağlık hizmetleri, kısa ve uzun vadede bireyin ve toplumun maruz 
kalabileceği çeşitli sağlık/hastalık risklerini en alt seviyeye indirgeyebilmeyi, 
bu şekilde sağlıklı yaşam potansiyelini koruyarak yaşam kalitesini geliştirmeyi 
amaçlayan hizmetlerdir. Bireylere yönelik yürütülecek koruyucu sağlık hiz-
metleri toplumu hastalıklardan korumaktadır. Bunun dışında, toplum sağlığı-
nı tehdit eden çevresel faktörlerin uzaklaştırılması, orta ve uzun vadede ortaya 
çıkabilecek olası sosyal riskleri ve maliyetleri en düşük seviyeye çekebilecek 
çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini içermektedir.

Hasta bireylere sunulan bir hizmet olan tedavi edici sağlık hizmetleri, koru-
yucu sağlık hizmetleri gibi dışsal fayda sağlayan hizmetler değildir. Ancak 
hastalığın neden olduğu negatif dışsallıkların önlenmesi bakımından topluma 
dolaylı pozitif dışsallık sağlamaktadır (Çalışkan, 2008). 

Rehabilite edici sağlık hizmetleri ise, hastalık, kaza, ruhsal bozukluklar gibi 
vücudun organlarını etkili bir şekilde kullanılmasına engel olan kısıtlılık du-
rumunun ortadan kaldırılması ve bu sakatlıkların günlük hayatı etkilemesini 
engellemek amacıyla yapılan hizmetleri kapsamaktadır.

Sağlık Sistemleri

Sağlık Sistemleri Tanımı ve Özellikleri 
Sağlık sistemleri, sağlık hizmetleri sunumu başta olmak üzere, sağlık politika-
ları sağlık insan gücünün planlanması, eğitimi, sağlık sistemi finansmanı, sağ-
lık mevzuatı gibi konuların tamamını içeren geniş bir kavramdır. Sağlık siste-
mi sosyal sistemler içerisinde incelenmekte olup sosyal sistemler, çevresindeki 
pek çok faktörden etkilenmesi nedeniyle karmaşık yapı özelliği gösterirler. Bu 
nedenle sağlık sistemleri sosyal sistemler içerisinde en karmaşık sistem özelliği 
taşımaktadır (Kavuncubaşı & Yıldırım, 2012). Sağlık sistemi, kişilerin sağlık 
statülerini geliştirmek için maddi ve maddi olmayan kaynaklar kullanılarak 
yapılan hizmetlerin tamamı olarak nitelendirilmektedir. DSÖ 2000 yılında ya-
yınladığı “Sağlık Sistemleri: Performansı Artırmak” başlıklı Dünya Sağlık Ra-
poru’nda sağlık sistemini, “öncelikli hedefi sağlığın iyileştirilmesi, korunması 
ve geliştirilmesi olan her türlü çalışmayı bünyesinde barındıran sistem” olarak 
ifade etmiştir (WHO, 2000).

Günümüzde pek çok ülke daha iyi sağlık çıktılarının elde edilebilmesi için güç-
lü sağlık sistemlerine ihtiyaç duymakta, her ülke farklı sağlık sistemini tercih 
edebilmektedir. Ancak tercih edilen her sağlık sisteminin özellikleri, ülkelerin 
sağlıkla ilgili çeşitli temel çıktıları olan ortalama yaşam süresi ve bebek ölümü 
gibi çıktılarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
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Sağlık sistemi, sağlık hizmetleri çerçevesinde ülke kaynaklarını belirli sağlık 
çıktılarına/sonuçlarına yönlendiren sosyal bir mekanizmadır. Sağlık sistemi bir 
toplumun belirli sağlık problemlerini çözmek ve sağlık statüsünü geliştirmek 
amacıyla toplumun kaynaklarını kullanan bir sistemdir. Bir ülkenin sağlık sis-
temi, genellikle o ülkenin otoriteleri ve aktörlerince oluşturulan ve yürütülen 
sağlık politikaları tarafından şekillenmektedir. Başka bir ifadeyle bir ülkenin 
biçimlenen sağlık sistemi o ülkenin uyguladığı sağlık politikalarının bir gös-
tergesidir. 

Sağlık sistemleri karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yapının içinde; hastalar, çe-
şitli sağlık hizmeti sağlayıcıları, geri ödeme kuruluşları, sağlık hizmeti sunucu-
ları, düzenleyiciler, hükümet vb. birçok farklı kuruluşlar yer almaktadır (Stre-
et ve Hakkinen, 2010: 5). Sağlık sistemlerinin temel fonksiyonları; yönetim 
ve düzenleme, finansman, hizmet sağlama, kaynak üretimi ve örgütlenmedir 
(WHO, 2000). Her ülke kendi kültürünü, tarihini, ekonomik durumunu ve ül-
kesindeki siyasi ideolojisini yansıtan ve tıbbi bilgi ve teknoloji, nüfus özellikle-
ri, hastalık biçimleri, toplumsal algı ve beklentiler gibi faktörlerden de etkile-
nen ulusal bir sağlık sistemine sahiptir. Uluslararası ilişkiler ve finans çevreleri 
de ülkelerin sağlık sistemlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. 
Her ülkenin kendine ait bir sağlık sistemi vardır ve her sağlık sisteminin yapısı 
ve kapsamı ağırlıklı olarak hizmet verdiği toplumun tercihlerine, şartlarına ve 
beklentilerine göre değişmektedir (Yıldırım ve Yıldırım, 2011).

Sağlık sistemlerinin güçlü ve iyi bir işleyişe sahip olması için bazı temel özellikle-
ri taşıması beklenmektedir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir (Roemer, 1982):

• Sağlık hizmetleri; herhangi bir ayrım yapılmaksızın bütün toplumu 
kapsamalıdır. 

• Koruyucu ve önleyici hizmetler, sağlık hizmetleri sunumunun merke-
zinde olmalıdır. 

• Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin tamamı tekno-
lojik unsurlar yardımıyla modern bir şekilde sunulmaya çalışılmalıdır, 

• Sağlık sistemlerine gerekli kaynak aktarımı sağlanabilmelidir, 
• Her alanda yeterli sayıda sağlık personeli istihdam edilmelidir. 
• Kaliteli bir hizmet sunumu için sağlık çalışanları arasındaki iyi ilişkiler 

ve ekip çalışması desteklenmelidir.
• Bütün sağlık personeline; özel beceri, yerel şartlar, kıdem, sorumluluk 

vb. dikkate alınarak yaptıkları işin nitelik ve niceliği temelinde ücret 
verilmelidir. 

• Sağlık sistemlerinin etkin ve verimli işleyebilmesi için uygun finans-
man yöntemleri geliştirilmelidir.

Sağlık sistemleri belirtilen özelliklere sahip olduğunda, toplumun hayat kalite-
sinin artması ve kaliteli hizmet sunumu gibi temel sağlık sistemleri amaçlarına 
da ulaşılmış olunacaktır. 
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Sağlık Sistemleri Amaçları
Bir sağlık sisteminin genel anlamda; bir nüfusun ya da toplumun sağlığının 
geliştirilmesi, korunması ve desteklenmesi gibi temel amaçları bulunmaktadır 
(Feo, 2008). 

DSÖ’ne göre bir sağlık sisteminin temel amacı; nüfusun sağlığını geliştirmek 
ve sağlık statüsünü yükseltmek, kişilerin beklentilerine uygun sağlık hizme-
ti sunmak ve hastalık maliyetlerine karşı kişileri finansal riskten korumaktır 
(DSÖ, 2000). 

Sağlık Sistemleri Fonksiyonları
Ülkeler sağlık sistemlerini yürütürken, sağlık sistemi hedeflerini etkili bir bi-
çimde uygulamaları beklenmektedir. Sağlık sisteminin fonksiyonları bu bek-
lentinin karşılanmasında etkin rol oynamaktadır. Amaçlarla etkileşim halinde 
olan bu fonksiyonların sistem açısından önemi büyüktür. Sağlık sistemleri; 
sağlam ve güçlü bir finansman yapısına, yeterli sayıda nitelikli insan kaynağı-
na, güvenli bilgi ve yöntem üreten karar ve politikalara, gelişmiş tesis ve lojis-
tik hizmetlerine sahip olmalıdır (McPake ve Normand, 2008). 

Sağlık sisteminin DSÖ tarafından kabul edilen dört ana fonksiyonu vardır. 
DSÖ 2000 raporunda bu fonksiyonlar; yönetim ve düzenleme, kaynak üretimi, 
hizmet sağlama ve finansman, olarak dört başlık altında toplanmıştır (WHO, 
2000).  Ülke sağlık sistemlerinde her ülke bu fonksiyonları yerine getirirken 
kendi tarihini, kültürünü, ekonomik kalkınmasını ve ülkesindeki baskın politik 
ideolojiyi yansıtan ulusal sağlık sistemine uygun politikalar geliştirmektedir.

Yönetim ve düzenleme
Sağlık sistemlerinde yönetime ilişkin çeşitli süreçler bulunmaktadır. Bu sü-
reçler; sağlığın planlanması, denetim, danışma ve koordinasyon gibi yönetim 
fonksiyonları, düzenleme ve mevzuattır. Her yönetim sürecinde ülkelerin siya-
si yapısı ile birlikte bu unsurda farklılıklar bulunabilmektedir. 
Sağlık programları; hükümetin sağlık işlevi bulunan diğer kamu kurumları, 
gönüllü sağlık kuruluşları ve özel piyasalar yoluyla organize edilebilmektedir. 
Bu hizmetlerin örgütlenmesi ise her ülkede farklılık gösterebilmektedir. 

Kaynak Sağlama 
Sağlıkla ilgili kaynakların kısıtlılığı kaynakların maksimum sonuçları elde et-
meye dönük kullanımını gerektirmektedir. Kaynaklar, sağlık sisteminin ku-
sursuz bir şekilde devam edebilmesi için en önemli unsurlardan birini ifade 
etmektedir. İnsan gücü, sağlık yapıları, sağlık teçhizatı ve malzemeleri ve bilgi 
olmak üzere genel anlamda dört temel kaynak vardır. Sağlık sistemi içerisinde 
en önemli insan gücü hekim, hemşire ve diğer sağlık personelidir. Hastaneler 
ve özel tıp merkezleri sağlık yapıları olarak adlandırılırken; tıbbi gereçler, ilaç-
lar ve biyolojik maddeler de başlıca sağlık teçhizatı ve malzemelerini oluştur-
maktadırlar. Her sistemin olmazsa olmazı bilgi de sağlık sisteminin en önemli 
kaynaklarından biri olarak yer almaktadır (Sargutan, 2006).
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Hizmet Sunumu
Hizmetin sağlanması ya da sunulması diğer unsurlara liderlik etmektedir. 
Çünkü sistemin tüm unsurları hizmetin daha etkin ve verimli sunulması için 
oluşturulmaktadır. Hizmet sunumundaki faaliyetler; sağlığın geliştirilmesi, 
hastalığın önlenmesi, teşhis konulması, tedavi ve rehabilitasyondur. Hizmetin 
sunumu genel olarak; temel-birincil sağlık hizmetleri (önleyici ve tedavi edici), 
ikinci basamak ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri olarak sınıflandırılabilir. 
Ayrıca çoğu sağlık sisteminde farklı durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin 
özel şekilleri de vardır. Roemer’ın (1989) sağlık sistemleri unsurlarından yola 
çıkarak Kavuncubaşı ve Yıldırım’ın (2012) Türkiye’nin ulusal sağlık sisteminin 
unsurları ve işlevleri ile ilgili geliştirmiş oldukları modele göre, hizmet sunu-
mu organizasyonunu etkileyen politika ve stratejiler, tedarikçiler, hizmetler ve 
finansman olmak üzere dört unsur bulunmaktadır.

Sağlık Finansmanı
Sağlık hizmetleri hem bireysel hem de toplumsal önemi nedeniyle karşılan-
ması gereken bir hizmet türüdür. Ancak, bireysel ve toplumsal olarak sağlık 
hizmetlerine duyulan ihtiyaç giderek artarken, bu hizmetlere ayrılan bütçenin 
kısıtlı olması ülkeleri sağlık hizmetlerinin finansmanında daha ihtiyatlı dav-
ranmaya sevk etmiştir (Ateş, 2012). 

Sağlık hizmetlerinin finansmanı, temelde sağlık hizmetlerine ayrılması gere-
ken parayı, bu parayı kimlerin ödeyeceği, bu hizmetlerden kimlerin yararla-
nacağı, bu paranın ne kadarının hangi hizmetlere ayrılacağını ve bu sistemin 
kimler tarafından kontrol edileceği ile ilgilenmektedir (Hayran & Sur, 1998). 
Sağlık hizmetlerinin finansmanı, hizmetin sunumunu, miktarını, kalitesini, ve-
rimliliğini dolayısıyla bireylerin ve toplumların sağlığını etkilemektedir. Sağlık 
sektörünün sürekli büyümesi (teknolojik gelişmeler, nüfusun artması, yaşlı nü-
fustaki artış ve kronik hastalıklar, bireylerin bilinçlenmesi gibi sebeplerden do-
layı) sağlığa ayrılan kaynağın da artmasına sebep olmaktadır. Ülkelerin sağlık 
hizmetlerinin finansman çeşidi, o ülkenin tarihi, politik yapısı, sosyo-ekono-
mik özellikleri ve ekonomik yapısına göre farklılık göstermektedir. Bu neden-
le her ülkenin sağlık finansman yöntemi birbirine göre farklılık göstermekte 
olup her ülke için uygulanabilir ve verimli olan tek bir sistem bulunmamak-
tadır (Ateş,2012). Uluslararası platformlarda tanımlanmış olan sağlıklı yaşam 
hakkının gerçekleştirilebilmesi için sağlık hizmetlerinin kaliteli, hakkaniyetli, 
verimli ve sürdürülebilir olarak sunulması önemlidir. Bunun için de sağlık hiz-
metlerinin, etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde finanse edilmesi gereklidir 
(Atabey 2016).

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere ülkelerin sağlığa ayır-
dığı pay artmaktadır. Son yıllarda sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili tartış-
maların temel kaynağını sağlık harcamalardaki artışlar oluşturmaktadır. Aynı 
zamanda kaynakların verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı da sağlık 
sektöründe sıklıkla tartışılan konulardan birisidir. Ülkelerin gelir seviyeleri ve 
sahip oldukları sağlık sorunları sağlık harcamalarını etkileyen önemli faktörler 
arasındadır.  Bu nedenle bir ülkenin sağlık sistemleri işleyişinde yaptığı sağlık 



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

120

harcamalarının verimliliğini inceleyebilmek için aynı gelir grubunda bulunan 
ya da coğrafi konum olarak birbirine yakın ülkeler ile kıyaslama yapılması bü-
yük önem taşımaktadır.

Türkiye Sağlık Sistemi ve Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
Türkiye’de 1980’li yıllara kadar sağlık hizmetleri devletin sunmakla yüküm-
lü olduğu hizmetler arasında yer almıştır. Türkiye’de 1980’li yıllarda sağlık 
hizmetleri dünyada hâkim olmaya başlayan politikalar, Dünya Bankası, Ulus-
lararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü gibi aktörlerin etkisi ile ciddi bir 
değişim geçirmiştir.  Daha sonra 2003 yılında uygulamaya konulan Sağlıkta 
Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanında önemli 
değişimler meydana gelmiştir.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı sağlık politikalarının oluşturulmasında ve bu poli-
tikaların uygulanmasında en yetkili kurumdur. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin 
örgütlenmesinde kamu, yarı kamu ve özel olmak üzere pek çok örgüt faaliyet 
göstermektedir. Kamu kesiminde Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, üniver-
sitelere bağlı sağlık kuruluşları sağlık hizmeti vermektedir. Sağlık Bakanlığı 
tarafından sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri, aile sağlığı merkezleri, 
toplum sağlığı merkezleri gibi birimler tarafından verilmektedir. Hastaneler 
sistemin ikinci basamak ayağını oluşturmaktadır.  Ülkemizde ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, diğer kamu hastane-
leri, üniversite hastaneleri, vakıf hastaneleri, özel hastaneler, yabancı ve azınlık 
hastaneleri tarafından verilmektedir. Ülkemizde gerek hastane sayısı gerekse 
topluma sunulan sağlık hizmetleri açısından Sağlık Bakanlığı hastaneleri sis-
tem içerisinde önemli bir konuma sahiptir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile gündeme gelen aile hekimliği uygulaması ile 
ülkemizde birinci basamak sistemi yeniden yapılandırılmış ve 2011 yılında 
ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne 
göre aile hekimleri “kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basa-
mak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, kapsamlı ve devamlı 
olarak belirli bir mekânda sunan; gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti yapan” 
hekimler olarak tanımlanmaktadırlar (Aile hekimliği Uygulama Yönetmeliği, 
2010).

Birinci basamak sağlık hizmetleri bireyin sağlık sistemine giriş kapısını ifade 
etmektedir (McWhinney & Freeman 2009). Birinci basamak sağlık hizmetle-
rinin ilk başvuru yeri olarak kullanılması maliyetlerin düşürülmesi, kişilerin 
daha kısa zamanda uygun tedaviye ulaşması, doğru yere sevk edilmesi, acil 
servislerin ve ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin daha verimli kul-
lanılması gibi katkılar sağlamaktadır.  Güçlü bir birinci basamağa sahip ülke-
lerde hastaların yaklaşık %85’i birinci basamakta tedavi ve takip edilebilmekte 
ve hizmet ihtiyaçları karşılanabilmektedir (Başer vd., 2015). Fakat birinci ba-
samak sağlık hizmetlerinin sağlık sistemine giriş kapısı olarak kabul edilmesi 
erişilebilir olmasına bağlıdır. Ülkemizde birinci basamak hizmetlere erişilebi-
lirlik açısından hiçbir sorun olmamasına rağmen Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dö-
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nüşüm Programı içinde yer alan sevk zincirini henüz hayata geçirmediğinden, 
aile hekimliği uygulamasının 2. ve 3. basamaktaki yığılmaya çözüm olabilece-
ği, kaynak ve zaman kaybının önlenebileceği düşüncesi hala gerçekleştirileme-
miştir. Herhangi bir sağlık sorunu olduğunda kişilerin birinci basamağı tercih 
etmeleri açısından aile hekimliği öncesinde ve sonrasında çok büyük bir fark 
olmadığı çalışmalarla gösterilmiştir (Naçar vd., 2004; Şenol vd., 2010).  

Çalışmalarda aile hekimliği uygulamasından memnuniyet oranının zaman 
içinde arttığı gösterilmesine rağmen başvuru durumunun hala istenilen se-
viyede olmadığı gösterilmiştir (Çetinkaya, 2013; Aktürk, 2015; Özata, 2016; 
Durmuş, 2018). Birçok çalışmada kişiler aile hekimliğini ilk başvuru yeri ola-
rak tercih etmediklerini, %10-15’i aile hekimine hiç gitmediğini, daha çok re-
çete tekrarı için aile hekimine başvurduklarını ve aile hekimlerini kendilerinin 
seçmediğini belirtmişlerdir (Çetinkaya vd., 2013; Aydın vd., 2016; Durmuş 
vd., 2018). Aile hekimlerinin sistemle ilgili düşünce ve sorunlarını belirlemek 
amacıyla yapılan çalışmalarda iş yükünün ve iş streslerinin arttığını düşünen-
lerin oranı yüksek bulunmuştur (Çetinkaya vd., 2014; İlgün & Şahin, 2016). 
Aktaş’ın çalışmasında da aile hekimlerinin çalışma şartları ve özlük haklarıyla 
ilgili sıkıntılar yaşadıkları görülmektedir (Aktaş & Çakır, 2012). Aile hekimle-
rinin tükenmişliği ile ilgili yapılan bir çalışmaya göre aile hekimlerinin yarısı 
uygulamanın psikolojik durumlarını olumsuz etkilediğini, yine yarısı gelecek 
için kaygılarının arttığını düşünmektedirler (Baykan vd., 2014).  

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de ortalama aile hekimliği 
birimi başına 3405 kişi düşmektedir. İstanbul’da bu rakam 3721 ile daha yük-
sektir. (Sağlık Bakanlığı, 2018). Sağlık Bakanlığı’nın 2010 yılında aile hekimi 
başına düşen kişi sayısının 3000’in altına düşürülmesi hedefine henüz ulaşıla-
mamıştır (Sağlık Bakanlığı, 2018). Ayrıca bu sistemde bireye yönelik koruyucu 
sağlık hizmetlerinin ikinci plana atıldığı ve işlevsizleştiği de iddia edilmektedir 
(Öztek, 2009). Bu durum temel sağlık göstergelerinde arzulanan iyileşmenin 
gerçekleştirilmesinde olumsuz rol oynamaktadır. 

Temel sağlık göstergeleri, sağlık sistemlerinin ve sağlık harcamalarının etkilili-
ğinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Arslanhan, 2010). 
Doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması, anne ve bebek ölümlerinin azal-
ması, 1000 kişi başına düşen hastane yatağının artması gibi pek çok iyileşmeler 
görülse de halen ülkemiz bu göstergeler bakımından Avrupa Birliği ülkeleri-
nin gerisinde kalmaktadır (Ay, 2019; UNİCEF, 2019).

Ülkemizde hizmet sunum ve finansmanı ağırlıklı olarak kamu gelirlerinden 
karşılanmakta ve hizmetlerin üretim faktörleri tamamen kamunun kontrolün-
dedir. Türkiye’de sağlık harcamaları her geçen gün artış trendi içindedir. Sağ-
lık hizmetlerinde yeni teknolojilerin kullanılması, sektörün büyümesine bağlı 
olarak faaliyet gösteren aktörlerin artması, Türkiye’de 65 yaş ve üzeri birey 
sayısının, kronik hastalıkların artması gibi faktörler nedeniyle sağlık harcama-
ları da artmıştır (Ay, 2019). OECD verilerine göre kişi başı sağlık harcaması 
1.194 ABD dolarıdır. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde kişi başı en az sağlık 
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harcaması yapan ülkeler arasında ikinci sırada, Avrupa Birliği ülkeleri ile kı-
yaslandığında ise en düşük harcama yapan ülkedir. Kişi başı sağlık harcamala-
rının en yüksek olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde bu rakam 10.209’dur 
(TUİK, 2018; OECD, 2019).

Türkiye’nin cari sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içerisindeki 
payı %4,2 ile gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır. (TUİK, 2019). Türkiye’de 
Gayri Safi Yurtiçi Hâsıladan (GSYİH) sağlık giderleri için ayrılan pay OECD ül-
kelerinin ortalamasına (%8,8) göre daha düşüktür. Bu oran ABD’de %17,2 ile 
OECD ortalamasının neredeyse iki katından fazladır. OECD ülkeleri içerisinde 
sağlığa en fazla pay ayıran diğer ülkeler; İsviçre, Fransa ve Almanya’dır.

Sağlığa ayrılan paranın çok büyük bir kısmının tedavi edici hizmetler için ayrıl-
ması sorunun bir başka boyutudur. AB’nin 2018 Türkiye İlerleme Raporu’nda 
(2018) Türkiye’nin halk sağlığı alanına daha çok yatırım yapmasının özellikle 
koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan kaynağın arttırılmasının gerekliliği vur-
gulanmıştır. Sağlığa ayrılan kaynakların etkili ve verimli bir biçimde kullanıl-
masında da sorunlar vardır (Bayraktutan & Pehlivanoğlu, 2012; Öksüzkaya, 
2017; Özçelik, 2019).  Buna rağmen ülkemiz COVID-19 pandemi sürecinde 
kamucu yaklaşımı ve topluma sunduğu sağlık hizmetleri ile bahsi geçen ülke-
lerden daha iyi bir performans sergilemiştir.

Sonuç ve Genel Değerlendirme
Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve kriz dönemlerindeki sürdürülebilirliği oldukça 
önemlidir. Özellikle son küresel salgında gelişmiş ülkelerin dahi salgın ile mü-
cadelede yetersiz kalması tüm ülkelerin sağlık hizmetleri ile ilgili değişimler 
ve iyileştirmeler yapması gerektiğine dair çok önemli bir ders vermiştir. Bu 
bağlamda postpandemik dönemde ülkemizde sağlık hizmetlerinde beklenen 
ve yapılması gereken dönüşümler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

• COVID-19 döneminde sağlığın bir kamu hizmeti olarak ele alınması, 
hizmet sunumu ve finansmanının buna dayalı olarak yapılandırılması 
gerektiğinin ülkeler açısından ne kadar önemli olduğu gerçeği açık 
bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sağlığın bireysel bir konu olmadığı, pi-
yasanın arz-talep koşulları çerçevesinde sunulurken dikkatli olunması 
gerektiği düşüncesinin savunuculuğu tüm dünyada önem kazanmıştır. 
Pandemi döneminde ülkemiz kapsayıcılık ilkesi doğrultusunda herke-
se COVID-19 ile mücadele anlamında etkili ve yeterli sağlık hizmeti 
sunarak ön plana çıkmıştır. Bu olumlu durum postpandemik dönem-
de devam ettirilmeli ve sağlığın kamuya dayalı hizmet anlayışı içinde 
verilmesi konusunda ülkemizde var olan anlayış ve uygulama daha da 
güçlendirilmelidir.

• Sağlık hizmetlerinin toplumsal bir görev ve sorumluluk anlayışıyla her-
kesi kapsayan, hakkaniyet ve dayanışma ilkeleri üzerine kurulu yakla-
şım ve felsefi bakış açısı içinde gerçekleştirilmesi gerektiği yaklaşımı-
nın savunuculuğu artmıştır. 
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• Ülkemizin postpandemik dönemde ağırlıklı olarak ilgilenmesi gere-
ken konu AB ülkelerine göre iyi olmayan bazı sağlık göstergelerinin 
AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesi ve onların da üstüne çıkılması için 
çalışmalar yapılmasıdır.

• Ülkemizde bebek ölüm hızı binde 9,2, DSÖ Avrupa bölgesinde 7, üst 
gelir grubu ülkelerde 4,2, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 3,3 olup be-
bek ölüm hızımız hala arzulanan düzeyde değildir (Sağlık Bakanlığı, 
2018). Bebek ölüm hızımız son yıllarda yapılan çalışmalar ile binde 
10’un altına kadar düşürülmüştür. Bu olumlu ve önemli bir gelişmedir. 
Ancak nihai hedef değildir. Bu çalışma ve stratejiler tekrar değerlen-
dirilmeli, güçlendirilmeli ve binde 5’in altına düşürülecek çalışmalar 
postpandemik dönemde yapılmalıdır.

• Türkiye’de son yirmi yılda kızamık, tüberküloz ve sıtma mücadelesin-
de önemli başarılar sağlanmış ve bu hastalıkların enfeksiyon hızlarında 
ciddi düşüşler olmuştur. Ülkemizdeki bu önemli üç hastalık insidansı, 
üst gelir grubu ve Avrupa Birliği ülkelerinden daha düşüktür (Sağlık 
Bakanlığı, 2018). Bu durum sürdürülmeye devam edilmelidir.

• COVID-19 pandemisi döneminde ülkemiz etkin bir mücadele sergiler-
ken ertelenen elektif sağlık hizmetleri ve artış gösterdiği tahmin edilen 
bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlar postpandemik dönemde dikkatle 
takip edilmeli ve şimdiden gerekli planlamalar yapılmalıdır.

• Ülkemiz tütün ve tütün mamülleri ile mücadelede önemli yasal dü-
zenlemeler ve başarılı çalışmalar yapmıştır. Ülkemizde tütün ve tütün 
mamülleri tüketiminde bu mücadele ile azalma olmasına rağmen 15 
yaş ve üzeri kişilerde sigara içme oranı ve kişi başına düşen ortalama 
sigara adedi olarak OECD ülkeleri ortalamasından yüksektir (Sağlık 
Bakanlığı, 2018). Postpandemik dönemde tütün ve tütün mamülleri 
ile mücadele önemli bir çalışma ve mücadele alanı olarak gündemi-
mizde olmalıdır.,

• Türkiyede obezite ile mücadelede önemli adımlar atılmış, programlar 
geliştirilmiştir. Ancak tüm gelişmiş ülkeler gibi bizim de önümüzdeki 
en önemli sorunlardan biri olarak gündemde kalmaya devam edecek-
tir. Pandemi döneminde evde kalma süresinin artmasına bağlı olarak 
obezite sıklığı artmış olabilir. Obezite ile ilgili postpandemik dönemde 
yeni stratejiler ve çalışmalara ihtiyaç vardır.

• Sağlık Bakanlığı’nca fiziksel aktivitenin artırılması ile ilgili programlar 
geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Fiziksel inaktivite pek çok 
sağlık sorununun önemli bir sebebidir. Pandemi süresince evde geçiri-
len sürenin artması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruba yönelik uygulanan 
sokağa çıkma yasağına bağlı olarak toplumda fiziksel aktivitede azalma 
beklenebilir. Postpandemik dönemde fiziksel aktivitenin artırılması ile 
ilgili programlar güncellenmeli/ geliştirilmeli, yeni ve güçlü stratejiler 
oluşturulmalı ve uygulanma durumu takip edilmelidir.

• Ülkemizde aşı takvimine göre uygulanan aşı antijen sayısında son yıl-
larda ciddi bir artış olmuştur.  Ayrıca aşılama hızları yükselmiştir. Tür-
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kiye’nin aşılama hızı DSÖ Avrupa bölgesi ve üst gelir grubu ülkeler-
den daha yüksektir (Sağlık Bakanlığı, 2018). Bu önemli bir başarı olup 
postpandemik süreçte de devam ettirilmelidir.

• Son dönemde dünyada ve ülkemizde görülen önemli problemlerden 
biri de aşı karşıtlığıdır. COVID-19 pandemi sürecinde aşı karşıtlığında 
azalma olduğu görülmüş olup, toplumda SARS-CoV-2 ye karşı bir aşı 
geliştirilmesi için ciddi bir beklenti oluşmuştur. Bu durum değerlendi-
rilerek Sağlık Bakanlığı aşı takviminde bulunan aşıların zorunlu hale 
getirilmesi ile ilgili düzenlemeler gecikmeksizin yapılmalıdır.

• Ülkemizde son yıllarda hastanede gerçekleşen doğum oranı artmıştır.  
Nitelikli sağlık personeli ile gerçekleşen doğum oranı üst gelir grubu 
ve Avrupa Birliği ülkelerinden daha yüksektir. Bu olumlu ve önemli bir 
gelişmedir. Ancak son yıllarda sezaryen doğumlarının oranında ciddi 
artışlar olmuştur. Ülkemizde sezaryen doğumlarının canlı doğumlar 
içindeki oranı %54,9 iken OECD ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerinde 
bu oran %28,1 olup, ülkemizde oldukça yüksektir (Sağlık Bakanlığı, 
2018). Sezaryenle doğumların azaltılması çalışmaları postpandemik 
dönemde önemli bir mücadele alanı olarak benimsenmelidir.

• Son yıllarda Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalar ile adölesan doğur-
ganlık hızında önemli düşüşler görülmüş olsa da problemli alanlar-
dan biri olarak gündemimizde olmaya devam etmektedir.  Ülkemizde 
adölesan doğurganlık hızı binde 19 iken Avrupa Birliği ülkelerinde 
bu oran 10, üst gelir grubu ülkelerde 13’tür (Sağlık Bakanlığı, 2018). 
Postpandemik dönemde adölesan doğurganlığının azaltılması ile ilgili 
çalışmaların yapılması gerekmektedir.

• Son yıllarda artırılan hastane yatağı sayısına rağmen ülkemizde 10 bin 
kişiye düşen hastane yatağı sayısı 28,3 iken OECD ülkelerinde 46,5 ve 
Avrupa Birliği ülkelerinde ise 49,1’dir. Hastanelerde akut yatak do-
luluk oranına bakıldığında ise Türkiye’de %66,7; OECD ülkelerinde 
%75,3 ve Avrupa Birliği ülkelerinde ise %74,4’tür (Sağlık Bakanlığı, 
2018).

• Türkiye’nin yoğun bakım yatak sayısı yüz bin nüfus için 49, Alman-
ya’nın 29, İtalya’nın 13 olup, ülkemiz yoğun bakım yatak sayısı ba-
kımından öne çıkmaktadır (Şeker vd., 2020). Bu altyapının önemi 
COVID-19 pandemisi döneminde daha fazla öne çıkmış ve toplum 
açısından güven verici bir unsur olmuştur.

• Ülkemizde 1 milyon kişiye düşen MR cihazı sayısı 11,2 iken OECD 
ülkelerinde 16,7 ve Avrupa Birliği ülkelerinde ise 14.6’dır. Ancak bin 
kişiye düşen MR görüntülenme sayısı ülkemizde daha yüksektir. Yine 
bir milyon kişiye düşen tomografi cihazı sayısı ülkemizde 14.8 iken 
OECD ülkelerinde 26,8 ve Avrupa Birliği ülkelerinde ise 226’dır. Bu-
nunla birlikte bin kişiye düşen tomografi görüntülenme sayısı ülke-
mizde daha yüksektir (Sağlık Bakanlığı, 2018). Bu verileri iki şekilde 
yorumlamak mümkündür. Bunlardan birisi gereksiz MR ve tomografi 
çekimleri olabileceği iken diğeri bu cihazların maliyet etkin kullanımı-
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nın yüksek olmasıdır. Postpandemik dönemde bu açılardan bir değer-
lendirme yapmak gerekir.

• Sağlık Bakanlığı tarafından verilen önemli bir hizmette 112 acil yar-
dım hizmetleridir. Son yıllarda artan hizmetlerin sonucu olarak 112 
acil yardım istasyonu başına düşen nüfus 138.050’den 29.983’e düş-
müştür (Sağlık Bakanlığı, 2018). Bu düşüş devam ettirilmelidir.

• Kişi başı hekime başvuru sayısı 3,1’den 9,5’e yükselmiştir. Birinci basa-
maktaki başvuru sayısı 1,1’den 3,2’ye, 2. ve 3. basamakta ise 2’den 6,3’e 
yükselmiştir. Kişi başına hekime başvuru sayısı OECD ülkelerinde 6,8 
ve AB ülkelerinde ise 6,9’dur. Ülkemizde kişi başı hekime başvuru sa-
yısı sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ile ilgili olup olumlu 
bir gelişmedir. En yüksek başvuru sayıları Güney Kore (16,6) ve Japon-
ya’dadır (12,6) (Sağlık Bakanlığı, 2018).

• Yıllar içinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı %39,5’ten 
%70,4’e yükselmiştir. Ülkemiz toplam ve kamu cari sağlık harcaması 
bakımından sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı çok yüksek olan 
bir ülkedir (Sağlık Bakanlığı, 2018). Postpandemik dönemde bu du-
rum sürdürülmelidir.

• Sağlık hizmetlerini maliyet-etkin biçimde sunabilecek sağlık insan gü-
cünün yetiştirilmesi, kullanılması ve yönetimi ile ilgili bileşenleri içe-
ren yaklaşım ve politikalar yeniden ele alınmalıdır.

• Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalar ile yüz bin kişiye düşen hem-
şire ve ebe sayısı 171’den 301’e yükselmiştir. Ancak bu sayı OECD ül-
kelerinde 938 ve AB ülkelerinde ise 841’dir (Sağlık Bakanlığı, 2018). 
Hizmetlerde aksaklık oluşturmamak için ülkemizdeki hemşireler bü-
yük bir özveri ile çalışmakta ve hizmet aksaması oluşturmamaya ça-
lışmaktadır. Fakat ülkemizin hemşire ihtiyacı acil ve önemlidir. Bu 
nedenle postpandemik dönemde hemşire sayısı ve kadrosunun artırıl-
ması ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

• Sağlık sistemlerinde amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi için sağlık sis-
temlerinin performans ölçümlerine dayalı doğru ve etkili politikalar 
belirleyerek sistem sürekli revize edilmelidir.

• Birçok ülkede olduğu gibi sağlık sistemimizde önemli ölçüde kaynak 
kısıtlılığı ile karşı karşıyadır. Sağlık hizmetleri yöneticileri, politika ya-
pıcıları ve planlamacıları mevcut kaynakları olabildiğince verimli ve et-
kili bir biçimde kullanmaya yönelik arayış ve çözümlere hız vermelidir. 

• COVID-19 salgını döneminde aşı, tanı kiti, kişisel koruyucu malzeme 
ve ventilatör cihazı üretimi başlıkları ön plana çıkmış olsa da ülkemiz 
sağlık hizmeti açısında her alanda üretim kapasitesini güçlendirmeli-
dir. Öncelikle belli tematik alanlar belirleyerek bu alanlarda hem ih-
tiyacını karşılayan hem de ihracat yapabilen bir ülke olmalıdır. Diğer 
alanlarda ise kendi ihtiyacını karşılayan ülke konumuna ivedilikle gel-
melidir.

• Sürdürülebilir etkin bir sağlık sisteminden bahsedebilmek için ilaç 
harcamalarının kontrol altına alınması, toplumdaki ilaç tüketim alış-
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kanlıklarının değiştirilmesi ve rasyonel ilaç kullanım politikalarının et-
kili ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bin kişiye 
düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı ülkemizde 31,0 iken OECD  
ülkelerinde 18.9  olup, ülkemizde antibiyotik kullanımı oldukça yük-
sektir  (Sağlık Bakanlığı, 2018). Postpandemik dönemde özelde ge-
reksiz antibiyotik tüketiminin azaltılması genel olarak ise gereksiz ilaç 
tüketiminin azaltılması ile ilgili daha güçlü stratejiler ve programlar 
geliştirilmelidir.

• Kronik hastalıklarla mücadele ve entegre sağlık hizmeti sunumu, 
kompleks sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, artan maliyetler, yaşlanan 
toplum gibi sorunlar sağlık sistemlerinin günümüzde karşılaştığı en 
büyük sorunlardır. Bu sorunlarla baş etmek için güçlü bir birinci basa-
mağa sahip olmak gerekmektedir. 

• Toplumsal açıdan bakıldığında bulaşıcı hastalıklar açısından kitleleri 
tedavi etmek, hastalık oluşumundan önce korumaktan çok daha zor 
ve maliyetlidir. COVID-19 pandemi sürecinde sağlık sistemi içerisin-
de koruyucu sağlık hizmetlerine ve birinci basamak hizmet yapılan-
masına önem verilmesinin gerekliliği net bir şekilde açığa çıkmıştır. 
Bu anlamda bütüncül, kapsamlı ve sürekli bir sağlık hizmetini kişisel 
gereksinimleri göz önünde tutarak sunabilecek hekim, hastasıyla süreç 
içerisinde güvene dayalı, iyileştirici niteliği olan kişisel bir ilişki kur-
muş olan aile hekimi niteliğine kavuşturulmalıdır.

• Türkiye’deki aile hekimliği uygulamaları, sevk sisteminin işler olma-
ması, aile hekimlerinin nitelik ve nicelik olarak az olması, tıp fakültele-
rinin eğitim sistemindeki eksiklikler, aile hekimliği ile diğer branşların 
entegrasyon eksikleri nedeniyle hala geliştirilmeye ihtiyaç duymakta-
dır.

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkili verilmesi ile ikinci ve üçün-
cü basamak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması, daha kali-
teli sağlık hizmeti verilmesinin önünü açacaktır. 

• Bireylerin aile hekimliğine özendirilmesi, başvuruya teşvik edilmesi, 
koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayarak tedavi 
hizmetlerindeki maliyeti düşürecektir.

• Türkiye’nin halk sağlığı alanına daha çok yatırım yapması özellikle 
koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan kaynağın artırılması önemlidir. 
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin alt yapı sorunları hızlı bir şekilde 
çözülmelidir.

• Birinci basamağın periyodik sağlık muayeneleri, gebe-loğusa-bebek 
takipleri, aşılama, aile planlaması hizmetleri gibi koruyucu hizmet yö-
nünün geliştirilmesi önerilmektedir. 

• Toplum Sağlığı Merkezlerinde halk sağlığı uzmanlarını sayısı artırıl-
malı ve idari anlamda sorumluluk düzeylerinde halk sağlığı uzmanla-
rının istihdamı artırılmalıdır, 
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• Sağlık sistemimizin bir sorunu olarak karşımıza çıkan aile hekimi sayı-
sındaki eksiklik, aile hekimi başına düşen kişi sayısındaki yükseklik ve 
bölgesel dengesizlikler konusunda politikalar üretilmelidir.

• Aile hekiminin sağlık sistemi ile ilgili ilk tıbbi temas noktasını oluş-
turması ve hastasının sağlığı ile ilgili her konuda sürekli sorumluluk 
duyarak sağlık hizmeti sağlayan birimler arasında bir lider veya ko-
ordinatör olarak görev yapması beklenir. Hastanın, toplum, aile veya 
sosyal çevresini de içerecek şekilde sağlığı ile ilgili her konuda sorum-
luluğunu üstlenmesi gerekir.

• Sağlık sorunlarında birinci basamağın öncelikle tercih edilmemesi, so-
runların ikinci veya üçüncü basamağa götürülmesi, bu basamakların 
iş yükünü artırmakta ve maliyet etkinliğin düşük olmasına neden ol-
maktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programının en önemli bileşenlerinden 
olan aile hekimliği sistemi, etkili ve kademeli sevk zincirinin işler hale 
getirilememesi sebebiyle kişilerin ilk başvuru yeri olmaktan çıkmıştır. 
Aile hekimliği sisteminin mevcut sorunları giderildikten sonra basa-
maklı sevk zincirinin işler hale getirilmesi sağlanmalıdır. COVID-19 
pandemisi döneminde birinci basamağa alışan, hastaneden uzaklaşan 
toplumsal algı sevk zincirinin bu dönemde getirilmesi açısından bir 
şanstır. Uygun ortam değerlendirilerek sevk zinciri uygulaması başla-
tılmalıdır.

• Tıp eğitiminin amacı birinci basamakta görev yapabilecek bilgi ve be-
cerilere donatılmış hekimler yetiştirmek olmalıdır. 

• COVID-19 pandemisi döneminde gelişmiş ülkelerde dahil bazı ülke-
lerde görülen sağlık çalışanlarının istifası ülkemizde görülmemiştir. 
Ancak bu önemli bir tecrübe olarak, sağlık hizmeti sunumunda çalışan 
personel yetiştiren tüm fakültelere, sağlık hizmetlerinin felsefesi ile il-
gili dersler eklenmelidir.

• Kişilerin sağlık düzeyini koruyacak ve yükseltecek hekim ve hekim dışı 
sağlık personelini yetiştirmek için tıp eğitiminin koruyucu hekimliğe 
önem veren bir yaklaşımı içermesi, tıp eğitimi ile sağlık hizmetleri ara-
sında eşgüdüm sağlanması, pratisyen ve uzman hekim sayılarının den-
gelenmesi, müfredatın ulusal gereksinimlere uygun olması vb. birçok 
konuyu içerecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

• COVID-19 pandemisi döneminde öne çıkan konulardan biri de sağ-
lık hizmetleri sunumunda ekip ruhudur. Bu dönemde sağlık hizmet-
lerinin hekim merkezli değil bir ekip hizmeti olduğu net bir şekilde 
görülmüştür. Ülkemiz dünyada bunu sağlayabilen ve hatta toplumsal 
dinamiklerle ruh birliği oluşturabilen ülkelerden biri olmuştur.   Post-
pandemik dönemde bu ekip ruhu ve ekip hizmeti anlayışı desteklen-
meli ve geliştirilmelidir.

• Birinci basamak sağlık hizmetlerinin personel niteliği ve niceliği açı-
sından desteklenmelidir. Aile sağlığı merkezlerinde aile hekimi uzma-
nı sayısının artırılmasına yönelik girişimlerde bulunmalıdır. Ayrıca aile 
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sağlığı elemanı olarak tanımlanan personele yönelik yüksekokul/fakül-
te açılmalı ve bu alanda personel yetiştirilmelidir. Mevcut aile sağlığı 
elemanı olarak çalışan personele standart bir hizmet içi eğitim veril-
melidir.

• Aile hekimlerinin sistemin uygulanması ile ilgili görüşlerinin plan-
layıcı ve uygulayıcısı konumunda olan paydaşlarla ortak bir zeminde 
tartışılması ve sorunlara eşgüdüm içerisinde çözümler getirilmesi ge-
rekmektedir.

• Kişilerin sağlık okuryazarlığının yükseltilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. COVID-19 salgını döneminde en fazla karşılaşılan zor-
luklardan biri sağlık iletişimi ve verilen mesajların anlaşılması/uygu-
lanması aşamalarında yaşanmıştır. Bu alana yönelik çalışmalar ve eği-
timler artırılmalı ve desteklenmelidir. 

• Hizmetler konusunda toplumun algılarına, tercihlerine ve hizmetin 
kullanımına odaklanan, topluma dayalı araştırmalar; mevcut duruma 
ilişkin bilgileri sağlamak, geçmişle karşılaştırmak ve yıllar içindeki de-
ğişimleri ölçebilmek açısından önem taşımaktadır.

• Sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlar arasındaki ücret dengesizlikleri-
nin giderilmesi, sağlıkta performans sisteminin revize edilmesi gerek-
mektedir. 

• Sağlık hizmetlerinde performans odaklı sistem yerine kalite ve verim-
lilik odaklı bir sistem kurulmalıdır.

• COVID-19 pandemi döneminde öne çıkan konulardan biri de sağlık 
hizmetlerinde multisektörel yaklaşımın önemidir. Ülkemiz bu dönem-
de sektörler arası iş birliği konusunda güzel bir tecrübe oluşturmuş ve 
pandemi ile başarılı şekilde mücadele etmiştir. Bu tecrübe postpande-
mi döneminde kullanılmalı ve sağlık hizmetlerinde sektörler arası iş 
birliği devam ettirmeli ve geliştirilmelidir.

• Bir süredir ülkemizde var olan sağlık hizmet sunumunda çalışan per-
sonel ile hizmeti alanlar arasındaki duygu farklılaşması COVID-19 
salgını döneminde hızla azalmış, zaman içinde ortak bir duygu oluş-
muştur. Aslında bu çok istenen ve arzu edilen bir durumdur. Çünkü 
sağlık hizmeti alan ve veren kişiler aynı amaca hizmet etmektedirler. 
Bu oluşan yeni duygu birlikteliğini destekleyecek politikalar oluşturul-
malı ve geliştirilmelidir.

• Pandemi süresince medyanın sağlık haberleri konusundaki eksik ve 
yetersizliği tekrar gündeme gelmiştir. Postpandemik dönemde med-
yadaki sağlık haberleri ile ilgili kural ve kararlar oluşturularak RTÜK 
ile paylaşılmalıdır.

• Pandemi sürecinde belediyeler önemli bir görev üstlenmiştir. Ancak 
bazı belediyelerin dezenfeksiyon tünelleri benzeri yanlış uygulamaları 
süreç açısından olumsuz olmuştur. Çünkü sağlık hizmetleri açısında be-
lediyeler son derece önemlidir.  Bu sebeple postpandemi döneminde 
belediyelerde sağlık danışma kurulları oluşturularak, sahada sunulan 
temizlikten ilaçlamaya kadar toplum sağlığını yakından ilgilendiren 
pek çok hizmetin daha bilimsel zeminde yürütülmesi sağlanmalıdır.
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• Pandemi ve tüm olağandışı dönemlerde önemli bir konuda rutin sağ-
lık hizmetleri ve risk gruplarına sunulan hizmetlerdir. Bu dönemlerde 
verilecek hizmetlerin standartlaştırılması için postpandemi dönemin-
de çalışmalar yapılmalıdır.
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Dünya Sağlık Örgütü’nün Pandemilerdeki Etkinliği
ve Post-Pandemik Dönemdeki Geleceği

Özet
Dünya Sağlık Örgütü 1948’de kurulmuş bir Birleşmiş Milletler (BM) uzman-
lık kuruluşudur. Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde olup, 6 ülkede Bölge 
Merkezi ve 149 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Örgütün öncelikleri, ça-
lışma alanları ve yetki düzeyi üye ülkeler tarafından belirlenmektedir. Temel 
karar alma organları Dünya Sağlık Asamblesi ile İcra Kuruludur. Asamblede 
üye ülkelerin hükümetlerince atanan temsilcilerin yönlendirme ve onaylaması 
ile örgüt çalışmaları yönlendirilmekte ve denetlenmektedir. Alınan kararların 
icrasından ise Örgüt Genel Direktörü ve personelden oluşan Sekretarya so-
rumludur. Uluslararası sağlık alanında başlıca yönlendirici ve koordine edici 
otorite olan Dünya Sağlık Örgütü, küresel düzeyde norm ve standart belir-
lemekte, acil durumlarda ülkelere destek vermekte ve sağlık politikaları ile 
sağlık sistemlerinin gelişimine önemli ölçüde teknik destek sağlamaktadır. 
Halk sağlığı risklerinin, daha sınırı aşmadan kaynağında tespit ve kontrol al-
tına alınması için yasal çerçeve olan Uluslararası Sağlık Tüzüğü, örgüte bazı 
görevler, üye ülkelere de bazı yükümlülükler getirmektedir. Yaşanılan küresel 
sağlık problemleri ve son olarak COVID-19 pandemisi Örgüt’e çeşitli eleştiri-
ler yöneltilmesine yol açmış ve pandemi sonrası dönemde Örgüt’ün geleceği 
tartışılmaya başlanmıştır.
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Effectiveness of the World Health Organization in Pandemics
and its Future in the Post-Pandemic Period

Abstract
World Health Organization (WHO) is the specialized agency of the United 
Nations (UN) which was established in 1948. It has its Headquarters in Ge-
neva, 6 different Regional Offices and 149 Country Offices. WHO’s mandate, 
priority areas and working fields are decided by its Member States. Its primary 
decision-making body is the World Health Assembly (WHA) with WHO Exe-
cutive Board (EB). WHO’s work is determined and reviewed at the WHA by 
instructions and approval of official delegations authorized by Member Sta-
tes. WHO Director General and staff, together constituting Secretariat, are 
responsible of implementation of decisions. WHO is an organization that is 
setting standards and norms in the field of global health , therefore WHO has 
an impact and mandate on particularly as the directing and coordinating aut-
hority, norm and standard setting agency, providing support in cases of emer-
gencies and development of health policies health systems countries. Being 
a legal framework of detection and control of public health risks at its origin 
before crossing border, The International Health Regulations (IHR) imposes 
some obligations on WHO and assigns some responsibilities on Member Sta-
tes. Some global health problems and lately the COVID-19 pandemic has led 
to some criticisms on WHO and brought up the future of WHO for discussion 
in the post-pandemic era.

Keywords
World Health Organization, WHO, pandemic, post-pandemic, COVID-19.
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Giriş

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kuruluşu, Yapısı ve İşleyişi 
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, DSÖ), Birleşmiş Millet-
ler’in (BM) sağlık alanında faaliyet gösteren bir uzmanlık kuruluşudur. BM’nin 
40’tan fazla uzmanlık kuruluşu bulunmakla birlikte, icra görevi de olan kuru-
luş sayısı sınırlıdır. DSÖ icra görevi de olan temel BM organizasyonlarından-
dır (Tablo 1).

Tablo 1. BM Uzmanlık Kuruluşlarından Başlıcaları 

Kısaltma Orijinal ismi Türkçe ismi

WHO World Health Organization Dünya Sağlık Örgütü

FAO Food and Agriculture Organization Gıda ve Tarım Örgütü

UNHCR UN Refugee Agency Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği

IOM International Organization for Migration Uluslararası Göç Örgütü

UNESCO United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü

ILO International Labour Organization Uluslararası Çalışma Örgütü

UNDP United Nations Development 
Programme

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı

ICAO International Civil Aviation Organization Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

IMF International Monetary Fund Uluslararası Para Fonu

ITU International Telecommunication Union Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği

IMO International Maritime Organization Uluslararası Denizcilik Örgütü

IAEA International Atomic Energy Agency Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

UNWTO World Tourism Organization Dünya Turizm Örgütü
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DSÖ sağlığın temel bir insan hakkı olduğu ve herkesin sağlığa eşit şekilde 
ulaşma hakkı olduğu temel prensibi ile kurulmuştur. New York’ta düzenlenen 
Uluslararası Sağlık Konferansı’nda Birleşmiş Milletlere (BM) üye 51 ülkenin 
temsilcisi ile sağlık alanında faaliyet gösteren çeşitli BM ajansları ve sivil top-
lum kuruluşlarının çalışması ile Temmuz 1946’da Dünya Sağlık Örgütü Ana-
yasası hazırlanmıştır. Türkiye’nin de dâhil olduğu 59 üye ülkenin Anayasaya 
onay vermesiyle, 7 Nisan 1948’de resmen BM uzmanlık kuruluşu haline gel-
miştir (Dışişleri Bakanlığı, 2020). Halen 194 üyesi bulunmaktadır. Örgüt’ün 
kuruluş yıldönümü olan 7 Nisan, her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmak-
tadır (World Health Organization, 2020a). 

DSÖ Anayasası, Örgüt’ün hedefinin her insan için mümkün olan en yüksek 
düzeyde sağlığa erişmek olduğunu belirtmektedir. Sağlık ise bu Anayasa’da 
“yalnızca hastalık ve sakatlıkların olmaması değil, tam anlamıyla bir fiziksel, 
ruhsal ve sosyal iyilik hali” olarak tanımlanmıştır (WHO, 1946). 

DSÖ’nün öncelikleri, çalışma alanları ve yetki düzeyi üye ülkeler tarafından 
belirlenmektedir. Temel karar alma organları Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) 
ile DSÖ İcra Kuruludur (İK). DSA’da üye ülkelerin hükümetlerince atanan 
temsilcilerin yönlendirme ve onaylaması ile DSÖ çalışmaları yönlendirilmekte 
ve denetlenmektedir. Alınan kararların icrasından ise DSÖ Genel Direktörü ve 
onun altında çalışan teknik personel sorumludur. 

Dünya Sağlık Asamblesi - DSA (World Health Assembly - WHA)
Üye ülkelerin Sağlık Bakanlarının veya yardımcılarının katılımıyla her yıl Ma-
yıs ayında örgüt merkezinin olduğu Cenevre’de toplanmaktadır. Asamble’nin, 
Örgütün temel politikalarını belirlemek, İcra Kurulu üyelerini seçmek, İcra 
Kurulu tarafından aday gösterilen DSÖ Genel Direktörünü atamak, Örgütün 
mali politikasını denetlemek, bütçeyi gözden geçirerek onaylamak gibi temel 
görevleri bulunmaktadır. Her yıl Genel Merkezin bulunduğu İsviçre Cenev-
re’de düzenlenen Asamble, 2020 yılında 73. Oturumunu COVID-19 nedeniyle 
sanal ortamda gerçekleştirmiştir. Asamble’de üye ülkelerin çoğunluğu toplantı 
yeter sayısını oluşturmaktadır. Anlaşmaların onaylanması, statü belgesinin de-
ğişimi, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliğine ilişkin anlaşmaların 
kabulü gibi önemli konulardaki kararlar 2/3 çoğunlukla, önemli sayılacak ko-
nuların tespiti dâhil diğer konulardaki kararlar salt çoğunlukla alınmaktadır.

İcra Kurulu - İK (Executive Board - EB)
Asamble tarafından üç yıl süreyle seçilen 34 ülkenin sağlık alanında uzman 
temsilcilerinden oluşmaktadır. Üyelerinin 1/3’ü her yıl değişmektedir. İcra 
Kurulu biri Ocak-Şubat aylarında, diğeri de Asamble’den hemen sonra Mayıs 
ayında olmak üzere yılda en az iki kere toplanmaktadır. İcra Kurulu toplan-
tıları Asamble’nin gündeminin kararlaştırıldığı ve alınacak kararların tasarı-
larının şekillendirildiği süreçlerdir. Ayrıca bütçe ve çalışma raporları gözden 
geçirilmekte, güncel küresel sağlık konuları ele alınmaktadır. Genel Direktör-
lük adayları da yine kurulda değerlendirilerek, seçilen aday DSA’nın onayına 
sunulmaktadır.
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DSÖ Genel Direktörü, Örgütün idaresinde ve politikaların uygulanmasında 
oldukça etkili bir konumdadır. İcra Kurulu tarafından 3 yıllık süreler için, üye 
ülkelerin hükümetlerince aday gösterilen kişiler arasından, gizli oylama ile se-
çilir ve Asamble tarafından ataması yapılır.

Genel Direktör, oylamanın ilk iki turunda oyların üçte ikisi veya bu oranın sağ-
lanamaması halinde devam eden turda oy çoğunluğu ile seçilmektedir (WHO, 
Rules of Precedure of the World Health Assembly, 1955). Günümüzde, 2017 
yılında gerçekleştirilen 70. DSA’da Etiyopya tarafından aday gösterilerek seçi-
mi kazanan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus DSÖ Genel Direktörü olarak 
görevine devam etmektedir. 

DSÖ’nün küresel düzeydeki çalışmaları, İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan 
Genel Merkez tarafından yürütülmektedir. Bölgesel düzeydeki çalışmalar ise, 
Afrika, Amerika, Avrupa, Batı Pasifik, Doğu Akdeniz, ve Güney-Doğu Asya 
olmak üzere 6 Bölge Ofisi tarafından sürdürülmektedir (WHO, 2020). Ülke 
düzeyinde ise, halihazırda 149 saha ofisi bulunmaktadır DSÖ Ülke Ofisine ev 
sahipliği yapmayan ülkeler, bölge ofislerince desteklenmektedir. 

DSÖ’nün Çalışma Alanları
Uluslararası sağlık alanında başlıca yönlendirici ve koordine edici otorite olan 
DSÖ, Sağlık alanında küresel düzeyde norm ve standart belirlemekte, acil du-
rumlarda destek vermekte ve sağlık politikaları ile az gelişmiş ülkelerdeki sağ-
lık sistemlerinin gelişiminde önemli ölçüde teknik destek sağlamaktadır.

1948 yılında ilki gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asamblesi’nde, DSÖ’nün önce-
lik alanları sıtma, tüberküloz, zührevi hastalıklar, anne ve çocuk sağlığı, sağlık 
kuruluşu mühendisliği ve beslenme olarak belirlenmiştir (McCarthy, 2002). 
Ancak zamanla, üye ülkelerin aldıkları kararlar doğrultusunda çalışma alanı 
büyük ölçüde genişlemiştir. 

DSÖ, kurulduğu ilk yıllarda, dönemin en önde gelen sağlık problemlerini 
teşkil eden bulaşıcı hastalıklara odaklanmış, bunun yanı sıra ilaç ve aşılarda 
standardizasyon konusu da DSÖ gündeminde bu dönemde yer edinmiştir 
(Roemer, 1993). 1966-1979 yılları arasında, çiçek hastalığının eradikasyonu 
çalışmaları ve 1980 yılında gerçekleştirilen 33. DSA’da bu hastalığın eradikas-
yonunun resmi olarak gerçekleşmesi ile DSÖ küresel sağlıkta oynadığı önemli 
rolü kanıtlamıştır (Frank, 1988). Bu başarı ile kazanılan ivme, difteri, boğma-
ca, kızamık, çocuk felci ve tüberküloz gibi başka hastalıklar için DSÖ’nün aşı 
kampanyaları başlatmasına zemin oluşturmuştur (Roemer, 1993). 

DSÖ’nün çalışma alanlarının genişlemesinde önemli bir adım Alma Ata Kon-
feransı olmuştur. 1978 yılında gerçekleştirilen Konferans’ta kabul edilen Alma 
Ata Deklarasyonu, birinci basamak sağlık hizmetlerini, kalkınma ve sosyal ada-
letin temeli olarak tanımlamış ve küresel sağlık gündeminin merkezine yerleş-
tirmiştir (WHO, Alma Ata Declaration, 1978). 
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1981 yılında ilk AIDS vakalarının tespiti ve kısa süre içinde İnsan Bağışıklık 
Yetmezliği Virüsü’nün (HIV) bu hastalığa sebep olduğunu keşfi ile yeni bir 
dönem başlamıştır. “Sağlığın uluslararasılaşması” ve ‘küresel sağlık’ kavram-
ları da bu dönem itibariyle yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 1983 yılı 
itibariyle DSÖ küresel AIDS sürveyansına başlamıştır (Youngerman, 2008). 

Tüberküloz, sıtma, çocuk felci, influenza, sarı humma, HIV, SARS, Ebola gibi 
küresel önemi haiz birçok bulaşıcı hastalık DSÖ gündeminde yer edinmiştir 
(Arata, 2005). DSÖ 2004 yılından itibaren grip pandemisi çalışmalarını baş-
latmış ve muhtemel etkenin Kuş Gribi kaynaklı olma ihtimalinin yüksek oldu-
ğunu ve üye ülkelerin ulusal planlar ve hazırlıklar yapması gerektiğini ifade 
etmiştir. Nitekim kaynak Kuş Gribi olmasa da H1N1 pandemisinin yaşanması 
örgütü haklı çıkarmıştır.

Yalnızca bulaşıcı hastalıklar değil, tüm boyutlarıyla halk sağlığı, kanser, diya-
bet, obezite, ruh sağlığı, üreme sağlığı, tütün ve alkol kullanımı, çevre sağlığı, 
beslenme, yaşlanma, su ve hijyen gibi birçok temel sağlık konusu DSÖ çalışma 
alanları arasında yer almaktadır. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, sağlık 
alanındaki küresel bağlayıcı sözleşme olarak bu konuda önemli örneklerdendir. 

Uluslararası Sağlık Tüzüğü – UST
(International Health Regulations-IHR)
Tarih boyunca hastalıkların uluslararası yayılmasının önlenmesi çabaları sü-
regelmiştir (Heymann, 2005). Bu amaçla erken dönemlerde başlayan ancak 
özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda veba ve kolera salgınlarının önlenmesi amacıyla 
yoğunluk kazanan karantina uygulamaları, günümüzde yerini UST uygulama-
larına bırakmıştır (Howard-Jones, 1975). 

Bu tüzük, DSÖ Anayasasına dayanılarak üye ülkelerin de talepleri doğrultu-
sunda, “hastalıkların uluslararası yayılımını engellemek için tasarlanmış” altı 
“karantinaya alınabilir hastalık”a yönelik olarak hazırlanan ve DSÖ’ye üye 194 
ülke açısından bağlayıcı olan bir dokümandır. İlk Tüzük 1951 yılında üye ülke-
ler ile ortak ve bağlayıcı bir anlaşma olarak imzalanmış ve Uluslararası Sağlık 
Tüzüğü (UST) ilk kez 1969 yılında gerçekleştirilen 22. DSA’da kabul edilmiş-
tir. UST’nin amacı, “hastalıkların uluslararası yayılımı karşısında en yüksek 
güvenliğin, dünya trafiğine en düşük seviyede müdahale ile sağlanması” ola-
rak ifade edilmiştir (WHO, International Health Regulations, 1969). UST ile 
belirli bulaşıcı hastalıkların bildirimi zorunlu hale getirilmiş, 1973 ve 1981 yıl-
larında UST yenilenerek bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde değişiklikler 
yapılmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde, UST ihtiyaçları karşılamakta yetersiz 
bulunmuş ve 2003 yılında UST güncellemesi için taslak oluşturularak üye ül-
kelerin görüş ve önerilerine sunulmuştur. Nihai metin, 2005 yılında gerçek-
leştirilen 58. DSA’da kabul edilmiş ve 2007 yılında yürürlüğe girmiştir (WHO, 
International Health Regulations, 2005).  
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Uluslararası Anlaşma niteliği taşıyan UST’nin (2005) amaç ve kapsamı, giriş 
bölümünde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Halk sağlığı riskleri ile orantılı 
ve bunlarla sınırlı olan ve uluslararası trafik ve ticaret ile gereksiz müdaha-
leden kaçınacak yollarla hastalıkların uluslararası bir şekilde yayılmasına bir 
halk sağlığı cevabı sunmak, önlemek, koruma sağlamak ve kontrol etmektir” 
(WHO, International Health Regulations, 2005). 

UST ile üye ülkeler, uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumlarını tespit 
etmek ve DSÖ’ye bildirmekle yükümlü kılınmıştır. UST’de ülkelerin bu olayla-
rı tespit edebilmesi için gerekli kapasiteler de tanımlanmaktadır. Üye ülkenin, 
tespit ettiği olayı 24 saat içinde DSÖ’ye bildirmesi gerekmektedir. Risk de-
ğerlendirmesinin ardından gerekli görülmesi halinde bildirimi takiben DSÖ 
Genel Direktörü, Acil Durum Komitesi’ni toplar. Acil Durum Komitesi, üye 
ülkelerin önerdiği kişilerden oluşan bir uzman havuzundan, Genel Direktör 
tarafından seçilen uzmanlardan oluşur. Acil Durum Komitesi, kendisine su-
nulan konuyu değerlendirip görüşünü Genel Direktöre ilettikten sonra, ulus-
lararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu ilanında nihai karar, Acil Durum 
Komitesinin görüşlerini alan Genel Direktör’e aittir. 

Acil Durum Komitesi, değerlendirmeye sunulan hastalığı, hastalığın epidemi-
yolojisi, yayılma hızı, bulaşma yolları ve önleme yöntemlerinin yanı sıra sür-
veyans ve hazırlıklılık gibi yönleriyle de değerlendirmektedir. Örneğin, 2016 
yılında Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görülen sarı humma 
salgını üzerine toplanan Acil Durum Komitesi, risk altındaki bölgelere seyahat 
edecek kişilere aşı uygulanmasını ve sürveyansın güçlendirilmesini önermiştir. 
Önlenmesi ve kontrolü için aşı ve sürveyans araçlarının mevcut olması nede-
niyle uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu ilanına gerek duyulma-
mıştır. Genel Direktör, Acil Durum Komitesi’nin önerisine uyarak nihai kara-
rını bu yönde deklare etmiştir. 

Diğer yandan 2013 yılında Gine’de başlayan ve 2014 yılı Ağustos ayı itibariyle 
Liberya, Nijerya ve Sierra Leone’ye yayılarak 1700’den fazla hasta ve 932 ölü-
me yol açan Ebola virüsü salgını ise, Acil Durum Komitesi tarafından olağanüs-
tü bir durum olarak değerlendirilmiş ve uluslararası önemi haiz halk sağlığı 
acil durumu ilan edilmesi önerilmiştir. Bu öneri, hastalığın virülansı ve yüksek 
mortalite oranının yanı sıra salgının görüldüğü ülkelerin sağlık sistemlerinin 
zayıflıkları da dikkate alınarak oluşturulmuştur. Nisan 2020 itibariyle bilinen 
aktif vaka sayısı yalnızca üç olmasına rağmen hastalığın hızla yayılma riski göz 
önünde bulundurularak uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu statü-
sünün devam etmesi Acil Durum Komitesi tarafından önerilmiş ve DSÖ Genel 
Direktörü tarafından da kabul edilmiştir. 

UST kapsamında belirli hastalıklar için oluşturulan Acil Durum Komiteleri, bu 
hastalıkların küresel sağlık gündeminde öncelik haline getirilmesi bakımından 
büyük önem taşımaktadır. Çocuk felci, MERS-CoV, Zika virüsü ve Influenza 
(H1N1) gibi birçok hastalık, UST’nin gerektirdiği üzere Acil Durum Komitele-
rinde değerlendirilmiş ve hem üye ülkelerin hem de DSÖ’nün sağlık politika-
larında öncelikli konuma getirilmiştir (WHO, IHR, 2020). 



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

140

Sonuç olarak, UST kapsamında oluşturulan bu mekanizma, tüm dünyada bu-
laşıcı hastalıkların etkin bir şekilde takip edilmesini, değerlendirilmesini ve 
harekete geçilmesini sağlamaktadır. Acil Durum Komitesi, dikkatine sunulan 
hastalığı, bilinen tüm boyutlarıyla ele almakta, nihai kararda ise hastalığın ön-
lenmesi ve kontrolüne yönelik ulusal, bölgesel ve küresel kapasite de önemli 
bir rol oynamaktadır. 

DSÖ’nün Yaptırım Gücü
DSÖ, küresel düzeyde birçok önemli konunun bayrak taşıyıcısı olmuştur. 
DSÖ’nün küresel ölçekte kabul edilen en belirgin somut başarılarından biri 
çiçek hastalığının eradikasyonudur. 2003 yılında kabul edilen Tütün Kontrolü 
Çerçeve Sözleşmesi (FCTC) ise tütün ile mücadelenin küresel düzeyde yay-
gınlaşmasını sağlayarak DSÖ’yü bu konuda öncü konuma getirmiştir (Reubi 
and Berridge, 2016). Dünyanın birçok yerinde halk sağlığının geliştirilmesi, 
sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, bulaşıcı hastalıkların sürveyansı, hastalık-
ların eliminasyonu, referans laboratuvar ağları oluşturulması gibi birçok ça-
lışma, DSÖ’yü hayati bir örgüt haline getirmektedir. Birçok az gelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkenin hastalık izleme ve sürveyans sistemlerinin, çocuk fel-
ci programı çerçevesinde DSÖ tarafından oluşturulması dikkate alındığında 
DSÖ’nün taşıdığı önem daha iyi anlaşılabilmektedir.

DSÖ’nün yaptırım gücü değerlendirilirken hükümetler arası bir kuruluş oldu-
ğu unutulmamalıdır. Zira bu, tüm çalışma alanları kadar yetkisinin ve yaptırım 
gücünün de yine üye ülkeler tarafından belirlendiği anlamına gelmektedir. 
Birbirinden farklı teknik ve politik görüş ile yaklaşımlara sahip üye ülkeler 
tarafından DSÖ’ye ilişkin kararlar alınırken, en güçlü yetkiyi veren değil en 
uzlaşılabilir politika ve stratejilerin kabul edildiğini söylemek mümkündür. Di-
ğer yandan DSÖ kararları çeşitli bağlayıcılık düzeyinde olabilmesine rağmen 
üye ülkeler tarafından uygulanmayan hususlara ilişkin bir yaptırım yetkisi de 
bulunmamaktadır. 

DSÖ Üye Devlet Çalışmaları
DSÖ ülkelerin ulusal sağlığının geliştirilmesi sürecinin desteklenmesi sürecin-
de ülkeler ile çalışmaktadır. Süreç içerisinde hükümetler ve paydaşları ile bir-
likte ulusal sağlık stratejileri ve planlarının oluşturulması ve güncellenmesinde 
teknik destek sağlama taahhüdü kapsamında uygun olan ülkelerde çalışma 
ofisleri bulundurabilirken, bazı hallerde ise genel merkez veya bölge ofislerin-
den de destek sağlayabilmektedir. DSÖ, ülkelerin sağlık otoriteleri olan Sağlık 
Bakanlıkları ile yakın çalışmalar yürüterek önleyici-tedavi edici ve hizmet su-
numu alanlarında destek önermekte ve program ya da çalışmaların uygulan-
ması-izlenmesinde diğer BM ajansları, STK’lar, etkilenen ve ihtiyaç içindeki 
topluluklar arasında iş birliğini tesis etmektedir. Kaynakların mobilizasyonu 
ve savunuculuğun desteklenmesi konusunda ise daha ziyade ülke ofislerinin 
desteği öne çıkmaktadır.
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DSÖ kuruluş kanununa dayanarak hem ülke çalışma programları hem de UST 
uyarınca ülkeler ile yakın ve sürekli çalışmalar yürütmeyi, izleme değerlendir-
me çalışmalarında aktif rol almayı misyon ve vizyonu çerçevesinde sürdürmek-
tedir. 

COVID-19 Sürecinde DSÖ
COVID-19 salgını, 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya 
çıkmıştır. Çin, DSÖ’ye ilk bildirimini, sebebi bilinmeyen pnömoni vakaları-
nın kümelenmesi üzerine 31 Aralık 2019 tarihinde DSÖ Çin Ülke Ofisi’ne 
yapmıştır. DSÖ ise yaptığı risk değerlendirmesi üzerine 4 Ocak 2020 tarihin-
de salgını üye ülkelere duyurmuştur. Bu duyuruda, üye ülkeler akut solunum 
yolu enfeksiyonları sürveyansına devam etmeye davet edilmiştir. DSÖ bu ta-
rihte uluslararası seyahat ve ticaretin kısıtlanmasına yönelik önlemlere gerek 
olmadığını ifade etmiştir (WHO, Pneumonia of unknown cause - China, 2020; 
WHO, 2020).

10 Ocak 2020’de DSÖ ülkelerin bilgilenmesi ve önleyici-koruyucu tedbirler 
alınmasına yönelik olarak bir dizi geçici rehber yayınlamış ancak herhangi 
bir seyahat veya ticaret kısıtlamasını önermemiş, sadece UST doğrultusunda 
acil sağlık durumu hazırlıklarını güçlendirmeleri yönünde görüş bildirmiştir 
(WHO, 2020). DSÖ ilk durum raporunu 20 Ocak 2020 tarihinde yayınlamıştır. 
Raporda Çin Ulusal Otoritelerinin DSÖ’ye, Hubei Eyaleti Wuhan şehrinde 31 
Aralık 2019’da ilk vaka olmak üzere, 31 Aralık 2019-3 Ocak 2020 arasında eti-
yolojisi bilinmeyen toplam 44 pnömoni vaka bildiriminin yapıldığını deklare 
etmiştir. 11-12 Ocak 2020’de maruziyetin deniz ürünleri pazarı ile ilişkilen-
dirildiğine dair bilgi verildiğini belirtmiştir.  Aynı raporda 13 Ocak 2020’de 
Tayland, 15 Ocak 2020’de Japonya ve 20 Ocak 2020’de ise Kore’nin ilk vaka 
bildirimleri ile 278’i Çin’de olmak üzere toplam 282 teyitli vaka tespit edildiği 
bilgisini paylaşmıştır (WHO, 2020).

Hastalığın erken dönemlerinde, DSÖ konuyu birçok bilinmeyen çerçevesinde 
ele almıştır. Ocak ayının ilk yarısında hastalığın bir koronavirüs kaynaklı oldu-
ğu bilinmekteydi. İnsandan insana bulaşı ise ancak Ocak ayının ikinci yarısın-
da Çin tarafından bildirilmiştir (WHO, WHO Timeline - COVID-19, 2020). Bu 
kapsamda DSÖ yayınladığı durum raporlarında yerel, bölgesel ve küresel risk 
değerlendirmelerine de yer vermiştir. Yayınlanan ilk raporlardan itibaren Çin 
için risk düzeyi çok yüksek, bölgesel ve küresel risk düzeyi ise yüksek olarak 
belirlenmiştir.

Onuncu durum raporunu 30 Ocak 2020’de yayınlayan DSÖ COVID-19’a iliş-
kin UST kapsamında Yeni Koronavirüs Acil Durum Komitesi toplantısının ger-
çekleştirildiğini, Komite’nin önerisi doğrultusunda, Genel Direktör tarafından 
“Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu” ilan edildiğini duyurmuştur (WHO, 
2020). Raporda sürveyansın iyileştirilmesi, erken tanı ve hastalığın yayılımının 
izlenmesi için küresel tanı kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgula-
mış, ancak insandan insana bulaşın sınırlı olduğunu ve seyahat edenler ile ilgili 
herhangi bir sağlık önlemine henüz gerek olmadığını belirtmiştir (WHO, Si-
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tuation reports, 2020).  Bu karar alındığı sırada dünyadaki toplam vaka sayısı 
7000’in üzerine çıkmış ve Çin dışında 18 ülkede daha hastalık görülmüştü.

DSÖ, COVID-19’a ilişkin seyahat önerilerinde ancak 29 Şubat 2020 tarihinde 
değişikliğe gitmiştir. Bu tarihte ise küresel düzeyde vaka sayısı 80 bini bulmuş 
ve etkilenen ülke sayısı 40’a yaklaşmıştı. Hastalık Çin’de Mart ayı itibariyle 
kontrol altına alınırken Avrupa Bölgesinde ciddi düzeyde artış göstermiş, Mart 
ayı sonunda ise Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) vaka sayılarında hızlı 
bir yükseliş başlamıştır. 2020 Mayıs ayı ortası itibariyle ise hastalıktan etki-
lenmeyen ülke neredeyse kalmamış, küresel düzeyde vaka sayısı 5 milyonu 
aşmıştır.

Küresel ölçekte ise Almanya, Japonya, Vietnam’dan sonra ABD-Hastalıklar 
Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından da ilk insandan insana bulaş 
30 Ocak 2020’de deklare edilmiştir. Bu açıklama, salgının insandan insana 
bulaşının yanında, ayrıca Çin’e seyahat etme öyküsü bulunmayan kişilerden de 
yayılımın hızla arttığını kanıtlaması açısından, DSÖ’nün konuya yaklaşımında 
bir kırılma noktasına neden olmuştur. DSÖ’nün ilanından bir gün sonra 31 
Ocak 2020’de ABD de Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle Halk Sağlığı Acil 
Durumu ilan etmiştir. 

DSÖ, COVID-19 salgının Dünya’daki yayılımını yakından izlemiş, DSÖ Genel 
Direktörü sık ve düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirici basın toplantıları 
gerçekleştirmiştir. UST kapsamında en üst düzey acil durum nitelemesi olan 
küresel önemi haiz halk sağlığı acil durumu ilanı Ocak ayı sonunda gerçekleş-
se de küresel çabaların belirgin bir biçimde artırılmasına katkı sağlayabilecek 
olan pandemi nitelemesi Mart ayında ifade edilmiştir. Pandeminin yaklaşmak-
ta olduğu 9 Mart 2020’de dile getirilmiş ve nihayet 11 Mart 2020 tarihindeki 
basın toplantısında COVID-19 “PANDEMİ” olarak nitelenmiştir (WHO, WHO 
Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19, 
2020). Yine DSÖ salgının sebebi olarak biyolojik saldırı, laboratuvar kazası 
gibi komplo teorilerine prim vermeyerek, pandeminin doğal seyirde ortaya 
çıktığını savunmuştur.

DSÖ’ye Yönelik Eleştiriler
DSÖ’ye yönelik eleştiriler çeşitli konularda sıklıkla dile getirilmektedir. 
DSÖ’nün sağlık acil durumlarına müdahale gücü ve operasyonel kapasitesi, 
üye ülkeler arasında da uzlaşısı zor bir husus olagelmiştir. DSÖ’nün bu alanda-
ki kapasitesi, üye ülkelerin kapasitelerini güçlendirmeye destek verme odak-
lıdır (WHO, 2020). Bu haliyle ise eyleme değil sürece odaklandığı iddia edil-
mekte ve ülkelerin acil durumlara müdahale etmekte yetersiz kaldığı hallerde 
yeterli yetkiye sahip olamamakla eleştirilmektedir (Checchi vd., 2016). 

Yaşanan COVID-19 Pandemisi sürecinde de DSÖ acil durum ve pandemi ila-
nında gecikmekle eleştirilmiştir. Bir miktar gecikme olduğu konusunda DSÖ 
de öz eleştiride bulunmuştur. Bununla beraber, SARS vakalarına kıyasla Çin’in 
COVID-19 vakalarını açıklamakta daha proaktif davrandığı söylenebilirse de, 
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ilk vakaların Kasım ayı öncesinden başladığını gösteren çeşitli kanıtlar Çin’in 
vakaları DSÖ ile paylaşımda geciktiği ve yeterince şeffaf davranmadığı iddia-
ları, DSÖ’nün bu hatasını kısmen hafifletmiş gözükmektedir.

Aynı süreçte Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) pozitif vaka sayılarının 
artmasıyla DSÖ’ye yönelik eleştiriler yeni bir boyut kazanmıştır. Başkan Do-
nald Trump, hastalığın ortaya çıkışından dolayı Çin’i ve uluslararası yayılımı 
önlemekte geç kalışı dolayısıyla DSÖ’yü suçlamıştır. Başkan Trump, DSÖ’nün 
temel görevini yerine getirmekte başarısızlığını dile getirmiş ve DSÖ’yü Çin 
yandaşı olmakla suçlamıştır (FinancialTimes, 2020). Bunun sonucunda ise 15 
Nisan 2020 tarihi itibariyle, Başkan Trump, ABD’nin DSÖ’ye ödediği gönüllü 
katkıları askıya alma kararını duyurmuştur (Fedor & Manson, 2020). ABD, 
DSÖ’nün en büyük bağışçıları arasında yer almaktadır. ABD, üye ülkelerden 
gelen zorunlu katkıların toplamının %22’sini ödemektedir. Bu ise 2019 yılında 
119 milyon Amerikan dolarına (USD) tekabül etmektedir. Gönüllü katkıları-
nın ise 2019 yılında 300 milyon USD olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
ABD’nin DSÖ’ye 2019 yılında toplam katkısı 419 milyon USD olmuştur (KFF, 
2020). Bu bakımdan DSÖ bütçesinde önemli bir açık yaşanacağı ortadadır. 
Maddi katkıdan daha önemlisi ise DSÖ’nün maruz kaldığı sert eleştiriler ne-
ticesinde tarafsızlığının ve yeterliliğinin sorgulanır hale gelmesidir. Ancak, ilk 
aşamada korkulanın aksine, DSÖ meşruiyetinin aşınmasından ziyade, birçok 
ülke DSÖ’ye desteklerini dile getirmiş ve mali desteklerini arttırarak bu gö-
rüşlerini perçinlemiştir. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başba-
kanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Guiseppe Conti, Fransa Devlet Başkanı 
Emanuel Macron gibi birçok lider DSÖ’ye desteğini dile getirmiştir. Alman 
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin DSÖ’ye sağladığı fonları askıya almasını 
“uçuş ortasında pilotun uçaktan atılması”na benzetmiş ve DSÖ’nün pandemi 
ile mücadelenin iskeleti olduğunu ifade etmiştir (DW, 2020). Mevcut Genel Di-
rektör’ün Çin desteğiyle seçilmiş olduğu iddiası da Çin için bir diyet borcunun 
ödenmesi şeklinde yorumlanan siyasi değerlendirmelerde dile getirilmiştir.

ABD, DSÖ’ye karşı politikasının arkasında kararlılıkla durduğunu çeşitli vesi-
leler ile belirtmiş ve yinelemiştir. 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde düzenlenen 
ve ilk olarak tüm katılımcıların uzaktan bağlantı ile katıldığı 73. Dünya Sağlık 
Asamblesi de ülke pozisyonunun yeniden açıkça ifade edildiği en üst düzey 
küresel sağlık platformu olarak öne çıkmıştır. Genel Kurul konuşmaları esna-
sında, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, DSÖ’nün COVID-19 salgını sürecinde 
dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri edinmede başarısız olduğunu belirtmiş, 
örgüte ve üye devletlerine şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısında bulunmuş 
ve DSÖ’nün pandemiye cevabının bağımsız bir değerlendirme kurulunca ince-
lenmesi ve raporlanması gerektiğini belirtmiştir (U.S. Mission Geneva, 2020).

Sağlık Bakanı Azar’ın Dünya Sağlık Asamblesi’ndeki açıklamalarının ardından, 
ABD Başkanı Donald Trump da 18 Mayıs 2020 tarihinde DSÖ Genel Sekreteri 
Tedros’a gönderdiği mektubu kamuoyuyla paylaşmıştır.  Başkan Trump mek-
tupta vakaların ilk ortaya çıkışından bu yana gelişen süreçte DSÖ’nün pande-
mi yönetimi ve DSÖ-Çin ilişkilerine yönelik eleştirilerde bulunmuştur. Ayrıca 
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SARS pandemisinden verilen örnekler ile DSÖ tarafından o dönemde tavsi-
ye edilen seyahat kısıtlamaları olumlu bir biçimde anılmıştır. Mektupta son 
olarak, DSÖ’nün 30 gün içerisinde belirgin iyileştirmeler yapması ve Çin’den 
bağımsızlığını sağlaması istenerek, bunlar yapılmadığı takdirde ABD’nin 
DSÖ’ye kaynak aktarımında bulunmamasına yönelik geçici kararın kalıcı hale 
getirileceği ve ABD’nin DSÖ’ye üyeliğinin gözden geçirileceği ifade edilmiştir 
(Trump, 2020). Bu gelişmeler ışığında 73. Dünya Sağlık Asamblesi’nde CO-
VID-19’a cevap konusunda bir karar kabul edilmiştir. Bu karar ile DSÖ’de 
dahil olmak üzere COVID-19’a verilen uluslararası cevabın bağımsız ve kap-
samlı bir biçimde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır (WHO, 2020). DSÖ’nün 
73. Asamble sayfasında yer alan taslak karar belgesine göre bu değerlendir-
me DSÖ Acil Durumlar Programı bünyesinde rolü ve işlevi belirlenmiş olan 
Bağımsız Gözetim ve Tavsiye Komitesi ile UST Değerlendirme Komitesinde 
gerçekleştirilmesi ve ilerlemelerin gelecek yönetim organı toplantılarında ra-
porlanması planlanmaktadır (WHO, A73/CONF./1 Rev.1, 2020). 

Post-Pandemi Dönemde DSÖ’nün Geleceği 
BM ve diğer uluslararası kuruluşların yapısı gereği siyasi, ekonomik, güvenlik 
ve insani krizleri önleme, krizlere müdahale etme ve yönetme konusundaki 
performansları ne yazık ki çok parlak değildir (SAM, 2020). Çıkarların ça-
tışması, siyasi oydaşmanın kolay sağlanamaması, karar alma süreçlerinin üye 
devletlere bağlı olması ve hantal mekanizmalar bu durumun başlıca sebeple-
rinden biridir. Paris Sözleşmesi, Küresel Göç Mutabakatı vb. gibi kapsamlı bir 
biçimde müzakere edilmiş uluslararası çerçeve dokümanlara dahi taraf olan 
ülkelerin çekilmesi ve çok taraflılığın küresel ölçekte zayıflaması diğer sebep-
ler olarak sayılabilir.

Gelişmeler değerlendirildiğinde DSÖ başta olmak üzere, pandemiye cevap 
sürecine dâhil olan tüm aktörlerin, şeffaflık ile hesap verebilirlik ilkeleri çer-
çevesinde süreç yönetiminden önemli dersler çıkarabileceği bir sürecin baş-
ladığı görülmektedir. İyi yönetilmesi halinde bu süreç fon, insan kaynağı ve 
yetki bakımından çeşitli zorluklarla karşı karşıya olan DSÖ’nün ve uluslararası 
sağlık yönetişiminin güçlendirilmesine imkân tanıyabilecek olup, başarısız bir 
biçimde yönetilmesi halinde ise küresel sağlığın başlıca yönlendirici otoritesi 
olan DSÖ’nün kurumsal kimliğine onarılması zor hasarlar verebilecektir.

Post-pandemi döneminde DSÖ’ye yönelik eleştirilerin biraz daha artarak 
devam edeceğini kestirmek mümkündür. ABD’nin başını çektiği bu eleştirel 
yaklaşıma pandeminin kontrol altına alınmasıyla birlikte destek verecek ülke 
sayısının artması kuvvetle muhtemeldir. Bunun çıkaracağı sonuç, Örgüt’ün 
üstlenmiş olduğu misyonu yerine getirmesi için Asamble gibi karar alma or-
ganlarında salt çoğunluğun ve bundan sonra ihtiyaç duyulacak uluslararası an-
laşmaların kabulüne ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğine ilişkin kararlarda 
gerekli 2/3 çoğunluğun sağlanmasını zora sokacak gibi görünmektedir.

ABD’nin hem devlet eliyle hem de sağlığa küçümsenmeyecek oranda yatırım 
ve bağış yapan Rockefeller Vakfı ve Bill Melinda Gates Vakfı gibi güçlü fi-
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lantropist (yardımsever) kuruluşları vasıtasıyla başat rol aldığı küresel sağlık 
mecrasında, etkin rol alabilecek başka aktörlerin pek istekli görünmemele-
ri, Global Fund (GF) gibi kuruluş fonlarının kullanıldığı özellikle Afrika ve 
Asya’daki düşük sosyo-ekonomik düzeyli ülkelerde HIV/AIDS, TB, Malaria, 
Polio vb. hastalıkların kontrol, önleme ve tedavisi için yürütülen halk sağlığı 
programların geleceğini riske sokacaktır. Diğer yandan ABD’nin, COVID-19 
pandemisinin dünyaya yayılmasının sorumlusu olarak işaret ettiği dünyanın 
diğer büyük ekonomik gücü olan Çin’in, bu konuda kendisini aklayabilmek 
için hayli çaba göstermesi gerekecek gibi görünürken, bu zamana kadar izle-
diği politika ve bu alana yaptığı harcamalardan anlaşıldığı kadarıyla küresel 
sağlıkta henüz bir iddia ortaya koyabilmiş değildir. Ayrıca, dünyayı etkisi altı-
na almış olan pandeminin daha ilk ana dalgası bile atlatılamamışken, etkisini 
yitirmesinin en iyi bir beklentiyle aylar alacak olması, ortaya zamanla çıkacak 
mali yükle küresel ekonomide şimdiden yansımaları tecrübe edilen ciddi da-
ralmaların faturasının Çin’e çıkarılma ihtimalini de arttıracak gibi durmakta-
dır. Çin’in bu süreçte hem kendisine yöneltilen suçlamalardan kurtulmak hem 
de Başkan Trump’ın açıklamalarının hayata geçmesi halinde, küresel sağlıkta 
ve DSÖ içinde ABD’nin desteğini çekmesinden sonra ortaya çıkması ön görü-
len boşluğu doldurmak için yeni hamleler yapmak durumunda kalabileceğini 
de akıldan çıkarmamak gerekir. 

Her ne kadar geleceği şimdiden öngörmek zor olsa da yapılan eleştirilere ba-
kıldığında DSÖ’nün süreç yönetimindeki performansı, alınması gereken ulus-
lararası tedbirler açısından zaman planlamasında ve uyarılarda geç kaldığı yö-
nündeki iddialar, pandemi sürecinde ağır bedeller ödemiş olan bazı ülkelerin 
başı çekmesiyle, ciddi bir tenkit ve sorgulama sürecinden geçirileceğe benzi-
yor. DSÖ’nün tedbirleri zamanında açıklamayıp üye devletleri yönlendirmedi-
ği gerekçesiyle pandeminin salt sorumlusu olarak gösterilmesi yerine; yüksek 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinde olan ülkeler başta olmak üzere, açıkla-
nan tedbirlerin alınması ve yükümlülüklerini yerine getirmede üye devletlerin 
ne kadar performans gösterdiğinin, retorikte anlatılanla gerek kapasite ve alt-
yapı, gerekse hazırlık anlamında pratikte yaşanan yetersizliklerin ve kayıpların 
sorgulanması daha rasyonel bir yaklaşım olmalıdır. Kaldı ki DSÖ’nün UST 
kapsamında almış olduğu kararlar her ne kadar bağlayıcı olsa da üye ülkele-
rin cevap kapasitelerinin ve sağlık sistemlerinin güçlülüğü nispetinde uygula-
mada yer almakta ve tavsiye kararından farklı bir karşılığı bulunmamaktadır. 
Yaşamakta olduğumuz son pandemi süreci bu anlamda ülkeler için çetin bir 
sınama süreci oldu. Yaşanan zorluklar dışında, eksikliklerin tespiti ve gideril-
mesi konusunda ilerisi için acı bir fırsat da sunmuş oldu. Bu süreçte ülkelerin 
insana ve sağlığa yaptıkları yatırımlar, sağlık sistemlerinin dayanıklılığı, krizler 
karşısında hazırlıkların etkinlik derecesi ve kriz yönetiminin etkinliğinin erken 
dönem sonuçları ortaya çıkmış oldu.

Post-pandemi döneminde, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ölçütlerinde kullanılan 
sağlıkla ilgili parametrelere, sağlık sistemlerinin ne kadar güçlü, sürdürülebilir 
ve krizlere dayanıklı olduğu gibi bir indikatörün eklenmesi de düşünülmelidir. 
Pandemiyle yakın alakası nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmesi gereken 
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bir diğer konu da daha önceden 2012 yılında Malta’da yapılan DSÖ Avrupa 
Bölgesi Bölge Komitesi Toplantısında gündeme gelen ve 2014 yılında DSÖ 
Avrupa Bölge Komitesinde karara bağlanmış olmasına rağmen bir türlü haya-
ta geçirilemeyen, başta DSÖ Avrupa Bölgesi olmak üzere tüm üye devletlere 
teknik destek vermek ve kapasite oluşturmak üzere, Türkiye’de kurulması ön-
görülen “DSÖ İstanbul İnsani ve Sağlık Acillerine Hazırlıklılık Teknik Ofisi”-
nin ne kadar gerekli olduğunun anlaşılmasıdır. 

Şimdiden cılız da olsa dillendirilen DSÖ yerine, sağlıkla ilgili yeni uluslarara-
sı kuruluş olarak ikame edilmek istenen alternatif bir sağlık organizasyonun, 
yaşadığımız tecrübeler ışığında daha etkin bir performansı nasıl sergileyeceği 
somut olarak ortaya konamadığı müddetçe, yeni çözümler üretmesini bek-
lemek gerçeklerden uzak bir yaklaşım olacaktır. Alternatif çözüm arayışları 
yerine pandemi sonrası mevcut DSÖ sisteminin eksikliklerinin doğru tespiti 
ile ihtiyaç duyulan gerekli reform ve düzenlemelerin çalışılarak süreç odak-
lı olmaktan çıkarılıp sonuç odaklı bir yapılanmayla hızlıca hayata geçirilmesi 
daha rasyonel ve daha kolay yönetilebilir bir çözüm olabilir. Aslında ülkelerin 
geliyorum diyen bir pandemiyi yeterince ciddiye almadıkları; ulusal planla-
rın uygulanabilir olmadığı, yaşlı nüfusları oldukça yüksek olan birçok refah 
ülkesinde yeterli yoğun bakım kapasitesi bulunmadığı, ilaç-koruyucu teçhizat 
ve tıbbi malzeme tedariklerinin iyi olmadığı, sağlık tehditlerine karşı erken 
uyarı ve cevap sistemlerinin yeterince güçlü olmadığı ve salgının kontrolünde 
alınması gereken önlemlerde yeterince proaktif davranamadıkları gerçekleri-
ne odaklanmak daha doğru olacaktır. Bu durumda, mevcut DSÖ’yü rehabilite 
etmek ve fonksiyonunu devam ettirmek daha makul gözükmekte ise de ulus-
lararası ilişkiler çevrelerinde yeni bir oluşumun kıvılcımının çoktan ateşlenmiş 
olduğu ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Mevcut küresel sistem bu krizi çöz-
mekte zamanlıca gerekli adımları atamamıştır. Bu nedenledir ki, “COVID-19 
sonrası dönem bölgesel değil, aksine neredeyse tüm bölgeleri içine alan yeni kurumsal 
yapılanmalara konu olacaktır. Ülkeler arasında ikili ve bölgesel iş birliği mekanizma-
ları bulunmasına rağmen, yaşanmakta olan süreçte bunlardan verim alınamamıştır. 
DSÖ gibi ilk kertede güvenilirliği pek de sorgulanmayan bir yapının gerekli adımları 
atmada gecikmesinden başlayarak, bazı ulus devletlerin kendi vatandaşlarına, bölgesel 
örgütlerin ise üye ülkelerine adeta sırt çevirdiği bir ortamda temel insani duruşu yaka-
layacak bir yönelime ihtiyaç vardır.” (SAM, 2020, s. 64).

Bu anlayış aynı zamanda Türkiye örneğinde olduğu gibi sahadaki aktif müca-
delenin yanında uluslararası yardımlaşmayı ve insani desteği de içermelidir. 
Türkiye, COVİD-19 sürecinde güçlü sağlık altyapısı ve krizlere dayanıklı sis-
temi sayesinde, kendi vatandaşlarının ihtiyacını karşılayacak tıbbi malzeme ve 
ekipmanı güvence altına aldığı gibi, uluslararası yardım çağrılarına kayıtsız 
kalmadan, kendinden talepte bulunan 44 ülkeye tıbbi malzeme ve ekipmanı 
zamanlıca ulaştırmıştır. (BBC, 2020). Diğer yandan, pandemi sonrası dönemin 
otoriter anlayışlara ve arayışlara daha fazla prim verildiği bir çalkantı dönemi 
olma ihtimali de mevcuttur. Ancak çoğulcu demokratik anlayışlar zemininde; 
katılımcı, şeffaf, bilimsel verilerle hareket eden, nimet ve külfeti sosyal devlet 
anlayışıyla paylaştıran, stratejik konularda kendi kendine yetebilen (ilaç, aşı, 
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gıda, tıbbi malzeme, savunma, vb.) ülke yönetimlerine ve uluslararası anlayış-
lara evirilmesi daha doğru olacaktır. Aksi halde insanın merkezden çıkacağı 
her anlayış, yeni sorunlar ve yeni suçlular aramayla sonuçlanacak ve dünya 
daha da yaşanmaz hale gelecektir. 
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Küresel Salgın Sonrasında Sağlık Eğitiminin Dönüşümü
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Özet
COVID-19 salgını dolayısıyla pek çok ülkede eğitime ara verildi. Alt yapısı bu-
lunan ülkelerde ise uzaktan öğretime geçildi. Teorik eğitimler nispeten başa-
rıyla sürdürülürken, uygulamalı eğitimlerle ilgili sorunlar tartışılmaya devam 
etmektedir. Tıp eğitimi başta olmak üzere hemen tüm sağlık programların-
daki uygulamalı eğitimler, klinik stajlar ve saha uygulamaları pek çok ülkede 
askıya alınmış durumdadır. Sadece ön lisans ve lisans eğitimi değil, lisansüstü 
eğitimler, uzmanlık eğitimi ve klinik araştırmalara devam eden doktora öğ-
rencilerinin çalışmaları da salgın süreçlerinden etkilenmiştir.  Özellikle sağlık 
personeli ihtiyacı olan ve mezuniyet sonrası uygulamalı yeterlik sınavları ve 
gözetimli çalışma evreleri zorunlu olan ülkelerde erken mezuniyet tartışıla-
bilmektedir. Nitekim bu ülkelerdeki mezuniyet sonrası intörnlük, gözetimli 
çalışma evreleri veya bazı sağlık programlarında meslek icra edebilmek için 
yüksek lisans yapılması gibi zorunluluklar, ek eğitim ve deneyim imkânı sağ-
lamaktadır. Ülkemizdeki gibi sağlık programları mezunlarının mezun olur 
olmaz herhangi bir ikincil koşul veya eğitim süreci olmaksızın sağlık hizmet 
sunumunda yer alabildiği ülkelerde ise konu daha farklı ele alınmak duru-
mundadır. Tıp mezunlarımız doğrudan mecburi hizmet görevine başlamakta, 
hemşirelik, ebelik ve diş hekimliği mezunlarımız da doğrudan sağlık hizmet 
sunumunda yer alabilmektedir. Burada öncelikli husus, ilgili programın ye-
terliklerinin ve kazanımlarının göz ardı edilmemesi, diplomanın verdiği yet-
kilerin doğru değerlendirilmesi ve buna göre karar verilmesidir. Dolayısıyla 
COVID-19 salgını sürecinde ve sonrasında sağlık eğitiminde alınan tedbirleri 
ve kararları değerlendirirken, ilgili ülkenin eğitim şekli ve diploma sonrası 
süreçleri, yetkinlik ve kazanımlara yönelik ikincil mekanizmaların olup olma-
ması ve devlet sınavlarının varlığı gibi konular da göz önünde bulundurul-
malıdır. Salgın sürecinde olduğu kadar, salgın sonrası dönem için de sağlık 
eğitimlerinin ve yetkinliklerin kazanılması noktasında telafi eğitimlerinin nasıl 
yapılacağı konusunda alternatifler geliştirilmesi gerekmektedir. Tanıda yapay 
zekâ kullanımının eğitimi, dijital eğitim, cerrahi pratiklerde sanal gerçeklik 
uygulamaları, dijital ortamda hasta görüşmeleri… Hâlihazırda devam eden 
süreçler, pek çok yeniliği ve açılımı ortaya çıkaracak ve belki de 10 yıl içerisin-
de geliştirilecek olan dijital eğitimin farklı olanaklarını, birkaç yıl içerisinde 
günlük eğitim hayatımıza kazandırmamıza olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
eğitim, sağlık, üniversiteler, etik, tıp fakülteleri
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The Transformation of Health Education After the Pandemic

Abstract
Higher education was interrupted in many countries due to the COVID-19 
outbreak. In countries with infrastructure, distance and remote learning was 
initiated. While theoretical trainings and lectures are carried out relatively 
successfully, problems related to applied trainings continue to be discussed. 
Practical training, clinical internships and field practices in almost all health 
programs, especially in medical education, have been suspended in many 
countries. Not only associate and undergraduate education, but also studies 
of doctoral students who continue postgraduate education, specialty education 
and clinical research have been affected by the pandemic. Fast track gradua-
tion can be discussed, especially in countries where healthcare personnel are 
required to pass applied proficiency exams or attend supervised study that 
are mandatory after graduation. As a matter of fact, the obligations such as 
post-graduate internship, supervised study/work phases or a master’s degree 
in certain health programs provide additional education and experience to 
graduates. In countries where health programs graduate, as in our country, 
can take part in the provision of health services without any secondary filter or 
educational processes, the subject should be handled differently. Our medical 
graduates start their compulsory service directly, and our nurses, midwives 
and dentists can also participate directly in the provision of health services. 
The primary issue here is not to ignore the competencies and achievements of 
the relevant program, to correctly evaluate the authorities given by the diplo-
ma and to decide accordingly. Therefore, while evaluating the measures and 
decisions taken in health education during and after the COVID-19 pande-
mic, issues such as the type of education and post-diploma processes of the 
relevant country, whether there are secondary processes for competencies and 
achievements, and the presence of state/board exams should also be taken into 
consideration. Alternatives need to be developed on how to make compensa-
tory training in the process of gaining health training and competencies for 
the post pandemic period as well as during the pandemic period… Training 
of the use of artificial intelligence in diagnosis, digital education, virtual reality 
applications in surgical practices, patient interviews in digital environment… 
The pandemic and digital transformation that are currently underway will re-
veal many innovations and expansions and may enable us to adapt them in our 
routine life soon, while it could take almost 10 years to achieve the same level 
in a normal evolution.

Keywords
education, health, universities, ethic, medicine faculties
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Giriş

COVID-19 salgını dolayısıyla pek çok ülkede eğitime ara verildi. Alt yapısı 
bulunan ülkelerde ise uzaktan öğretime geçildi (Distance Learning Solutions, 
2020). Teorik eğitimler nispeten başarıyla sürdürülürken, uygulamalı eğitim-
lerle ilgili sorunlar tartışılmaya devam etmektedir. Tıp eğitimi başta olmak üze-
re hemen tüm sağlık programlarındaki uygulamalı eğitimler, klinik stajlar ve 
saha uygulamaları pek çok ülkede askıya alınmış durumdadır (Kocak Tufan & 
Kayaaslan, 2020). Sadece ön lisans ve lisans eğitimi değil, lisansüstü eğitimler, 
uzmanlık eğitimi ve klinik araştırmalara devam eden doktora öğrencilerinin 
çalışmaları da salgın süreçlerinden etkilenmiştir.  Tüm dünyada genel olarak 
hastanelerde ve sahada yapılacak olan stajlara ara verilmiş olmakla birlikte, 
özellikle sağlık personeli ihtiyacı olan yerlerde son yıl öğrencilerinin erken 
mezuniyeti de gündeme gelen konular arasındadır. Mezuniyet sonrası uygula-
malı yeterlik sınavları ve gözetimli çalışma evreleri zorunlu olan ülkelerde er-
ken mezuniyet daha rahat tartışılabilmektedir. Ülkemizdeki gibi lisans sonrası 
herhangi bir ikincil koşul olmaksızın, mezun olur olmaz pratisyen hekimleri 
tam yetkili olarak mecburi hizmet görevine başlayabilen; hemşirelik ve diğer 
sağlık programları mezunlarının da doğrudan çalışabildiği ülkelerde ise konu 
daha farklı ele alınmak durumundadır. Nitekim diğer ülkelerdeki mezuniyet 
sonrası intörnlük, gözetimli çalışma evreleri veya bazı sağlık programlarında 
meslek icra edebilmek için yüksek lisans yapılması gibi zorunluluklar ek eğitim 
ve deneyim imkânı sağlamaktadır.  Burada öncelikli husus, ilgili programın 
yeterliklerinin ve kazanımlarının göz ardı edilmemesi ve diplomanın verdiği 
yetkilerin doğru değerlendirilmesi ve buna göre karar verilmesidir. Dolayısıy-
la COVID-19 salgını sürecinde ve sonrasında sağlık eğitiminde alınan tedbir-
leri ve kararları değerlendirirken, ilgili ülkenin eğitim şekli ve diploma sonrası 
süreçleri, yetkinlik ve kazanımlara yönelik ikincil süreçlerinin olup olmaması 
ve devlet sınavlarının varlığı gibi konular da göz önünde bulundurulmalıdır.



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

154

Salgın sonrası eğitimin nereye evirileceğini tartışabilmek için ilk olarak sal-
gının mevcut etkileri gözden geçirilmelidir. Bu yazıda öncelikle mevcut CO-
VID-19 salgını ve yükseköğretime etkisi ele alınacak, daha sonra farklı ülke-
lerde ve ülkemizde alınan tedbirler ve salgının sağlık eğitiminin geleceğine 
etkisi değerlendirilecektir. İlerlemeden önce geçmiş salgınları ve etkilerini de 
hatırlamakta fayda var.

Yakın Tarihimizdeki Büyük Salgınlar
Orta Çağ’daki veba salgını, son bin yıldaki salgınların belki de en ünlüsüdür. 
Hakkında kitaplar yazılmış, romanlara konu olmuş, filmler çekilmiştir. Öyle ki 
halen Avrupa’da günlük hayatta etkisi görülebilmektedir. Örneğin Münih’te 
Marienplatz’taki ünlü Glockenspiel, 43 çanı ve 32 gerçek boyutlu figürüyle 
her gün, günde iki kez hâlâ vebadan kurtulmanın sevincini paylaşır. İki kata 
yerleştirilmiş figürlerden üst kattakiler bir Bavarian düğününü anlatırken, alt 
kattaki dans eden figürler Münih’te 1517 yılındaki veba salgını günlerinden 
kurtulmanın müjdesini ve sevincini sokaklarda dans ederek kutlayan işçileri 
anlatmaktadır (Radiustours, 2020) (Görsel 1). 

Görsel 1. Münih’te Marienplatz’taki Glockenspiel

Veba salgınından kurtuluşu haber vermek üzere sokaklarda dans eden işçileri anlatan gerçek boyutlu figürleriyle her gün, günde 
iki kez harekete geçerek, meraklı izleyicilere 1517 yılındaki veba salgınını ve salgının bitişini hatırlatmaya devam etmektedir.

(Fotoğraf: Zeliha K. Tufan).

Salgın, ansızın gelir. Hayatın gidişatını alt üst eder, tek başına görüldüğü za-
manı değil sonrası dönemleri de etkisinde bırakır. Yakın tarihimizde bildiği-
miz en yıkıcı salgın 1918’deki İspanyol gribidir (“Spanish” influenza, Influenza 
A H1N1). CDC kaynaklarına göre yaklaşık 500 milyon insanın yani dünyanın 
o zamanki nüfusunun üçte birinin virüsle enfekte olduğu tahmin edilmekte-
dir. Ölü sayısının ise bazı kaynaklarda 40 bazı kaynaklarda 50 milyon civarın-
da olduğu söylenmektedir. İlginç olarak 5 yaş altı, 20-40 yaş arası ve 65 yaş 
üstündekilerde daha ağır seyretmiştir. Yirmi ile kırk yaş arası dahil sağlıklı 
hastalarda ölüm oranının yüksek olduğu bilinen tek pandemidir. O dönemde 
influenzaya karşı aşının olmaması ve gribe ikincil gelişen bakteriyel enfeksi-
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yonları tedavi edecek antibiyotiklerin bulunmaması gibi nedenler ölü sayısını 
etkilemiştir. Salgınla mücadele tecrit, karantina, kişisel hijyen, toplulukların 
bir araya gelmemesi ile sağlanmaya çalışılmıştır. Sonrasında 1957’de Asya Gri-
bi (“Asian” influenza, Influenza A H2N2) ve 1968’de Hong Kong Gribi (“Hong 
Kong” influenza, Influenza A H3N2) görülmüştür. İlk kez Singapur’da Şubat 
1957’de ortaya çıkan Asya Gribi, Nisan 1957’de Hong Kong’a, yaz aylarında 
ise Amerika kıyılarına ulaşmıştır.  Ülkemizde yaygın olarak görülen Asya Gribi 
1958’e kadar sürmüş ve tüm dünyada tahminen 1.1 milyon insanın ölümüne 
yol açmıştır. Hong Kong gribi de tüm dünyada 1 milyondan fazla kişinin ölü-
müne neden olmuştur. Ölümlerin çoğunluğu 65 yaş ve üzeriydi. Mevsimsel 
Influenza A H3N2 virüsleri düzenli antijenik değişime uğrayarak daha çok 
yaşlı kişilerde ağır hastalığa neden olmaya devam etmektedir. Bunların hepsi 
de influenzalara bağlıdır. Daha sonraları 1997’de ve 2003’te Asya’da yayılan 
H5N1 ve 2007’de Hollanda’da salgına neden olan H7N7 virüsleri de influenza 
virüsleridir; bununla birlikte yüksek patojenitelerine rağmen daha sınırlı kal-
mışlardır. Son yüzyıldaki son pandemi ise 2009’da yine bir influenzaya bağlı 
olan domuz gribiydi (Influenza A (H1N1) pdm09). CDC kaynaklarına göre 
12 Nisan 2009’dan Nisan 2010’a kadar, Amerika’da 61 milyon vaka, 274.304 
hastane yatışı ve 12.469 ölüm gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Dünyada ise 
çıktığı 2009 yılında virüse bağlı ölen sayısı tahminen 151.700-575.400 kişidir 
(Past Pandemics, 2020) (Kocak Tufan, 2020).

Çin’in Vuhan (Wuhan) şehrinde, 2019 yılının Aralık ayının sonlarında çıkan 
ve SARS CoV2’nin neden olduğu hastalık, diğer salgınlarda olduğu gibi çıktığı 
yerin adıyla yani Vuhan Gribi olarak değil COVID-19 (CO: Corona, VI: Virus, 
D: Disease, 19: 2019: COVID-19) olarak adlandırıldı. Önceleri Vuhan’ın güne-
yindeki toptan balık ve canlı hayvan pazarı olan Deniz Ürünleri Şehir Pazarı’n-
dan kaynaklandığı düşünüldü. Kısa sürede Hubei Eyaleti’ndeki diğer şehirlere 
ve dünyaya dağıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Martta, COVID-19 salgını-
nı pandemi olarak ilan etti (Kocak Tufan & Kayaaslan, 2020). 

Bu yazının kaleme alındığı 22 Mayıs 2020 tarihine kadar, COVID-19’a bağlı 
olarak ülkemizde 153.548 vaka, 4249 ölüm, tüm dünyada ise 5.107.572 vaka, 
333.032 ölüm bildirilmiştir (John Hopkins Coronavirus Resource Center, 2020)

Salgınının Etkileri
COVID-19 salgını tüm dünyayı sardı ve yaşamın tüm yönlerini etkiledi: tica-
ret, turizm, ekonomi, sosyal hayat, eğitim… Vaka sayısının daha da artması-
nı önlemek için birçok ülkede farklı önlemler uygulandı; okullar ve alışveriş 
merkezleri kapatıldı, sınırlar kapatıldı, uçuşlar askıya alındı (Kocak Tufan & 
Kayaaslan, 2020). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından, halk sağlığı ve en-
feksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanları başta olmak üzere farklı 
alanlardan akademisyenlerden COVID-19 Bilim Kurulu oluşturuldu. Bilim 
Kurulu tüm dünyadaki gelişmeleri ve akademik yayınları takip ederek salgının 
ilk aşamasından itibaren korunma, tanı ve tedavi için sağlık hizmet sunumu-
na yönelik rehber geliştirdi, önerilerde bulundu. Sahadaki sorunlara yönelik 
olarak da çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından alınacak olan tedbirler için sü-
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rekli bir danışmanlık hizmeti verildi ve verilmeye devam etmektedir. Salgının 
dinamik bir süreç olması da anlık ve hızlı karar süreçlerini zaruri kılmaktadır. 
Zaman içerisinde sağlık hizmet sunumuna yönelik önlemler netleştiğinden, 
salgının akut dönemindeki ihtiyaç karşılanmış oldu ve özellikle yeniden normal-
leşme sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak da Toplum Bilim Ku-
rulu oluşturuldu ve önlemler çeşitlendirildi. Kurullar halihazırda gelişmeleri 
takip ederek çalışmalarına devam etmektedir (COVID-19, Yeni Koronavirüs 
Hastalığı, 2020).

Salgının sağlığa ve çeşitli sektörlere etkisini değerlendirmek, gerekli planlama-
ları yaparak önlemler alabilmek için salgının ilerleyen dönemlerini öngörebil-
mek elzemdir. Zaman içerisinde farklı ülkelerin önlemlerinin karşılaştırılması 
ve vaka sayılarının öngörülebilmesi için programlar ve endeksler geliştirildi. 
Elli iki ülkede, küçük çaplı tedbirlerden okul kapatılması gibi kısıtlayıcı poli-
tikalara kadar 170 müdahaleyi izleyen ekipler, salgınla ilgili öngörülerde bu-
lunmaya çalışırken Oxford’dan başka bir ekipte 100’den fazla ülkede 13 çeşit 
önlemi izlediği ve daha sonra bu 13’ten 7’sini tek bir “stringency” index olarak 
hesapladığı bir gösterge geliştirdi (Gibney, 2020). Salgının ilerleyen günlerde-
ki seyrini tahmin etmek üzere rutin kullanılan modellerin pek çoğu şu veya bu 
şekilde alınan tedbirlerin çeşitlendirilmesi ve tedbirlere uyumun değişmesiyle 
birlikte başarısız da olabildi. Yine de pek çok üniversite yeni modellemelerle 
kendini geliştirdi. Washington Üniversitesi’nin sağlık göstergelerini izleyen 
ensitütüsü The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) bunlardan 
biridir ve halihazırda başarılı öngörülerde bulunmaktadır (COVID-19 Projec-
tions, 2020) (Grafik 1). Bu tür modellemelerin ve ayrıca epidemiyolojik çalış-
maların salgın sonrası verilerle daha da geliştirileceği düşünülmektedir.

Grafik 1. Washington Üniversitesi IHME tarafından yapılan, mevcut veriler üzerinden 
Türkiye için öngörüler

Kaynak: (COVID-19 Projections, 2020)

Salgının turizmden ticarete kadar farklı etkileri olmakla birlikte burada sadece 
bir giriş yapmakla yetinilecek ve esas olarak yükseköğretime etkilerinin üze-
rinde durulacaktır.



157

Zeliha Koçak Tufan

Salgın ve Yükseköğretim
Pandeminin etkilediği alanlardan birisi hiç şüphesiz yükseköğretimdir. Tüm 
dünyada pek çok üniversite yüz yüze eğitim, toplantı ve araştırma planlarını 
askıya almış durumdadır. Laboratuvarlarını kapatmıştır. Yine pek çok üniver-
site dijital platformlarda ayakta kalmaya çalışmaktadır (Science in the time of 
coronavirus, 2020). Uzaktan eğitim altyapısı son derece önemli hale gelmiş-
tir. Teorik derslerde çevrimiçi dersler yapılabilirken uygulamalı eğitimlerle 
ilgili sorunlar pek çok ülkede devam etmektedir. Pandeminin eğitim-öğretim 
yöntemi, araştırma, uluslararasılaşma ve hareketlilik açısından dünyadaki yük-
seköğretim sistemi üzerinde derin etkilere ve değişikliklere neden olacağı dü-
şünülmektedir (Saraç, 2020).

Uzaktan öğretimin birçok avantajı ve dezavantajı vardır. Dünya çapında ve 
kitlesel olarak deneyimlendiğinden, çevrimiçi öğrenmede pek çok farklı konu 
gündeme gelecek ve yaygın olarak tartışılacaktır (The Chronicle of Higher 
Education, 2020). Farklı coğrafi bölgelerdeki en yaygın problem, kırsal alan-
larda yaşayan ve internet erişim imkânı kısıtlı olan öğrencilerdir. Yine ulusla-
rarası öğrenciler de ayrı bir tartışma konusu oluşturmaktadır. Memleketlerine 
giden uluslararası öğrenciler için, okullarına dönüp dönemeyecekleri de bir 
muammadır. Türkiye dışındaki pek çok ülkede memleketlerine gitmeyen ya-
bancı öğrenciler kampüslerinden çıkarılmışlardır. Okudukları ülkede kalmaya 
cesaret edenler ise COVID-19’a yakalandıklarında bu sefer de sağlık sigortası 
problem oluşturmaktadır. Pandemi, bazı üniversitelerin bahar tatiline rastla-
dığından, kampüsten ayrılan ve yaklaşmakta olan salgının farkında olmadan 
eşyalarını yurtlarında bırakarak gitmiş olan öğrenciler gibi farklı hikayelere 
de rastlanmaktadır (Bırakıp Gelenler, Devam Edenler, 2020). Ayrıca, yaşamı 
kampüsteki yarı zamanlı işine bağlı olan ve kampüs kapatıldıktan sonra hayata 
tutunmakta zorlanan öğrenciler de söz konusudur (Patel, 2020).

Türk üniversitelerinin küresel salgına yanıtı nispeten hızlıydı. Tüm üniversi-
telerde, uzaktan öğretim için dinamik çözümler oluşturmak ve kalan personel 
için kampüsleri güvenli ve sağlıklı tutmak amacıyla Yeni Coronavirus Salgın 
Danışma Komisyonları (KOVKOMlar) kuruldu (Kocak Tufan, COVID-19 Di-
aries of Higher Education during the Shocking Pandemic, 2020). Türkiye’de 
ülkemizde ilk vakanın bildirildiği 10 Mart tarihinin hemen akabinde devletin 
aldığı kararla16 Mart’tan itibaren eğitim ve öğretime ara verildi, 23 Mart’tan 
itibaren de uzaktan öğretime başlandı. Bu konuda YÖK tarafından yapılan bir 
ankete göre, ankete katılan 189 üniversitenin 121’i (%64) örgün eğitime ara 
verildikten bir hafta sonra yani 23 Mart’ta, 41’i (%21,6) 30 Mart’ta ve 25’i (% 
13,2) 6 Nisan’da uzaktan öğretime geçmişti (YÖK Uzaktan Öğretim Anketi, 
2020). Halen üniversiteler örgün eğitim programlarının tüm teorik derslerin-
de senkron veya asenkron uzaktan öğretim yöntemlerini kullanmaktalar. Ba-
har döneminde ülkemizde toplam ders sayısı normalde 736.341’dir. Bu bağ-
lamda derslerin yaklaşık %90’ı yükseköğretim kurumları tarafından uzaktan 
öğretime açılmıştır.
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Üniversiteler sadece Türkiye’de değil yaklaşık 180 ülkede, ülke genelinde, 
kalanlarında ise lokal olarak kapatıldı ve uzaktan öğretime geçildi (Distance 
Learning Solutions, 2020) (National learning platforms and tools., 2020). Te-
orik eğitimlerle ilgili veriler nispeten daha başarılı görünürken eğitimin pratik 
kısmı, tüm dünyada geniş ölçüde kesintiye uğradı. Özellikle mühendislik ve 
teknik programların saha uygulamaları, 3 + 1, 7 + 1 programlarının uygula-
maları, iş yeri eğitimleri; öğretmenlik eğitiminin saha uygulamaları, stajları; 
sivil havacılık ve yer hizmetleri ile pilotaj ve uçuş eğitimleri; tıp, diş hekimliği, 
hemşirelik, ebelik, eczacılık ve fizyoterapi gibi sağlık programlarının uygula-
maları, stajları… Türkiye’de uzaktan öğretime geçildikten bir süre sonra ted-
rici olarak YÖK tarafından yetki devri yapıldı ve staj uygulamalarında farklı 
yöntemlerin kullanılabilmesi için üniversitelerin önü açıldı. Her bir fakülte-
nin öğrenci sayısı, akademisyen dağılımı, pandemi hastanesi olup olmamasına 
göre uygulamalı eğitimlerini planlamaları, sınavlar için de dijital ortamda sı-
nav uygulamaları ile farklı yöntemleri kullanabilmeleri için yetki devri yapıl-
mış oldu (YÖK COVID-19 Bilgilendirme, 2020).

Türkiye yükseköğretim alanı, yaklaşık 8 milyon öğrencisi ve 209 yükseköğre-
tim kurumu ile devasadır ve salgına verilen yanıtların diğer ülkelerin tedbir-
leriyle doğrudan karşılaştırılması yanlış olacaktır. Nitekim öğrenci sayısı diğer 
birçok ülkeye kıyasla zaten kat kat daha büyüktür. Buna rağmen ilk verileri 
yorumladığımızda ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki uygulamalarla karşılaş-
tırdığımızda, hızlı adaptasyon kabiliyeti ve adanmış akademisyenleri ile Türk 
yükseköğretimi salgın sürecinin başından itibaren başarılı bir imtihan vermiş-
tir (YÖK COVID-19 Bilgilendirme, 2020; Saraç, 2020; Gibney, 2020).

Salgın ve Üniversitelerin Dönüşümü
Salgının sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçları, yükseköğretim kurumlarını ve 
geleceğe yönelik çalışmalarını etkileyecektir. Uzaktan öğretim, sağlamış oldu-
ğu kolaylıkların yanı sıra ciddi bir yatırım da gerektirmektedir. Birçok Türk 
üniversitesinin altyapısı nispeten salgına hazırdı: 128 üniversitemizin pandemi 
ortaya çıkmadan önce uzaktan eğitim merkezleri vardı. Yükseköğretim Kuru-
lu, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkanlığında Dijital Dönüşüm 
Projesini iki yıl önce başlatmış ve nispeten az gelişmiş veya gelişmekte olan 
bölgelerde bulunan üniversitelerdeki akademisyenler ve öğrenciler için yoğun 
dijital eğitim programlarını hayata geçirmişti: 16 üniversitenin 6000 öğretim 
elemanına dijital ders materyali hazırlama dersleri verilmiş ve 50 binden fazla 
öğrencinin müfredatına kredili ders olarak dijital yeterlilik dersi eklenmişti 
(Saraç, 2020). Sayın Saraç, University World News’de yayımlanan yazısında 
salgının etkilerine yönelik olarak: …ekonomi, kamu yönetimi, sağlık politikaları ve 
uluslararası ilişkiler etkilenecek, eğitimde paradigmanın değişmesiyle de gelecekte ka-
çınılmaz olarak farklı sosyal yapılar ortaya çıkacaktır demektedir. Özellikle dijital-
leşme ile birlikte çeşitli ihtiyaçlar da gündeme gelecek ancak ekonomi, sürecin 
ne şekilde etkileneceğine yönelik belirleyici faktör olacaktır. Dünyanın çeşitli 
yerlerinde devlet desteği olmayan özel üniversiteler için COVID-19, düşüşün 
başlangıcı da olabilir. Teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimlere yöne-
lik üretilecek olan çözümler için 2020-2021 eğitim öğretim yılı önemli model-
lemelerle karşılaşacağımız bir dönem olabilir.
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Üniversiteler aynı zamanda pandeminin yayılmasını durdurmaya hizmet ede-
bilecek yenilik ve araştırma merkezleridir. Ancak binlerce, milyonlarca insan 
artık laboratuvarlarında veya araştırma merkezlerinde değil. İlaç çalışmaları, 
klinik araştırmalar, aşı geliştirme, personel koruyucu ekipman tasarımı ... Bu 
konuların tümü akademinin ilgi alanına girmektedir. Üniversitelerin salgın-
daki rolünü 4 başlıkta ele alabiliriz:

1. Sağlık eğitimi
2. Sağlık hizmet sunumu
3. Akademik danışmanlık
4. Araştırma-geliştirme

Salgının sonunda bu dört başlıkta da pek çok yenilikle karşılaşacağımız mu-
hakkak. Üniversitelerin ve akademisyenlerin salgın sürecinde sahada aktif rol 
oynadıklarını, salgının kontrolüne yönelik yönergelerin ve kılavuzların gelişti-
rilmesi, sağlık hizmeti sunumu, virüs ve potansiyel aşılar üzerine araştırmalar 
yapılması gibi konularda yerel sağlık otoriteleriyle, fon sağlayıcı kuruluşlarla 
ve sanayi ile birlikte yapılan çalışmaların arttığını gözlemliyoruz. Yine top-
luma yönelik olarak çevrimiçi toplantılar, seminerler düzenleyerek toplumu 
bilgilendirici rol oynayan üniversiteler, salgın sonrasında çok daha fazla üni-
versite-sanayi, üniversite-kamu iş birliklerine girecektir. Nitekim Nature der-
gisinde yayımlanan bir makalede de Üniversiteler arasında, ve farklı alanlardan 
ve farklı uzmanlıktaki araştırmacılar arasında virüsü incelemek, tedavi etmek ve en-
gellemeye çalışmak için hızla yeni işbirlikleri oluşturuluyor tespiti paylaşılmaktadır 
denmektedir (Science in the time of coronavirus, 2020).

Salgında Sağlık Eğitimi ve Uluslararası Örnekler
Salgında en çok etkilenen programlar arasında tıp ve diğer sağlık programları 
yer almaktadır. Sağlık personeli ihtiyacı olan bazı ülkeler son yıl sağlık öğren-
cilerini işgücüne dahil etmeye çağırırken, Amerika gibi diğer bazı ülkelerde 
ise hastanedeki öğrencilerin salgın vakalarına maruz kalma olasılığı, hastalığı 
yayma olasılıkları ve kişisel koruyucu ekipman sağlanmasında yaşanan güç-
lükler, eğitimin devamının faydalarından daha ağır basmaktadır (Lacobucci, 
2020) (Interim guidance on medical students’ participation in direct patient 
contact activities: principles and guidelines, 2020) (Farber, 2020). Amerika 
Tıp Okulları Birliği de başlangıçta üye okulların tıp öğrencileri için birkaç haf-
ta boyunca klinik rotasyonlarını askıya almasını önermişti (Interim guidance 
on medical students’ participation in direct patient contact activities: princip-
les and guidelines, 2020). Amerika’da özellikle Harvard Üniversitesi, Ameri-
ka Üniversiteler Birliği (Association of American Colleges and Universities, 
AACU) ve Amerika Tıp Birliği (American Medical Association, AMA)’ın web 
siteleri incelendiğinde, ön plana çıkan hususlar şunlardır:

• Sürekli olarak güncelleme ve bilgilendirmeler yapılması
• Düzenli toplantılar, röportajlar, çevrimiçi toplantılar aracılığıyla aka-

demik, idari personel ve öğrencilerle temas halinde kalınması
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• Özellikle dijital ortamda uzaktan eğitime yönelik bilgilendirmelerin 
kolay erişilebilir tutulması

Bu bilgilendirme ve toplantılar incelendiğinde, öğrenci ve akademisyenle-
rin sağlığına gönderme yapılarak beden ve ruh sağlığını korumaya yönelik 
öneriler yoğun bir şekilde yer alırken, esasen sağlık uygulamalarına ve klinik 
pratiklere yönelik somut, alternatif önerilere pek rastlanmamaktadır (Görsel 
2, 3). Kampüs ve hastaneler ayrı ayrı ele alınmaktadır. Kampüslerin yüz yüze 
eğitime genel olarak kapalı olduğu, üniversitelerin araştırma merkezlerinde 
çalışmaların çoğunun durdurulduğu, sadece laboratuvarlarda deney hayvanla-
rının bakımı veya mikrobiyoloji ve hücre kültürlerinin devamı için personelin 
sınırlı girişinin sağlandığı görülmektedir. Devam eden tez çalışmaları için ise 
öğrenciler akademik danışmanlarına refere edilmektedir (Harvard University, 
2020; AAMC, 2020).  Görsel 2’de de görüleceği üzere klinik uygulamalar as-
kıya alınmış durumdadır. Yine Görsel 3’te ulusal ve yerel otoritelerin önerileri 
ile kendi kaynaklarını göz önünde bulundurarak her bir okulun kendi karar-
larını alacağı görülmektedir.

Görsel 2. Harvard Üniversitesi’nin salgın sürecinde klinik uygulamalara yönelik diş hekim-
liği öğrencilerine yaptığı duyurulardan bazıları

Kaynak: (Coronavirus Response, 2020)
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Görsel 3. Amerika Diş Hekimleri Birliği’nin diş hekimliği eğitimine yönelik yaptığı  
duyurulardan örnek.

Kaynak: (A Pandemic Resource Guide for Dental Education, 2020)

Amerika’da pek çok üniversite sonbaharda açılacağını belirtmekle birlikte 
kampüslerin tamamının açılıp açılamayacağı, ne zaman açılabileceği, sağlık 
programlarında stajların nasıl tamamlanacağı tam bir muamma olarak görül-
mektedir (The Chronicle of Higher Education, 2020; AACU, 2020). Hastanede 
tıp, diş hekimliği ve diğer sağlık programlarının stajlarına yönelik olarak tüm 
sınıfları ve tüm üniversiteleri içerecek şekilde somut ve net bir ifade verileme-
mekte, AMA’nın önerilerinin dikkate alındığı ifade edilmektedir.  Bir yandan 
halihazırda hastanelerde staj gerektiren sağlık programlarının yapılamadığı 
ve sürecin takip edildiği belirtilirken, bir yandan da ilgili program direktörleri 
ile görüşülerek her öğrencinin programını yapması gerektiği, kayıp haftası, 
rotasyonu olanların bunu kayıt altına alarak telafi etmesi gerektiği belirtilmek-
tedir (Statement on clinical placements , 2020; Harvard University, 2020). Her 
şeye rağmen dijital ortamda hasta görüşmelerinin yapılarak stajlara devamın 
sağlandığı örnekler de mevcut. Tıp ve sağlık öğrencilerinin COVID hastası 
dışında hasta kabul eden polikliniklerde stajlara devam edilebileceği de görüş 
olarak yer almaktadır. Bazı hastanelerin ve sağlık merkezlerinin web sitele-
ri incelendiğinde kısa süreliğine stajların askıya alındığı, zorunlu stajları ta-
mamlayanların mezuniyet süreçlerinin yapılacağı, tamamlamamış olanlar için 
yeterlikten ödün vermeden mezuniyet tarihine yetiştirilebilmeleri için çalışı-
lacağı da ifade edilmektedir (Medical Education Guide, 2020; AAMC, 2020; 
Harvard University, 2020). Tıp ve diğer sağlık programlarındaki öğrencilerin 
sağlık sisteminin bir parçası olduğu ve gerekli önlemlerin alınarak stajlara ve 
klinik uygulamalara devam etmesi gerektiğini savunanların sayısı da az değil-
dir (Farber, 2020; Smith, 2020). Nitekim AMA’da yayımlanan bir yazıda üç 
prensipten bahsedilmektedir (Smith, 2020): 
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• Hastaların bakımı birincil kaygıdır, öğrenciler hasta bakım ortamları-
na aktif olarak dahil edilmelidir

• Öğrenciler, hem kendileri güvende olmalı, hem de birlikte çalıştıkları 
kişilerin sağlığını gözetmelidir (nitekim stajların devamındaki en bü-
yük endişe öğrenciler aracılığıyla hastalığın yayılması korkusuydu)

• Tıp fakülteleri geleceğin doktorlarını yetiştirmek üzere sürekli yeni ge-
lişmelere adapte olmalıdır.

Çeşitli dernek, kurum ve kuruluşlarının (AACOM, AAMC, ACCME, ACG-
ME, AMA, AOGME, AOA, CMSS (OPDA), ECFMG, FSMB, LCME, NBME ve 
NBOME) temsilcilerinden oluşan ve 2009 yılında kurulan The Coalition for 
Physician Accountability koalisyonu da salgında tıp eğitimi ile ilgili bir rapor 
yayımlamıştır  (Final Report and Recommendations for Medical Education 
Institutions of LCME-Accredited, U.S. Osteopathic, and Non-U.S. Medical 
School Applicants, 2020).  Bu raporda tüm fakültelere uyacak tek bir çözümün 
olmadığı belirtilmekte, kendi okulları ile ilgili olarak tıp fakültesi dekanlık-
larının kararlarının geçerli olduğunun altı çizilmektedir. Ancak beklentileri 
karşılamak ve adaletli olabilmek için tüm öğrencilere yönelik tutarlı bir poli-
tika izlenmesinin, alınacak kararlarla ilgili çerçevenin bu yönde çizilmesinin 
gerektiği de yine aynı raporda belirtilmektedir. Salgın sürecinde tıp eğitimi 
uygulamalarında öncelikle çekirdek eğitimin gerekliliklerine odaklanılması 
önerilmektedir. Yayımlanan öneriler arasında değişim programları ve kişisel 
gelişim için kendi okulları dışında yapılan staj veya rotasyonların 2020-2021 
için çok gerekli olmadığı sürece askıya alınması veya karantina olasılıklarının 
da göz önünde bulundurularak planlama yapılması, mezuniyet sonrası asistan-
lığa başlama için gerekli süreçlerin uzatılması veya ertelenmesi de yer almak-
tadır (Görsel 4). The Coalition for Physician Accountability koalisyonu, salgın 
sürecinde lisans ve uzmanlık eğitiminde çekirdek eğitimin önceliklenmesine 
ve program yeterliklerinin edinilmesine dikkat çekmiş, özellikle mezun aşa-
masındaki öğrencilerin mezuniyet sonrası uzmanlık başvuru sürelerini ele al-
mıştır.
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Görsel 4. The Coalition for Physician Accountability koalisyonu açıklamaları

Kaynak: (Final Report and Recommendations for Medical Education Institutions of LCME-Accredited, U.S. Osteopathic, 
and Non-U.S. Medical School Applicants, 2020)

Birleşik Krallık’ta ise özellikle Tıp Konseyi (General Medical Council, GMC), 
Tıp Okulları Konseyi (Medical Schools Council, MSC) ve London School of 
Hygiene and Tropical Medicine ve Oxford Üniversitesi gibi üniversitelerin 
web siteleri incelendiğinde, ön plana çıkan hususlar şu şekilde sıralanabilir 
(Oxford Medical Students Step Support Fight Against Covid-19, 2020; Lon-
don School of Hygiene and Tropical Medicine, 2020; General Medical Coun-
cil, 2020; Coronavirus (COVID-19): advice and support for students, 2020)

• GMC’in açıklamalarında her okulun kendi şartlarına göre karar ve-
receği, mezun durumunda olmayan öğrenciler için planlamaların 
daha sonra yapılacağı, mezun durumda olanların mezuniyet sonrası 
yerleştirilmelerine yönelik işlemlerin başlatılarak mağdur edilmeye-
cekleri, ancak işlemlerin okullarından mezun oldukları öğrenildiğin-
de tamamlanacağı; öğrencilerin gönüllü olarak çalışabilecekleri ancak 
eğitimlerinin gönüllülükten öncelikli olduğu, okullarına yakın farklı 
merkezlerde gönüllü olarak yer alabilecekleri, gönüllü olarak çalışsalar 
da bir doktor gibi çalıştırılmayacakları belirtilmiştir.
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• İngiltere’de öğrencilerin sağlık sisteminin doğal bir parçası ve çalışa-
nı olarak da bulunduğu ve farklı formüllerle süreçte yer almaları ve 
eğitimlerine devam etmeleri gerektiğine dair genel ifadeler de kulla-
nıldığı görülmektedir  (MSC’de bundan memnun görünüyor nitekim 
yaptığı açıklamada The Medical Schools Council welcomes the confirmation 
from the Department for Health and Social Care in England that medical 
students are deemed to be “essential workers” ifadesi geçmektedir). Özellik-
le tıp öğrencilerinin COVID-19’un yayılmasına neden olmamaları için 
evde kalma dönemleri devam ederken önemli klinik stajları kaçıracağı 
ve fakültelerin kendi çözümlerini bularak mutlaka telafi edilmesi ge-
rektiği de açıklamalarda yer almaktadır.

• Somut bir öneri olarak bazı ilgili stajların birleştirilerek verilebilece-
ği önerisinin getirildiği de görülmektedir: çocuk hastalıkları ile kadın 
hastalıkları ve doğum stajları gibi. Ancak henüz öneri halindedir. Her 
fakültenin kendi karar vermesi gerektiği, ancak seçmeli stajlardan ta-
viz verilerek zorunlu stajlara odaklanılmasının akılcı olacağının da altı 
çizilmektedir. Programların erken başlatılabilmesi de gündemdedir.

Görsel 5. Oxford Üniversitesi’nin pek çok alanda yüz yüze eğitim veremeyeceğini  
öğrencilerine iletmesi

Kaynak: (Coronavirus (COVID-19): advice and support for students, 2020).
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Görsel 5’te de görüleceği üzere Oxford Üniversitesi’nin web sitesinde de diğer 
okullarda olduğu gibi öğrencilere yönelik pek çok başlıkta bilgilendirme mev-
cut. Oxford Üniversitesi, laboratuvar ve saha çalışmalarının aksıya alındığını, 
proje ve araştırmaların yarım kalmasından dolayı oluşan sıkıntılar için çalış-
maya devam ettiklerini belirtmekteler. Hem Amerika hem de Birleşik Kral-
lık’taki üniversite örnekleri üzerinden bakıldığında akademisyen ve öğrenci-
lerin sürekli bilgilendiren içeriklerin yer aldığını görmek mümkün. Ne var ki 
bu içeriklerin çoğunda daha önce de belirttiğimiz gibi sağlık eğitiminin uygu-
lamalı kısımlarına ait alternatif bir öneri bulunmamaktadır. Pek çok alanda 
yüz yüze eğitim veremeyeceklerini, laboratuvar ve saha çalışmalarının aksıya 
alındığını, proje ve araştırmaların yarım kalmasından dolayı oluşan sıkıntılar 
için çalışmaya devam ettiklerini belirten içeriklerin tekrarlandığını görüyoruz 
(Görsel 5). Oxford Üniversitesi ilginç olarak bazı programlarda yaz dönemin-
deki tıp ve hukuk hariç 1’inci sınıf öğrencilerini sınavsız başarılı kabul ettiğini 
belirtmektedir (Görsel 6). Pek çok sorunun da salgındaki belirsizliklere bağlı 
olarak henüz cevaplanamadığı dikkati çekmektedir.

Görsel 6. Oxford Üniversitesi, tıp ve hukuk hariç bazı programlarda, 1’inci sınıftaki öğren-
cileri yaz dönemi için salgın dolayısıyla sınavsız başarılı kabul etmesi

Uluslararası arenada üniversitelerin çoğunlukla teorik dersleri uzaktan öğre-
timle ikame ettikleri, uygulamalı dersleri askıya aldıkları ve salgın sürecinde 
eğitimin sürdürülmesinden çok salgınla ilgili çeşitli araştırma ve geliştirme fa-
aliyetlerine ve salgının sosyal yönetimine odaklandıklarını değerlendirmekte 
mümkün (London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2020)

Sağlık Eğitiminin Dönüşümü
Salgın halihazırda devam etmektedir. Pandemi gayet dinamik bir süreç ve bu 
satırların yazıldığı gün itibariyle bile alınan kararlarda değişiklik olmuş olabi-
lir. Yine de tüm dünyada pek çok üniversite, uzaktan eğitim alt yapısıyla teo-
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rik dersleri dijital ortamda sürdürebilmekte iken, uygulamalı dersler ve klinik 
pratik uygulamalar için oluşturulan alternatif yöntemler açısından hazırlıksız 
yakalanmıştır. Halbuki bundan 100 yıl önce 1918 pandemisinde sağlık perso-
nelinde eksiklik yaşanmış ve uzaktan eğitim için hazırlanan kataloglar sayesin-
de hemşire yetiştirilmesi öngörülmüştür (Şekil 7). Sonrasında bu konu belki de 
uzun yıllar unutulmuş, uzaktan öğretimle sağlık eğitiminin pratik uygulamala-
rını sürdürülmesinde yeni ve yaygın modeller geliştirilmemiştir. Daha ziyade, 
çalışmalar, özellikle son yıllarda tanı süreçlerinde yapay zeka ve eğitimde sanal 
gerçekliğe odaklanmıştır. Bugün COVID-19 salgını sürecinde çıkacak olan al-
ternatif yöntemler, belki de ileride yeterli sağlık eğitimi olmayan ülkeler için 
bir kurtarma halatı olacaktır. Bunun için;

İdarecilerin akademisyenler, öğrenciler, hastaneler ve yerel otoritelerle sürekli 
temas halinde kalarak alternatiflerin birlikte geliştirilmesine önem verilmesi, 
Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ortaya konması,
Dijital ortamın farklı olanaklarından yararlanılması, sanal gerçeklik ortamla-
rıyla klinik pratik ortamların oluşturulması,
Mevcut senkron ve asenkron eğitimlere olanak sağlayan sistemlerin incele-
nerek anlık ikili ve toplu iletişim olanakları, çevrimiçi ücretli/ücretsiz hizmet 
süreleri, kullanıcı kolaylığı, dosya yükleme olanakları, engelli öğrenciler için 
erişilebilirlikleri değerlendirilerek geri dönüşlerin raporlanması ve geliştiril-
meye açık yönlerin ortaya konması gerekmektedir. 

Sağlık hizmet sunumlarındaki değişimlerle birlikte sağlık eğitiminin dönüşü-
mü için tartışılabilecek başlıklar Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Salgın sonrası dönemde sağlık eğitiminin dönüşümünde etken olabilecek başlıca konular 

Salgının eğitime etkisi 
ile sağlık eğitiminde 
değişim

Etik ve moral değerlerin yeni sistemlerde ele alınması

Dijital ortamlarının kullanımına yönelik becerilerin geliştirilmesi

Sanal gerçeklik ile uygulamalı derslerin ve klinik pratiklerin simülasyonu

Ölçme ve değerlendirmede çevrimiçi sınavların yanı sıra ödev ve 
projelerin yaygınlaşması, yeni alternatif yöntemlerin geliştirilmesi 

Öğrencinin öz-disiplinini sağlamaya yönelik uygulamalar

Kampüs yaşamı deneyimi, kişisel gelişim, bilgi ve görgü arttırmak üzere 
yapılacak olan etkinliklerin uzaktan da yapılabilmesine yönelik alternatif 
modeller geliştirilmesi

Salgının sağlık hizme-
tine etkisi ile sağlık 
eğitiminde değişim

Tanı ve tedavide yapay zekanın kullanımı ve öğretimi

Dijital ortamda hasta görüşmelerinin yapılması, öğrencilerin katılımının 
sağlanması

Hastanede ve toplumda enfeksiyon kontrol önlemleri, halk sağlığının 
korunması ve saha uygulamaları ile salgınla mücadele konularında lisans 
eğitiminde daha uzun süreli ve aktif eğitim verilmesi

Farmakoekonomi konusunun eğitimde daha yoğun işlenmesi

Temel bilimlerle ortak çalışma ve araştırma kültürünün geliştirilmesi, 
lisans eğitimi ile birlikte yüksek lisans ve doktora (MD-MSc, MD-PhD) 
programlarının yaygınlaştırılması.
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Nitekim Amerika ve İngiltere örnekleri üzerinden incelendiğinde de salgın 
sürecinde sağlık eğitiminin pratik uygulamalarına yönelik yeni ve yaygın ka-
bul görebilecek alternatiflerin geliştirilmediği ancak sürekli iletişim halinde 
kalındığında çözüm önerilerinin gelişeceği sürekli olarak ifade edilmektedir 
(AACU, 2020). Yükseköğretim Kurulu ve Türk yükseköğretim sisteminde sal-
gının başlangıcından itibaren alınan tedbirler pek çok ülkeye göre çok daha 
somut ve hızlı olmuştur. Sürekli rektörlükler ve dekanlıklarla iletişim halin-
de olunmuş, kurulan Koronavirüs Komisyonları aracılığıyla dinamik süreçler 
yürütülmüş hem Sağlık Bakanlığı hem de devletin ilgili kurumlarınca alınan 
kararlar takip edilmiş, yerel yönetimlerle de iş birlikleri yapılmıştır. Uzaktan 
eğitim yoluyla her seviyedeki programlarda teorik derslerin devam etmesi, sı-
navlarda çevrimiçi sınav olanaklarının yanı sıra ödev ve proje gibi alternatif 
yolların kullanılabilmesi, uygulamalı dersler için üniversitenin kendi bulun-
duğu bölge, alt yapı imkanları ve kaynaklarına göre planlamalar yapabilmesi, 
ilgili programın yeterlikleri ve kazanımları göz önünde bulundurularak yo-
ğunlaştırılmış eğitim verebilmeleri ve tüm bu konularda üniversitelere yetki 
devri yapılmış olması ilerleyen dönemlerde farklı ve başarılı modelleri günde-
me getirecektir. 

Görsel 7. Şikago Hemşire Okulunun uzaktan eğitime ait ilanı

“Hemşire olun, haftada 15 – 25 Dolar kazanın, evde eğitim sistemimiz 1902’den bu yana yürütülmektedir” 

Kaynak: (CDC Image Gallery, 1918)

Görsel 7’de görüleceği üzere pandemi sırasında sağlık personeli sıkıntısı ya-
şanmaktaydı ancak o günden bugüne pratik uygulamalara yönelik uzaktan 
eğitimde gelişmiş ve yaygın kabul gören modeller ortaya konmamıştır.

Dünyada da sağlık eğitiminde uygulamaya yönelik yeni modellerin salgın sü-
resince gelişeceği kuşkusuz. Erken mezuniyetin söz konusu olması veya sü-
renin tamamlanmasına rağmen salgın dolayısıyla yeterli hasta görülemediği, 
klinik pratik uygulamalarda kazanımların yetersiz kaldığı durumlar için ülke-
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lerin olanaklarına göre, mezuniyet sonrası ek eğitim veya meslek icrası için 
yüksek lisans zorunluluğu veya board sınavları olmayan bizim gibi ülkelerde 
doğrudan mezuniyet sonrası sahada tek başına çalışma izni vermek yerine al-
ternatif gözetimli sağlık uygulamaları süreçleri tanımlanabilir. Gözetimli sağlık 
uygulamaları süreçleri, mezuniyet sonrası acemilik dönemi olarak da değer-
lendirilebilir: Tıp mezunlarının doğrudan mecburi hizmet ataması ile peri-
fere atanmaları yerine çeşitli 3üncü basamak hastanelerde, diğer hekimlerle 
birlikte, acil servis, iç hastalıkları, çocuk sağlığı, enfeksiyon hastalıkları gibi 
kliniklerde ve sahada aile hekimliklerinin yanında, en az 6 ay veya daha fazla 
tanımlanacak olan bir süre çalışması; hemşire ve ebelik gibi doğrudan hasta 
ile teması olacak olan diğer sağlık programları mezunlarının da aynı şekilde 
öncelikle belli merkezlerde acemilik sürelerinin gözetimli sağlık uygulamaları 
ile tamamlatılması gibi alternatifler değerlendirilebilir. Harvard Üniversite-
si gibi sağlık eğitiminde öncü nitelikte üniversitelerde de tıp öğrencilerinin 
mezuniyet gereksinimlerini karşılamak için salgın dolayısıyla eksik kalan ro-
tasyonları ve hasta muayenelerini tamamlamaları gerektiği vurgulanmaktadır. 
Mezuniyetin gecikmemesi önemlidir ancak tabi ki böyle bir küresel salgında 
öğrencilerin, hastaların ve personelin sağlığı çok daha önceliklidir. Tıp ve di-
ğer sağlık öğrencilerinin COVID-19 doğrulanmış veya şüphelenilen hastala-
rın bakımına dahil edilmeden stajlarının tamamlatılması ve eğitimlerin dijital 
hasta görüşmeleri, kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanarak saha uygulamaları 
ve sanal gerçeklikle de desteklenmesi kaybedilen zamanı telafi etmek üzere 
değerlendirilebilir (Farber, 2020). Öğrencilerin COVID-19 hastalarının ba-
kımına katılımları konusunda ise farklı üniversiteler için çözülmesi gereken 
önemli konular vardır.

Salgın, ekonomik endişeleri, araştırma proje bütçelerini, sıralandırma kuru-
luşlarının listelerini, yabancı uyruklu öğrenci sayılarını ön planda tutan çılgın 
bir yarışı anımsatan son dönemin yükseköğretim eğilimlerini sorgulamamıza 
yol açacak bir deneyim olmaktadır. Belki de yükseköğretimi değerlendirdiği-
miz bakış açılarımızın yönünü değiştirecek ciddi açılımlar sağlayacaktır. Sağlık 
eğitiminde etik ve ahlaki değerlerin önemi ile birlikte sağlık hizmet sunumun-
da dijital imkanların yaygınlaşması da yepyeni ufuklara işaret etmektedir. Her 
şekilde salgın sürecinde olduğu kadar, salgın sonrası dönem için de sağlık eği-
timlerinin ve telafi eğitimlerinin nasıl yapılacağı konusunda alternatifler ge-
liştirilmesi gerekmektedir. Halihazırda devam eden süreç, pek çok sorunu ve 
bununla birlikte çözüm önerilerini ortaya koymaya yardımcı olacak ve belki de 
10 yıl içerisinde geliştirilecek olan dijital eğitimin farklı olanaklarını, birkaç yıl 
içerisinde günlük eğitim hayatımıza kazandırmamıza olanak sağlarken dünya-
da yalnız yaşamadığımızı ve insana olan ihtiyacımızı da tekrar hatırlatacaktır.

Kaynakça

A Pandemic Resource Guide for Dental Education. (2020). ADEA. Erişim: https://www.adea.org/CO-
VID19-Update/Pandemic_Guide/ (ET: 25.05.2020)

AACU. (2020). AACU. Erişim: https://www.aacu.org/events/webinar-series-quality-equity-and-inc-
lusion-during-covid-crisis (ET: 25.05.2020)



169

Zeliha Koçak Tufan

AAMC. (2020). AAMC. Erişim: https://www.aamc.org/system/files/2020-05/covid19_Final_Recom-
mendations_05112020.pdf (ET: 25.05.2020) 

Bırakıp Gelenler, Devam Edenler. (2020). YÖK Dergisi. Erişim: https://www.yok.gov.tr/Dergi/YOK_
Dergi_Sayi_16/index.html#page/40 (ET: 25.05.2020) 

Coronavirus (COVID-19): advice and support for students. (2020). Oxford University. Erişim: https://
www.ox.ac.uk/students/coronavirus-advice?wssl=1 (ET: 25.05.2020)

Coronavirus. (2020). Harvard University. Erişim: https://www.harvard.edu/coronavirus (ET: 
25.05.2020) 

Coronavirus Response. (2020). Harvard School of Dental Medicine. Erişim: https://hsdm.harvard.
edu/coronavirus-updates (ET: 25.05.2020)

COVID-19 Projections. (2020). IHME, http://www.healthdata.org (ET: 25.05.2020) 

COVID-19, Yeni Koronavirüs Hastalığı. (2020). Sağlık Bakanlığı. Erişim: https://covid19bilgi.saglik.
gov.tr/tr/ (ET: 25.05.2020)

Distance Learning Solutions. (2020). UNESCO. Erişim: https://en.unesco.org/covid19/education-
response/solutions (ET: 25.05.2020)

Farber, O. (2020). Medical students can help combat Covid-19. Don’t send them home. . Statnews. Erişim: 
https://www.statnews.com/2020/03/14/med (ET: 25.05.2020)

Final Report and Recommendations for Medical Education Institutions of LCME-Accredited, U.S. Osteo-
pathic, and Non-U.S. Medical School Applicants. AAMC Erişim: https://www.aamc.org/system/
files/2020-05/covid19_Final_Recommendations_05112020.pdf (ET:19.05.2020)

General Medical Council. (2020). Information for Medical Students. Erişim: https://www.gmc-uk.
org/news/news-archive/coronavirus-information-and-advice/information-for-medical-stu-
dents (ET: 25.05.2020) 

Gibney, E. (2020). Whose coronavirus strategy worked best? Scientists hunt most effective policies Erişim: 
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01248-1 (ET: 25.05.2020)

Harvard University. (2020). Coronavirus (COVID-19). Erişim: https://www.harvard.edu/coronavirus 
(ET: 25.05.2020)

Interim guidance on medical students’ participation in direct patient contact activities: principles and gu-
idelines. (2020). Association of American Medical Colleges. Erişim: https://www.aamc.org/
system/files/2020 (ET: 25.05.2020)

John Hopkins Coronavirus Resource Center. (2020). Erişim: https://coronavirus.jhu.edu (ET: 
25.05.2020)

Kocak Tufan, Z. (2020). COVID-19. Yükseköğretim Dergisi.

Kocak Tufan, Z. (2020). COVID-19 Diaries of Higher Education during the Shocking Pandemic. 
GMJ, 227-233.

Kocak Tufan, Z., & Kayaaslan, B. (2020). Crushing the curve, the role of national and interna-
tional institutions and policy makers in COVID-19 pandemic. Turkish Journal of Medical 
Sciences, 50(SI-1), 495-508.

Lacobucci, G. (2020). COVID-19: medical schools are urged to fast-track final year students. BMJ, 
368.

London School of Hygiene and Tropical Medicine. (2020). COVID-19. Erişim: https://www.lshtm.ac.uk/
research/research-action/covid-19 (ET: 25.05.2020) 

Medical Education Guide. (2020). AMA. Erişim: https://www.ama-assn.org/delivering-care/publi-
c-health/medical-education-covid-19-resource-guide (ET: 25.05.2020)

National learning platforms and tools. (2020). UNESCO. Erişim: https://en.unesco.org/covid19/edu-
cationresponse/nationalresponses (ET: 25.05.2020)

Oxford Medical Students Step Support Fight Against Covid-19. (2020). Oxford University. Erişim: 
http://www.ox.ac.uk/news/2020-03-23-oxford-medical-students-step-support-fight-against-
covid-19 (ET: 25.05.2020)



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

170

Pandemic Guide. (2020). ADEA. Erişim: https://www.adea.org/COVID19-Update/Pandemic_Guide/ 
(ET: 25.05.2020)

Past Pandemics. (2020). CDC. Erişim: https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/basics/past-pan-
demics.html (ET: 25.05.2020)

Patel, V. (2020). Patel V. Covid-19 Is a Pivotal Moment for Struggling Students. Can Colleges Step 
Up? Erişim: https://www.chronicle.com/article/Covid-19-Is-a-Pivotal-Moment/248501 (ET: 
25.05.2020)

Radiustours. (2020). Waiting for the Glockenspiel. Erişim: https://radiustours.wordpress.
com/2013/07/23/waiting-for-the-glockenspiel/ (ET: 25.05.2020)

Saraç, M. A. (2020). Preparing a national roadmap for online higher education . University World News. 
Erişim: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200415120209980 (ET: 
25.05.2020)

Science in the time of coronavirus. (2020). Nature Methods, 17, 355. Erişim: https://www.nature.
com/articles/s41592-020-0807-y (ET: 01.06.2020)

Smith, T. M. (2020). Planning clerkships during COVID-19: Notes from the field . AMA Medical School 
Life. Erişim: https://www.ama-assn.org/residents-students/medical-school-life/planning-c-
lerkships-during-covid-19-notes-field (ET: 20.05.2020)

Statement on clinical placements. (2020). Medical Scools Council. Erişim: https://www.medschools.
ac.uk/media/2646/statement-on-clinical-placements.pdf (ET: 20.05.2020)

The Chronicle of Higher Education. (2020). Here’s a List of Colleges’ Plans for Reopening in the 
fall. Erişim: https://www.chronicle.com/article/Here-s-a-List-of-Colleges-/248626?cid=w-
contentgrid_hp_2 (ET: 20.05.2020) 

YÖK COVID-19 Bilgilendirme. (2020). COVID-19 Bilgilendirme. Erişim: https://covid19.yok.gov.tr/
AnaSayfa (ET: 20.05.2020)

YÖK Uzaktan Öğretim Anketi. (2020). YÖK. Erişim: https://covid19.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/
uzaktan-ogretim-anketi.pdf (ET: 20.05.2020)



COVID-19 Salgını ve Eğitim
 

Prof. Dr. Mahmut Özer
Dr. H. Eren Suna



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

172

Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer, halen Millî Eğitim Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı gö-
revini sürdürüyor.  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. 28 Kasım 2010-4 Ekim 
2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 
1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 
Başkanlığı yapmıştır. Dr. Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine; 8 Ağustos 2018 tarihinde ise Millî 
Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır. Özer’in karmaşık sistemler, ağ 
bilimi, eğitim politikası, mesleki ve teknik eğitim ve yükseköğretim konularında 
100’ü aşkın makalesi ve kitapları bulunmaktadır.

Dr. Hayri Eren Suna
Dr. H. Eren Suna, halen Millî Eğitim Bakanlığı’nda Bakanlık Müşaviri olarak görev 
yapmaktadır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Ölçme ve 
Değerlendirme Anabilim Dalında almıştır. Başkent Üniversitesi’nde ve Zonguldak 
Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmıştır. Ayrıca Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde (ÖSYM) görev yapmıştır. Eğitimde ölçme ve 
değerlendirme uygulamaları, eğitim politikaları ve mesleki ve teknik eğitim 
konularında yayınları bulunmaktadır.

Prof. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer is the Deputy Minister of Ministry of National Education. 
He graduated from the Istanbul Technical University (ITU) Electronics and Com-
munication Engineering Department in 1992. He worked as the Rector of Zongul-
dak Bülent Ecevit University between 28th November 2010 and 4th October 2017, 
and he was the chairman of the Inter-University Board (ÜAK) between 1st August 
2015 and 1st August 2016. In 4th October 2017, he was assigned as the President of 
the Center for Measurement, Selection and Placement (ÖSYM), and he has been 
assigned to Ministry of National Education as the Deputy Minister in 8th August 
2018. He has published more than 100 articles and books on complex systems, 
network science, education policy, vocational education and higher education. 

Hayri Eren Suna, Ph.D.
Dr. H. Eren Suna is working as the advisor in the Ministry of National Education. 
He has completed his postgraduate education in Ankara University Measurement 
and Evaluation Department. He worked as research assistant in Başkent Univer-
sity, and Zonguldak Bülent Ecevit University. He also worked in Center for Mea-
surement, Selection and Placement (ÖSYM). He has articles on educational assess-
ment, psychometry, education policies, and vocational education.



173

Mahmut Özer, Eren Suna

COVID-19 Salgını ve Eğitim

Özet
COVID-19 salgını eğitim sistemlerinin bugüne kadar yüzleştiği en büyük so-
runlardan birisi olmuştur. Uzaktan eğitim çözümleri, bu dönemde eğitim sü-
reçlerinin devamını sağlamak için ülkelerin zorunlu tercihi haline gelmiştir. 
Bununla birlikte ülkelerde uzaktan eğitime geçişin eğitim çıktıları üzerinde 
uzun vadeli oluşturacağı etkiler de tartışılmaya ve olumsuz etkilerin gide-
rilmesi için öneriler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu tartışmalarda özellikle                     
COVID-19 salgını sonrasında eğitim eşitsizliklerinin artabileceği öngörüsü 
dikkat çekmektedir. Bu çalışmada uzaktan eğitime zorunlu geçişin oluştura-
cağı etkiler ve eğitimde olası fırsat eşitsizliği artışları farklı boyutlarıyla ele 
alınmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) salgın sü-
recinde attığı adımlar detaylı olarak incelenmekte ve salgın sonrası dönemde 
eğitimin geçireceği dönüşüm tartışılmaktadır. MEB salgın dolayısıyla uzaktan 
eğitime geçiş yapmış ve eğitim hizmetlerini dijital platformu EBA ve televiz-
yon aracılığıyla devam ettirmiştir. Ayrıca MEB, mesleki ve teknik eğitim başta 
olmak üzere tüm kurumlarının üretim ve insan kaynağı kapasitesini salgının 
yayılımını engellemek için başarıyla kullanmıştır. Salgın sonrasında eğitimin 
dijital platformlara yönelme hızının artacağı değerlendirilmekte, eğitimin hız-
la dönüşecek iş piyasasının talep edeceği yeni becerileri karşılayabilmek için 
süreçlerini gözden geçirmesinin önemine değinilmektedir. Ayrıca, COVID-19 
sonrası yeni dönemde salgının yol açabileceği fırsat eşitsizliklerinin toplum-
larda kalıcı olmaması ve daha fazla derinleşmemesi için özellikle dezavantajlı 
okullarda telafi edici ilave eğitimlerin yapılmasının önemine dikkat çekilmek-
tedir.
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COVID-19 Pandemic and Education

Abstract
COVID-19 has been one of the biggest challenges which education systems 
have ever faced. Distance education solutions have become the ‘mandatory 
choice’ of countries to maintain educational processes in this period. Con-
currently, the long-term impact of distance education on educational outputs 
and suggestions towards minimizing the negative effects have begun to be dis-
cussed. Predictions on the potential increase in educational inequalities after 
COVID-19 pandemic have become prominent in these discussions. The aim 
of this study is to discuss the effects of transition to distance education and po-
tential increase in educational inequalities in detail. Steps taken by Ministry of 
National Education (MoNE) in pandemic and the expected educational trans-
formations after the pandemic are also discussed. MoNE has maintained the 
educational services via distance education through the digital platform EBA 
and television broadcasting. MoNE has successfully activated the production 
potential and human resources particularly in vocational education instituti-
ons against the pandemic. After the pandemic, it is predicted that transitions 
towards digital education platforms will be accelerated, and revisions of educa-
tional processes based on the new skills demanded by labor market will be cri-
tical. The importance of remedial education is emphasized against permanent 
effects of inequalities in opportunity particularly in disadvantaged schools.

Keywords
COVID-19, pandemic, education, Ministry of National Education, inequality
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Giriş

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve hızla küresel bir sorun haline gelen yeni 
tip koronavirüs (COVID-19) günlük hayatın büyük oranda değişmesine yol aç-
mıştır. Yerel bir sağlık problemi olarak başlayan COVID-19 artan hareketlilik 
ve hızlı bulaşıcılık faktörlerine bağlı olarak kısa sürede küresel bir salgın haline 
gelmiştir (WHO, 2020). COVID-19’un Çin dışında yayılmasını izleyen ilk haf-
talarda ülkeler salgından kaçınmak için önlemler almaya başlamış, durumun 
küresel salgın olarak tanımlanmasının ardından önlemlerin düzeyi günlük ha-
yatı değiştirecek ölçüde artırılmıştır.

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19’u küre-
sel salgın olarak tanımlamış, hükümetlere kişilerarası etkileşimi sınırlayarak 
önlemlerini en yüksek düzeye çıkarmaları için uyarıda bulunmuştur (WHO, 
2020). COVID-19’un yayılımını engellemek için alınan uluslararası önlemler 
ve yürürlüğe koyulan uygulamalar arasında sokağa çıkma sınırlamaları, şehir-
ler, bölgeler ve uluslararası seyahat sınırlandırmaları öne çıkmaktadır (OECD, 
2020a; WHO, 2020). Birçok ülkede uygulanan sokağa çıkma sınırlamaları baş-
ta iş dünyası ve eğitim olmak üzere birçok alanı derinden etkilemeye devam 
etmektedir (OECD, 2020a, 2020b).

Eğitim, öğrenci, öğretmen, veli ve diğer tüm paydaşları ile düşünüldüğün-
de birçok ülkede nüfusun önemli bir kısmına hizmet vermektedir. Geleneksel 
olarak okulda ve öğretmen-öğrenci etkileşimine dayalı yürütülen eğitim hiz-
metlerinin salgın boyunca nasıl sürdürüleceği ülkelerin cevaplaması gereken 
önemli sorulardan biri haline gelmiştir (Daniel, 2020). Birçok ülkede öğrenci-
leri bulaşma riskinden uzak tutmak ve virüsü ailelerine bulaştırma olasılıkları-
nı azaltmak için okulların kapatılmasına karar verilmiştir (ETF, 2018; OECD, 
2020a, 2020b). Nisan ayının son haftası itibarıyla okulların kapalı olması nede-
niyle geleneksel eğitimden uzak kalan öğrencilerin sayısı 1,6 milyarı aşmıştır 
ve bu öğrenciler dünyadaki öğrenci popülasyonunun %91’ini oluşturmaktadır 
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(Micks ve Mcllwaine, 2020). Şekil 1’de COVID-19 salgını nedeniyle alınan okul 
kapatma kararlarından etkilenen öğrenci sayılarının günlere göre değişimi ve-
rilmiştir.

Şekil 1. COVID-19 Nedeniyle Okul Kapatma Kararlarından Etkilenen Öğrenci Sayısı 
(25 Şubat–23 Mart)

4 
 

 
Kaynak: UNESCO Global Monitoring of school closures caused by COVID-19 
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hzlandğ Mart aynda okul dşnda kalan öğrenci says artmaya başlamş 
ve 15 Mart tarihinden sonra bu artş ivmelenerek 1 milyarn üzerine 
çkmştr (UNESCO, 2020a). COVID-19 tarihte ilk kez bu büyüklükteki bir 
öğrenci grubunun eşzamanl olarak okul dşnda kalmasna neden olmuştur 
ve bu sürecin ne kadar devam edeceğini öngörmek şu anda oldukça zor 
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bağl ölüm oranlarn %2 ile %4 arasnda azalttğn göstermektedir (Viner 
vd., 2020). Bu bağlamda okul kapatma kararlarnn, tüm dünyada salgna 
bağl muhtemel yaylma ve ölüm oranlarnn düşmesine katk sağladğ 
görülmektedir. 
 
Salgnn önlenmesine önemli bir katk sağlamakla beraber okullarn 
kapanmas ülkeler için önemli maliyetler doğurmaktadr. Birçok ülke 
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durumunda kalmştr (Daniel, 2020). Eğitimde yaşanan bu zorunlu geçiş, 
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sürede uyum gösterilmesi gereken salgn koşullarnda en iyi çözüm olarak 
görülmekle beraber eğitim süreçlerinin uzaktan eğitim ile sürdürülmesi 
birçok sorunu da beraberinde getirmektedir (Daniel, 2020; Morgan, 2020; 
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Kaynak: UNESCO Global Monitoring of school closures caused by COVID-19

Şekil 1’de görüldüğü gibi, COVID-19 salgını sürecinde özellikle yayılımın 
hızlandığı Mart ayında okul dışında kalan öğrenci sayısı artmaya başlamış ve 
15 Mart tarihinden sonra bu artış ivmelenerek 1 milyarın üzerine çıkmıştır 
(UNESCO, 2020a). COVID-19 tarihte ilk kez bu büyüklükteki bir öğrenci gru-
bunun eşzamanlı olarak okul dışında kalmasına neden olmuştur ve bu süre-
cin ne kadar devam edeceğini öngörmek şu anda oldukça zor görünmektedir 
(Micks ve Mcllwaine, 2020). Okul kapatma yaklaşımının salgının yayılmasının 
önlenmesine ne kadar katkı yaptığını belirlemeye yönelik yapılan modelle-
me çalışmaları okul kapatma kararlarının salgına bağlı ölüm oranlarını %2 ile 
%4 arasında azalttığını göstermektedir (Viner vd., 2020). Bu bağlamda okul 
kapatma kararlarının, tüm dünyada salgına bağlı muhtemel yayılma ve ölüm 
oranlarının düşmesine katkı sağladığı görülmektedir.

Salgının önlenmesine önemli bir katkı sağlamakla beraber okulların kapan-
ması ülkeler için önemli maliyetler doğurmaktadır. Birçok ülke eğitimin ta-
rih boyunca karşılaştığı en büyük sorunlardan birine hazırlıksız yakalanmış ve 
çok kısa süre içinde uzaktan eğitime geçiş kararı almak durumunda kalmıştır 
(Daniel, 2020). Eğitimde yaşanan bu zorunlu geçiş, eğitimin uzaktan eğitim 
çözümleriyle devam ettirilmesinin nasıl bir etki oluşturacağına dair yeterli tar-
tışmanın yapılamamasına yol açmıştır. Kısa sürede uyum gösterilmesi gereken 
salgın koşullarında en iyi çözüm olarak görülmekle beraber eğitim süreçleri-
nin uzaktan eğitim ile sürdürülmesi birçok sorunu da beraberinde getirmekte-
dir (Daniel, 2020; Morgan, 2020; Shapiro, 2020).

Bu çalışmada öncelikle COVID-19 salgını sürecinde birçok ülkenin “zorunlu” 
tercihi olan uzaktan eğitimin sağladığı fayda ve sınırlılıklar çok boyutlu olarak 
ele alınmıştır. Ardından Türkiye’de salgın süreci ve bu süreçte Milli Eğitim Ba-
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kanlığı (MEB) tarafından atılan adımlar değerlendirilmiştir. Bölüm sonunda 
salgının eğitim üzerinde oluşturacağı kalıcı etkiler ve COVID-19 sonrasında 
eğitimde yaşanacak dönüşümlere dair görüşlere yer verilmiştir.
 
COVID-19 Salgınında Zorunlu Tercih: Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitim, bilişim teknolojisinin ilerlemesi ve bireylerin bilişim teknolo-
jilerine erişiminin kolaylaşması ile özellikle 1990’lı yıllarda eğitimin geleceği 
olarak görülmekteydi (MacBrayne, 1995). Bu dönemde bilgisayar başta olmak 
üzere evde çeşitli donanımlara sahip olan kişi sayısı ve toplumun yenilikçi tek-
nolojilere erişimi hızla artıyordu (UNESCO, 2002). Uzaktan eğitim, 2000’li 
yıllarda Amerika’da ve İngiltere’de büyük bir ivme kazandı ve özellikle yükse-
köğretim düzeyindeki birçok program uzaktan eğitim ile sunulmaya başlandı 
(Duffy vd., 2002; HESA, 2000). Öyle ki 2000’li yıllarda Amerika’daki en büyük 
üniversite ve kolejlerin %96’sı öğrencilerine çevrimiçi dersler sunmakta ve 3 
milyondan fazla öğrenci en az bir çevrimiçi ders almaktaydı (Allen ve Seaman, 
2006).

İyi yapılandırılmış bir uzaktan eğitim sistemi öğrenci ve öğretmenlere birçok 
fırsat sağlayabilecek potansiyele sahiptir (ETF, 2018). Uzaktan eğitim, çeşitli 
nedenlerle geleneksel eğitim süreçlerine katılamayan bireylerin eğitime dâhil 
olmasına imkân vermektedir (Evans ve Shortall, 2011; Ginsburg, Sabatini ve 
Wagner, 2000; Schardt, Garrison ve Kochi, 2002). Engeli nedeniyle gelenek-
sel eğitim süreçlerine katılamayan, bölgesel mesafe farkları nedeniyle okula 
gidemeyen, eğitim ücretleri nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yaşı do-
layısıyla eğitim süreçlerine katılmaya çekinen bireylerin eğitime katılması için 
uzaktan eğitim önemli bir fırsat sunmaktadır (Hassenburg, 2009; UNESCO, 
2002). Bireysel açıdan uzaktan eğitimin sağladığı diğer faydalar, kişinin kendi 
öğrenme hızına uygun şekilde eğitim sürecini yapılandırabilmesi ve topluluk 
içinde kendini yeterince ifade edemeyen bireyler için uygun ortamı sunması 
olarak değerlendirilmektedir (Hassenburg, 2009; UNESCO, 2002).

Sunduğu imkânların yanında uzaktan eğitim, öğrencilerin okulda sahip ol-
duğu sosyal çevreyi ortadan kaldırmakta ve bu nedenle önemli sınırlılıklar 
doğurmaktadır. Özünde “sosyo-bilişsel ve etkileşimli bir süreç” olarak tanım-
lanan öğrenmenin (Vygotsky, 1978) içerdiği sosyal boyut uzaktan eğitim sis-
temlerinde sınırlanmaktadır (Hassenburg, 2009). Eğitimde sosyal çevrenin 
sınırlanması ile öğrenciler diğer öğrencilerin soruları aracılığıyla veya diğer 
öğrencilerle etkileşim kurarak akran eğitimi yoluyla öğrenme gibi etkili yol-
ları kullanamamaktadır (Bolton ve Unwin, 1996; Cowan, 1995). Bu durum, 
uzaktan eğitimde öğrencilerin diğer öğrenciler ile etkileşiminden doğan mo-
tivasyonel unsurlardan ve rekabetten uzakta kalmasına yol açmakta, eğitime 
yönelik motivasyonlarının düşmesine neden olabilmektedir (Knebel, 2001).

Geleneksel eğitimde öğretme eylemi (the action of teaching) ve öğrenme tepkisi 
(the reaction of learning) aynı ortamda ve birlikte gerçekleşirken uzaktan eğitim 
bu iki öğeyi birbirinden ayırmaktadır (Hassenburg, 2009). Dolayısıyla öğren-
cilerin yalıtılmış hissetme, eğitmenlerden yeterli desteği görememe olasılıkları 
yükselmektedir (Stevenson, Sander ve Naylor, 1996). Yapısı gereği uzaktan 
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eğitimde, katılımcıların eğitim süreçlerine bireysel katılımı ve bireysel perfor-
mansları önceliklendirilmektedir. Bu durum, çağdaş eğitim yaklaşımlarında 
yer alan iş birliğine dayalı öğrenme süreçlerinin uzaktan eğitimde yeterli dü-
zeyde yer almamasına yol açmaktadır (Duffy vd., 2002).

Sunduğu fırsatlar ve oluşturduğu sınırlılıklar, uzaktan eğitim sürecinde ders 
veren eğitimcilerin de iki ayrı grupta toplanmasına yol açmıştır (Peterson, 
2001). İlk grupta yer alan eğitimciler uzaktan eğitimin, eğitim sürecine katı-
lamayan bireyler için önemli bir fırsat olduğunu, hayat boyu öğrenmeyi teşvik 
ettiğini ve “çevrimiçi derslerin de geleneksel dersler kadar zengin ve doyuru-
cu olabileceğini” ifade etmiş, birbirinden çok farklı öğrenme tarzlarına sahip 
öğrencilerin uzaktan eğitimden fazlasıyla yararlandığını öne sürmüştür. İkinci 
grupta yer alan eğitimciler ise uzaktan eğitimin, sadece öğretime odaklı ve tek 
taraflı olduğunu, öğrencilerin kendilerini yalıtılmış bir pozisyonda gördükleri-
ni ve öğretmenlerinden yeterli geribildirimi alamadıklarını ifade etmiştir. Ge-
leneksel eğitim süreçlerinde öğretmenleriyle çok daha kolay iletişim kurabilen 
ve geribildirim isteyen öğrencilerin uzaktan eğitimde bu etkileşimi devam et-
tiremediği de belirtilmiştir. Çevrimiçi dersler dışında da iletişimin e-posta ve 
dijital yollarla gerçekleşmesi nedeniyle öğretmen-öğrenci etkileşiminin kısıt-
landığı ve öğrencilerin bu konudaki kaygılarının arttığı öğretmenler tarafın-
dan ifade edilmiştir (Duffy vd., 2002). 

Uzaktan eğitimin sağladığı yarar ve sınırlılıkların net bir şekilde ayrışmasında 
bu eğitim türünün öğrencilere ulaştırılma şeklinin de önemli bir payı vardır. 
Zira 1990’lı yıllarda uzaktan eğitim CD-ROM, kaydedilmiş video ve ses kayıt-
ları gibi çevrimiçi bağlantı gerektirmeyen yollarla da sunulmaktaydı. Bununla 
birlikte 2000’li yıllara gelindiğinde uzaktan eğitim neredeyse tümüyle çevri-
miçi platformlarda sunulur hale geldi (Cejda, 2007). Çevrimiçi bağlantının 
sunduğu imkânlar uzaktan eğitimin online (çevrimiçi) eğitime dönüşümünü 
hızlandırdı. Bu duruma bir örnek olması amacıyla Tablo 1’de 2002 yılında 
Amerika’da uzaktan eğitimin öğrencilere ulaştırılmasında kullanılan farklı yol-
ların oranları verilmiştir.

Tablo 1. Amerika’da Uzaktan Eğitimin Öğrencilere Ulaştırılma Yolları (2002)

Uzaktan Eğitimin Ulaştırılma Şekli Kullanım Yüzdesi (%)

Eşzamanlı olmayan internet bağlantısı 95

İki yönlü ses/görüntü 60

Tek yönlü önceden kaydedilmiş video 57

Eşzamanlı internet bağlantısı 40

CD oynatıcı 30

Çok modlu paketler 21

Tek yönlü video / çift yönlü ses 13

Tek yönlü ses 11

Tek yönlü canlı video 9

Çift yönlü ses 7
Kaynak: (Cejda, 2007)
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, uzaktan eğitimin büyük ölçekli kullanımına ilk 
başlandığı ülkelerden biri olan Amerika’da uzaktan eğitimin iletilme yolu ço-
ğunlukla internet bağlantısı gerektiren çevrimiçi hizmetler olmuştur. Uzaktan 
eğitimin çevrimiçi sunulan bir eğitim türü haline gelmesi yaygınlığının artma-
sına yardımcı olmuş ancak aynı zamanda öğrenciler arasındaki farkların da 
açılmasını ve öğrenme süreçleri üzerinde birçok dış faktörün etkili olmasını 
sağlamıştır.

Görüldüğü gibi, uzaktan eğitimin sunduğu önemli fırsatlar ve sahip olduğu sı-
nırlılıklarla beraber COVID-19 salgınında eğitim hizmetinin sürdürülmesi için 
en uygun seçenek olduğu görülmektedir. Ülkeler, oldukça kısa sürede uzak-
tan eğitime geçmek için büyük çaba göstermiş ve sunulan eğitimin niteliğini 
artırmak için çalışmalarına devam etmektedir (Daniel, 2020; Özer, 2020a). 
Hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamakla beraber uzaktan eğitime zorunlu ge-
çiş birçok ülkede eğitim eşitsizliği ve fırsat eşitsizliğini de tekrar gün yüzüne 
çıkarmıştır (Doyle, 2020; Van Lancker ve Parolin, 2020). Geleneksel eğitim 
süreçlerinde görülen eşitsizlikler uzaktan eğitim süreçlerinde güçlenerek daha 
belirgin hale gelmektedir. Bireyler arasında bilişim teknolojilerinden yarar-
lanabilme farkları (digital divide) sosyoekonomik özellikleri başta olmak üze-
re birçok farklı özellikten etkilenmekte ve eşitsizlikleri büyütmektedir (Block, 
2010; Bolt ve Crawford, 2000).

COVID-19 sürecinde tüm eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitimle sınırlı olması 
nedeniyle dikkate alınması gereken unsurlar ve eşitsizlik kaynakları aşağıda 
detaylı olarak ele alınmaktadır.

Öğrencilerin Evlerinde Sahip Olduğu İmkânlar ve Velilerin Eğitim Düzeyine 
Bağlı Eşitsizlikler
Öğrenciler çevrimiçi bağlantıya dayalı uzaktan eğitim çözümlerine erişebilmek 
için stabil bir internet bağlantısına ve gerekli donanıma ihtiyaç duymaktadır 
(Morgan, 2020). Bununla birlikte, dünyadaki yaklaşık 830 milyon öğrencinin 
okul dışında kullanabildiği bir bilgisayara sahip olmadığı, bu öğrencilerin 
%40’ından fazlasının ise erişebildiği bir internet bağlantısının bulunmadığı 
belirlenmiştir (UN Education Agency, 2020). İnternet bağlantısı ve gerekli do-
nanıma bağlı eşitsizlikler konusunda en büyük dezavantaj gelir düzeyi düşük 
olan Afrika ülkelerinde yaşanırken söz konusu sorun yüksek gelirli Avrupa ül-
keleri ve ABD’de de görülmektedir (Van Lancker ve Parolin, 2020). Avrupa’da 
öğrencilerin %6,9’u evinde internet bağlantısına sahip değildir, Amerika’da 
ise devlet okullarında eğitim alan öğrencilerin %2,5’inin düzenli bir ikamet 
adresi bulunmamaktadır (Van Lancker ve Parolin, 2020). Bu durum, sunulan 
uzaktan eğitim imkânlarına erişebilmek için öğrenciler arasında büyük fırsat 
eşitsizlikleri olduğunu göstermektedir.

Online platformlar aracılığıyla sunulan uzaktan eğitim çözümlerine erişim 
öğrencilerin ve dolayısıyla ailelerinin evlerinde sahip olduğu imkânlar ile ya-
kından ilişkilidir (Doyle, 2020; Vigdor ve Ladd, 2010). Evlerinde daha fazla 
bilişim imkânı ve entelektüel kaynak olan ailelerden gelen öğrencilerin aka-
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demik açıdan daha başarılı olduğu uzun süredir çalışmalarda gösterilen bir 
bulgudur (Akyüz, 2014; Batyra, 2017; Parcel ve Dufur, 2001). Ailelerin sosyo-
ekonomik düzeylerinin önemli bir göstergesi olan evdeki imkânların uzaktan 
eğitim sürecinde öğrencilerin performansı üzerinde daha da belirleyici olması 
muhtemeldir. Öyle ki, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde uzaktan eğitimin 
tek yol olması durumunda bu fırsat eşitsizliklerinin derinleşmesi olasılığı dik-
kate alınmalıdır (Carvalho ve Hares, 2020). Zira salgın sürecinde daha düşük 
sosyoekonomik düzeylerden gelen öğrencilerin akranları ile aralarındaki farkı 
geleneksel eğitim süreçleriyle kapatmaları da mümkün olmamaktadır.

Uzaktan eğitim sürecine öğrencilerin katılımı ve akademik başarıları konusun-
da eşitsizlik kaynağı olması muhtemel diğer bir faktör de velilerin eğitim dü-
zeyleridir (Doyle, 2020). Anne ve babalarının eğitim düzeyi daha yüksek olan 
öğrencilerin ailelerinden daha fazla akademik destek gördükleri (Gooding, 
2001) ve akademik açıdan daha başarılı olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir 
(MEB, 2018, 2019; OECD, 2019; Özer ve Perc, 2020). Anne ve baba eğitim 
durumu öğrencilerin akademik performansı üzerinde geleneksel eğitim süreç-
lerinde bile belirleyici bir unsurken, öğrencilerin öğretmenleriyle doğrudan 
etkileşim kuramadığı salgın döneminde bu etkinin güçlenmesi olasıdır.

Geleneksel eğitim süreçlerinde de sosyoekonomik düzeyin eğitim çıktıları üze-
rinde önemli bir etkisi vardır (Özer, 2020d; Suna, Tanberkan ve Özer, 2020; 
Suna vd., 2020). Uzaktan eğitim sürecinde evde daha fazla imkâna sahip olan 
ve ailesinden daha fazla akademik destek görebilen öğrencilerin diğer öğ-
rencilerden daha avantajlı olabileceği açıkça görülmektedir. Dolayısıyla fark-
lı sosyoekonomik düzeyde bulunan öğrencilerin uzaktan eğitim çözümlerine 
erişimlerinde önemli fırsat farklılıkları olması dikkate alınması gereken bir 
unsurdur. 

Ülkeler Arasındaki Altyapı ve Uzaktan Eğitime Aşinalık Farkları
Uzaktan eğitime erişimle ilgili önemli diğer bir sorun da öğrencilere sunu-
lan imkânların bir ülkeden diğerine önemli farklar göstermesidir (UNESCO, 
2000, 2002). Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi bazı ülke-
lerde uzaktan eğitim çözümleri uzun süredir kullanılmaktadır ve gerekli alt-
yapı hâlihazırda bulunmaktadır. Bununla birlikte, Afrika ülkeleri başta olmak 
üzere birçok ülkede henüz uzaktan eğitim için yeterli altyapı bulunmamakta ya 
da kısmen bulunmaktadır (UN Education Agency, 2020). Yüksek gelirli ülke-
lerin %90’ı öğrencilerine bir şekilde uzaktan eğitim fırsatı sunabilirken düşük 
gelirli ülkeler arasında öğrencilerine uzaktan eğitim imkânı sunabilen ülkele-
rin oranı yalnızca %29’dur (Carvalho ve Hares, 2020).

Altyapı açısından en büyük sorunlar Sahra Altı Afrika ülkelerinde (sub-Sha-
ran countries) görülmekte, bu ülkelerdeki toplam nüfusun yaklaşık yarısı (56 
milyon kişi) herhangi bir mobil altyapı veya internet erişiminin sunulmadığı 
bölgelerde yaşamaktadır (UN Education Agency, 2020). Bu ülkeler başta ol-
mak üzere birçok Afrika ülkesinde uzaktan eğitimin temel aracı halkın yaklaşık 
%80’inin sahip olduğu radyodur (Burns, 2020; UN Education Agency, 2020). 
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Şekil 2’de COVID-19 salgınında ülkelerin uzaktan eğitim çözümleri için kul-
landıkları araçların dağılımı ve ülkelerin gelir düzeylerine göre verilmiştir.

Şekil 2. Ülkelerin Gelir Düzeylerine Göre COVID-19 Salgınında Uzaktan Eğitim Çözümle-
rinin Sunulduğu Araçlar

10 
 

Kaynak: (Carvalho ve Hares, 2020) 
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süreçlerinden ayn verimle yararlanmas mümkün olmamaktadr. Diğer bir 
ifadeyle öğrencilerin kendilerine sunulan dijital kaynaklar kullanabilme, 
benimseme ve çevrimiçi bir platformdan öğrenebilme kapasiteleri 
değişmektedir. 
 
Dijital okuryazarlk açsndan daha düşük düzeylerde bulunan öğrencilerin 
uzaktan eğitime yeterli katlm göstermeme ve eğitimden uzaklaşma 

0
20
40
60
80

100

Düşük Orta Alt Orta Üstü Yüksek

U
za

kt
an

 E
ği

tim
 A

ra
çl

ar
 (

%
)

Gelir Düzeyi

Çevrimiçi Yaynlar Televizyon Yaynlar

Radyo Yaynlar Ev Ödevi Verme

Uzaktan Eğitim Plan Yok

Kaynak: (Carvalho ve Hares, 2020)

Şekil 2’de görüldüğü gibi, ülkelerin uzaktan eğitim süreçleri çevrimiçi plat-
formlar, radyo, televizyon, ev ödevleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. Çevri-
miçi platformlar üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim süreçlerinin sıklığı 
ülkelerin gelir seviyesi ile birlikte artmaktadır. Benzer şekilde, TV aracılığıyla 
gerçekleştirilen uzaktan eğitim süreçlerinin orta-düşük ve orta gelir düzey-
lerindeki ülkelerde kullanım sıklığı da düşük gelir seviyesindeki ülkelerden 
daha yüksektir. Ayrıca düşük gelirli ülkelerde uzaktan eğitim süreçlerinin nasıl 
yürütüleceğine dair ilişkin net bir planın bulunmama oranı da daha yüksek 
gelirli ülkelere göre oldukça yüksektir. Dolayısıyla ülkelerin gelir durumları 
sundukları uzaktan eğitim çözümleri ve öğrencilere salgın döneminde sunulan 
hizmetlerin niteliği üzerinde belirleyici olmaktadır.  

Öğrenciler Arasındaki Dijital Okuryazarlık Farkları
Salgın sürecinde uygulanan uzaktan eğitimle ilgili diğer bir sorun da öğren-
cilerin dijital okuryazarlık düzeyleri (digital literacy skills, digital skills) arasında 
önemli farklılıklar olmasıdır. Tüm öğrencilerin bir şekilde uzaktan eğitime 
katılımı sağlansa dahi, bu öğrencilerin uzaktan eğitimden aynı ölçüde fayda 
sağlayabileceği varsayımının doğru olmadığı bilinmektedir (Huang ve Russell, 
2006; Robinson, Wiborg ve Schulz, 2018). Her öğrenci dijital okuryazarlık açı-
sından az ya da çok farklı bir düzeydedir, dolayısıyla kendisine dijital yolla 
aktarılan eğitim süreçlerinden aynı verimle yararlanması mümkün olmamak-
tadır. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin kendilerine sunulan dijital kaynakları 
kullanabilme, benimseme ve çevrimiçi bir platformdan öğrenebilme kapasi-
teleri değişmektedir.

Dijital okuryazarlık açısından daha düşük düzeylerde bulunan öğrencilerin 
uzaktan eğitime yeterli katılımı göstermeme ve eğitimden uzaklaşma eğilim-
lerinin olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (Journell, 2007; Huang ve 
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Russell, 2006). Geleneksel eğitim süreçlerinde akran eğitimi ve öğretmen des-
teğini daha fazla hisseden öğrenciler uzaktan eğitim süreçlerinde bu destek-
lerden kısmen mahrum kalmaktadır (Makoe, 2012). Bu durumda öğrencilerin 
eğitim süreçlerinden yeterince yararlanamaması veya tamamen uzaklaşması 
ihtimali de artmaktadır. Bu durumun açık bir örneği, Amerika’da birçok eya-
lette okulların çevrimiçi eğitime geçmesinin ardından öğrencilerin derslere 
katılım oranlarının düşmesi, bu düşüşün alt sosyoekonomik düzeydeki aileler-
den gelen öğrenciler arasında daha sık görülmesidir (Goldstein, Popescu ve 
Hannah-Jones, 2020).  

Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri
Ölçme ve değerlendirme süreçleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve öğrenme 
süreçleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler (Lemanski, 2011). Öğrenme 
süreçlerinin dijitalleşmesi ile birlikte eğitimin önemli bir parçası olan ölçme ve 
değerlendirme süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceği de bir tartışma konusu ha-
line gelmiştir (Baleni, 2015; Chaudhary ve Dey, 2013). Bunun nedeni, uzaktan 
eğitim ile sosyal ortamın ve öğretmenle doğrudan etkileşimin kısıtlanmasının 
ölçme ve değerlendirme süreçleri üzerinde de sınırlılıklar doğurmasıdır (Ke-
arns, 2012). Öğretmen ve öğrencinin farklı ortamlarda bulunması öğretmenin 
değerlendirme sürecindeki kontrolünü azaltmaktadır (Levine, 2005). Öyle ki, 
öğretmenlerin sınıfta uyguladıkları gözleme dayalı değerlendirme, geribildi-
rim ve sürece katılımı değerlendirme yöntemlerini uzaktan eğitimde kullan-
maları oldukça zordur (Hannafin vd., 2003). 

Eğitim sistemlerinde gerçekleştirilen ölçme değerlendirme süreçleri amaçla-
rına göre biçimlendirici (formative assessment) ve düzey belirleyici (summative 
assessment) olmak üzere iki grupta toplanmaktadır (Perera-Diltz ve Moe, 2014; 
Rovai vd., 2006). Biçimlendirici değerlendirme öğrenmeye yönelik daha fazla 
geribildirim sağlamakta, öğrencinin bir ürün ortaya koymasını ve öğrenme sü-
recinin bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır (Rovai vd., 2006). 
Bununla birlikte biçimlendirici değerlendirmenin gerçekleştirilebilmesi için 
sürekli geribildirim ve daha fazla öğretmen-öğrenci etkileşimi gerekmektedir 
(Ludwig-Hardman ve Dunclap, 2003; Meyen vd., 2002). Uzaktan eğitim sü-
reçlerinde biçimlendirici değerlendirme uygulamaları sıklıkla portfolyo, ürün 
geliştirme, vaka analizi ve çevrimiçi grup tartışmaları gibi yöntemler aracılı-
ğıyla gerçekleştirilmektedir (Perera-Diltz ve Moe, 2014). Dolayısıyla öğretmen 
ve öğrencilerin aynı fiziksel ortamda bulunmadığı uzaktan eğitim kapsamında 
bu tür bir değerlendirmenin büyük bir öğrenci grubu ile gerçekleştirilmesi 
güçleşmektedir. COVID-19 sürecinde kısa zamanda tüm eğitim düzeylerinde 
uzaktan eğitime geçilmesi, öğrencilerin değerlendirilmesi için sık geribildiri-
me dayalı olan bu değerlendirme türünün kullanılabilirliğine dair soru işaret-
leri oluşturmaktadır.

Uzaktan eğitim süreçlerinde kullanılan diğer değerlendirme türü olan düzey 
belirleyici değerlendirme uygulamaları da birçok sınırlılığı beraberinde ge-
tirmektedir. Düzey belirleyici değerlendirme çoğunlukla dönem başı, dönem 
sonu gibi belirli periyotlarda uygulanan ve öğrencilerin hedeflenen kazanım-
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lara hangi ölçüde ulaştığının belirlendiği uygulamaları kapsamaktadır (Rovai 
vd., 2006). Sıklıkla çoktan seçmeli veya farklı soru tiplerinde sorulardan olu-
şan testlerle gerçekleştirilen bu tür değerlendirmelerin uzaktan eğitim kapsa-
mındaki uygulamalarında öğretmenin kontrolü sınırlı kalmaktadır (Michael 
ve Williams, 2013). Bu bağlamda gerçekleştirilen değerlendirme süreçleri, 
öğrencilerin kontrolsüz bir şekilde internet kaynakları ile evdeki akademik 
kaynakları kullanma, soruları çevrimiçi ortamlarda paylaşma, diğer öğrenciler 
ile anlık haberleşme ve kopya çekme davranışları açısından uygun bir ortam 
sağlamaktadır (Ravasco, 2012; Tan, 2002). Bu değerlendirme türünün uzak-
tan eğitimle yürütülen yükseköğretim programlarında kullanılması için kopya 
çekme davranışını engellemeyi amaçlayan birçok çevrimiçi platform kullanıl-
maktadır. Bu platformlar sınav sürecinde öğrencilerin kimliğini çeşitli yollarla 
tespit edebilmekte, öğrencilerin farklı internet kaynaklarını kullanmasını ve 
soruların yayımlanmasını engellemekte, intihal incelemesi yapabilmektedir 
(Al-Saleem ve Ullah, 2014; Mellar vd., 2018). Bununla birlikte teknoloji kulla-
nımının ve kopya çekme davranışının sürekli daha karmaşık hale geldiği günü-
müzde çevrimiçi sınav uygulamalarından elde edilen sonuçlar hala şüphe çekici 
olabilmektedir. Bu nedenle düzey belirleyici değerlendirme uygulamaları kap-
samında kaynakların açık kullanılabildiği, esnek bir zaman aralığında cevapla-
nabilen sınav türlerinin kullanılması da öneriler arasındadır (Williams, 2006).

Uzaktan eğitim kapsamındaki ölçme değerlendirme süreçleriyle ilgili diğer 
bir sorun da mesleki becerilerin değerlendirilmesinde yaşanmaktadır (OECD, 
2020c). Akademik eğitimden farklı olarak mesleki eğitimde öğrencilerin teo-
rik bilgileriyle beraber mesleki becerileri ölçülmektedir. Mesleki becerilerin 
değerlendirilmesi için öğrencilerin sahip oldukları becerileri işbaşında gös-
termesi gerekmektedir. Uzaktan eğitim kapsamında yürütülen mesleki eğitim 
programlarında öğrencilerin değerlendirilmesi işbaşı eğitimi aldıkları firma-
larda eğitmenler aracılığıyla, bilgisayarda uygulanan kuramsal testler ve si-
mülasyon çalışmaları aracılığıyla, öğrencilerin ilgili becerileri gösterdiği video 
kayıtları ve öğrencilerin e-portfolyoları aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir 
(ETF, 2016; NCVER, 2004). Ancak salgın durumunda mesleki becerilerinin 
değerlendirilmesi için işbaşı eğitim süreçlerinin kullanılması bir seçenek ol-
maktan çıkmaktadır. Öğrencilerin mesleki becerilerinin değerlendirilmesin-
de değerlendirici ve öğrenci ayrı ortamlarda bulunmak zorunda olmaktadır. 
Bilişsel becerilerden farklı olarak mesleki becerilerin zihin-davranış koordi-
nasyonu gerektirmesi, performans gösterilmesi için gerekli koşulların oluş-
turulmasının zorluğu ve güvenlik riskleri bu alanda değerlendirme yapmayı 
daha da güçleştirmektedir. Dolayısıyla mesleki becerilerin uzaktan eğitim kap-
samında geçerli ve güvenilir şekilde değerlendirilmesinin oldukça zor olduğu 
görülmektedir.

Türkiye’de COVID-19 Salgını ve Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından 
Atılan Adımlar
Türkiye, COVID-19 salgınının uluslararası ölçekte hızla yayılmasını takip eden 
yaklaşık bir aylık süre boyunca virüsü sınırları dışında tutmayı başarmıştır. 
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Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu salgının dünyadaki yayılım sürecini yakından 
takip ederek Türkiye’de alınacak önlemler ve atılacak adımları belirlemiştir. 
Bununla birlikte, ilk resmi vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itiba-
ren Türkiye’de vaka sayısı hızla artmaya başlamıştır ve buna bağlı olarak alı-
nan önlemlerin düzeyi artırılmıştır. Bu bölümde salgının Türkiye’de görülme-
sinin ardından MEB tarafından eğitim hizmetlerinin devam etmesi için atılan 
adımlar detaylı olarak ele alınmıştır (ETF, 2020; Özer, 2020a, 2020b, 2020c).

MEB, öğrenci, öğretmen ve veliler başta olmak üzere tüm eğitim paydaşları-
nın sağlığını gözeterek öncelikle okulları tüm kademelerde kapatmıştır. Bu 
süreçte Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişareler sürdürülmüş ve salgın 
sürecinde vaka sayısının hızla artması nedeniyle okulların önce Nisan ayı so-
nuna kadar kapatılması kararlaştırılmış, ardından da bu süre Mayıs ayı sonuna 
kadar uzatılmıştır. Bu karar ile ilkokuldan ortaöğretim sonuna kadar farklı 
kademelerdeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitim süreçleri okul dışına ta-
şınmıştır (Özer, 2020a).

MEB, COVID-19 sürecinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için 
eğitim hizmetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sunulacağını açıklamıştır. MEB 
tarafından yapılan açıklamada uzaktan eğitim süreçlerinin Bakanlığın dijital 
eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu (TRT) aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Öğrencilerin 
uzaktan eğitime erişiminde bir sorun yaşanmaması için EBA’nın altyapısının 
güçlendirilmesi gerekli görülmüş ve gerekli yatırımlar yapılmıştır. Öğrencile-
rin uzaktan eğitime erişimini kolaylaştırmak ve televizyon üzerinden de erişim 
olanağı sağlamak için TRT ile protokoller yapılmıştır. MEB, sahip olduğu in-
san kaynağını kullanarak uzaktan eğitim için ihtiyaç duyulan ders içeriklerini 
kısa sürede üretmiş ve bu içerikler EBA ile TRT üzerinden öğrencilerin erişi-
mine sunulmuştur (Özer, 2020a, 2020b).

MEB, salgın sürecinde toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve salgının yayılı-
mını engellemek için mesleki ve teknik eğitimin öne çıkmasını sağlamıştır. 
Bu dönemde mesleki ve teknik eğitimde Ar-Ge çalışmalarına hız verilmiş, 
tıbbi üretim yapılan öğretim kurumlarında kapasite artışı gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonucunda yoğun ihtiyaç duyulan solunum 
cihazı, video larinkosgop, hava sterilizasyon makinası, temassız termometre, 
cerrahi maske üretim makinesi, yoğun bakım yatağı ve numune alma ünitesi 
gibi ürünler mesleki eğitim çatısında üretilmeye başlanmıştır. Mesleki ve tek-
nik ortaöğretim kurumlarında salgın sürecinde en önemli materyaller olan 
dezenfektanlar ve temizlik materyallerinin üretimi hızlandırılmış, Türkiye’de-
ki yaklaşık 54.000 okulun temizlik malzemesi ihtiyacının tamamı mesleki ve 
teknik ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilen üretimlerle karşılanmıştır. 
Bunlara ek olarak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında sağlık çalışan-
ları için yüz koruyucu siperlik, tek kullanımlık tutum ve önlük, cerrahi/tıbbi 
maske ve N95 standardında maske gibi ürünler üretilmeye başlanmış, üretim 
süreci hızla tamamlanarak ürünler sağlık çalışanlarıyla paylaşılmıştır (Özer, 
2020c). Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bu üretim kapasitesine 
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ulaşabilmesinin arka planında, MEB tarafından yaklaşık son iki yılda atılan 
çok boyutlu ve sistematik adımların sonucunda mesleki eğitimin güçlenmesi 
yatmaktadır (Özer, 2018, 2019a, 2019b, 2020a; Özer ve Suna, 2019, 2020).

MEB, sürdürdüğü uzaktan eğitimin yanı sıra bu zorlu dönemde öğrencilerin 
psikolojik sağlıklarını korumak amacıyla psikososyal destek programları hazır-
lamıştır (Özer, 2020b). Bu amaç doğrultusunda öncelikle gençler, yetişkinler 
ve aileler olmak üzere üç ayrı grup için psikososyal destek rehberleri hazırlan-
mıştır. Ardından MEB tarafından tüm öğrenci ve velilerin erişimine açık bir 
yardım hattı kurulmuş, bu hatta arayanlara destek vermeleri için psikolojik 
danışmanlar ve alan uzmanları görevlendirilmiştir (CEDEFOP, 2020). Özel 
eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için içerik üretimleri hızlandırılmış, EBA üze-
rinde işaret dili desteği bulunan içerik sayısı hızla artırılmıştır. Ayrıca, özel 
eğitim öğrencilerinin kullanımına yönelik özelleşmiş bir mobil uygulama olan 
‘Özelim Eğitimdeyim’ uygulaması hayata geçirilmiştir.

MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan Merkezi Sınavın ta-
rihini salgının etkilerini azaltmak amacıyla 7 Haziran’dan 20 Haziran 2020’ye 
ertelenmesini kararlaştırmıştır. Öğrencilerin hareketliliğini azaltmak için tüm 
öğrencilerin Merkezi Sınava kendi okullarında girmesine ve uygulama sürecin-
de sosyal mesafe kurallarına uyulmasına karar verilmiştir. Merkezi Sınava ha-
zırlanan öğrenciler arasındaki dijital okuryazarlık farkları düşünülerek sınavın 
kapsamı yüz yüze eğitimin yapıldığı ilk dönem müfredatı ile sınırlandırılmıştır. 
Sınava hazırlanan öğrencileri desteklemek için MEB tarafından ayda iki kez ör-
nek soru kitapçığı ve her on beş günde yaklaşık bin sorudan oluşan soru destek 
paketleri hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Yayımlanan soruların çözümleri 
de EBA TV üzerinden yayımlanmaktadır. Öğrencilerin sınava hazırlık döne-
minde öğretmenleri ile EBA platformu üzerinden canlı etkileşim kurmasına 
imkân sağlayan “canlı dersler” uygulaması hayata geçirilmiştir (Özer, 2020a).

MEB, uzaktan eğitimi öğretmen eğitimlerini gerçekleştirmek için de araç ola-
rak kullanmaya karar vermiştir. UNESCO tarafından akredite edilen ve 17 
ayrı program başlığında geliştirilen eğitim programlarına 125.000 öğretmen 
katılacaktır. Böylece uzaktan eğitim MEB tarafından öğrenci ve velilerin des-
teklenmesinin yanında öğretmenlerin mesleki gelişimi için de önemli bir araç 
olarak kullanılmaktadır (Özer, 2020a).

COVID-19 Salgını Sonrasında Eğitimde Dönüşümler
COVID-19 dünyada birçok sektörü derinden etkilemeye devam etmektedir ve 
etkilerinin kalıcı olacağı netleşmeye başlamıştır. Ekonomide süregelen belirsiz-
lik firmaların üretim ve işe alım alanlarında hedef küçültmelerine yol açmakta, 
kazancı azalan ve işini kaybeden kişi sayısı artmakta, bu durum da kişilerin 
satın alma gücünü azaltarak ekonomiyi daha da kötü duruma getirmektedir 
(Ahmed vd., 2020). Yapılan kestirimler, COVID-19’un küresel ekonomide 10 
trilyon dolardan daha büyük bir kayba yol açacağını ve diğer salgınlarda ol-
duğu gibi, daha düşük gelirli ülkelerin bu kayıptan daha fazla etkileneceğini 
göstermektedir (Ahmed vd., 2020). Bununla birlikte, savaş sonrası dönemler 
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gibi birçok krizden sonra küresel ekonomi bir şekilde eski haline gelebilmiş, 
ulusal ekonomiler de değişen koşullara uyum sağlayabilmiştir. COVID-19, kü-
resel ekonominin iyileşme süreci ve böyle bir durumla bir daha karşılaşılması 
durumunda neler yapılması gerektiğini belirlemek için önemli bir örnek teş-
kil etmektedir. COVID-19’dan en çok etkilenen alanlardan biri olan eğitim, 
salgın sonrasında en önemli değişimlerin olması beklenen alanlardan birini 
oluşturmaktadır (Strauss, 2020; Sweeney, 2020).

Eğitim alanında gerçekleşmesi öngörülen öncelikli değişimlerden ilki gele-
neksel yollarla sürdürülen birçok eğitim sürecinin dijital ortamlara kaydırıl-
masıdır (Dennis, 2020; KPMG, 2020). Bu bağlamda COVID-19, son on yıldır 
eğitimde artan dijitalleşme çabaları için bir katalizör işlevi görmektedir (Tam 
ve El-Azar, 2020). COVID-19 salgını öncesinde dijital eğitim çözümlerine 
geçmek için küresel yatırımlar önemli bir artış göstererek 2019 yılında 18.66 
milyar dolara ulaşmıştı ve 2025 yılında yatırım miktarının 350 milyar dolara 
ulaşacağı tahmin edilmekteydi (Li ve Lalani, 2020). COVID-19 sürecinde ya-
şananlar dijital ortamlarda eğitim süreçlerinin önemini tekrar göstermiştir. 
Dolayısıyla, gerekli durumlarda uzaktan eğitime geçişi sağlayacak teknolojile-
re yapılacak yatırımların daha fazla artması beklenmektedir. Özellikle Çin, Ja-
ponya, Güney Kore gibi eğitimde dijitalleşmenin öncüllerinden olan ülkelerde 
5G’ye dayalı yeni eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi için daha fazla çalışma 
ve yatırım yapılması planlanmaktadır (Tam ve El-Azar, 2020).

COVID-19 salgını sonrasında eğitim süreçlerinin daha fazla dijital platform-
lara aktarılacak olması öğrenci ve öğretmenlerin dijital okuryazarlık beceri-
lerinin geliştirilmesini gerektirmektedir (Bergson-Shilcock, 2020; Moreno ve 
Gortazar, 2020). Salgın sonrasında dijital okuryazarlık becerilerinin eğitimin 
bir parçası haline getirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin dijital kaynakları ve-
rimli kullanmasının sağlanması bu süreçlerde kritik bir işlev görecektir. Uzun 
süredir öğrenci başarı izleme çalışmaları gerçekleştiren IEA’nın (Uluslararası 
Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu), 2013 yılından itibaren bu amaç 
doğrultusunda geniş katılımlı Uluslararası Bilgisayar ve Bilgi Okuryazarlığı 
Çalışmasını (ICILS) gerçekleştirmesi bu dijital becerilerin de temel eğitim 
alanları kadar önemli olacağını göstermektedir (IEA, 2019). Dolayısıyla salgın 
sonrasında öğrencilerin sahip oldukları dijital beceriler ve öğrencilerin dijital 
beceri farkları arasındaki farkın kapanması için daha fazla çalışma yapılaca-
ğı öngörülmektedir. Benzer şekilde öğretmenlerin dijital becerilerinin geliş-
tirilmesi de uzaktan eğitim süreçlerinin etkililiğinin artmasında önem teşkil 
etmektedir. Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimlerine yönelik eğitim-
lerinde dijital becerilerin geliştirilmesinin ağırlık kazanması beklenmektedir.

COVID-19 süreci eğitim kurumlarının sahip olduğu üretim gücü ve insan kay-
nağının salgınla mücadeleye nasıl katkı sağlayabileceğine önemli bir örnek ol-
muştur (Özer, 2020a, 2020b, 2020c). Acil durumda ihtiyaç duyulan ürünleri 
üretme kapasitesi ve Ar-Ge çalışmalarına uyum yeteneği ile mesleki ve teknik 
eğitim Türkiye’nin salgınla mücadelesinde öne çıkan aktörlerden birisi olmuş-
tur (Özer, 2020c). Mesleki ve teknik eğitimin salgın sürecinde üretim kapa-
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sitesi ile önemli bir katkı sağlayabilmesi, özellikle son iki yılda yapılan geniş 
kapsamlı iyileştirme süreci ile mümkün olmuştur (Özer, 2019b; Özer ve Suna, 
2020). Bu bağlamda, COVID-19 örneği mesleki ve teknik eğitim başta olmak 
üzere eğitim kurumlarının toplumun ihtiyaçlarının karşılamada aktif bir rol 
oynayabileceğini açıkça göstermiştir. Ülkelerin eğitim kurumlarındaki üretim 
kapasitesi ve insan gücünü bir afet durumunda nasıl harekete geçireceklerini 
belirlemelerinin önemi anlaşılmıştır. Bu bağlamda eğitim kurumlarının afetle 
mücadelede pasif bir durumdan aktif bir role geçebilmesi için stratejik planla-
rın hazırlanması salgın sonrası dönemin önemli getirilerinden biri olacaktır.

Salgın sonrasında uzaktan eğitime erişim ve yararlanma açısından dezavan-
tajlı duruma düşen öğrenciler için telafi eğitimlerinin başlatılması gerekli gö-
rülmektedir. Okulların açılması ile özellikle alt sosyoekonomik düzeylerden 
gelen, çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle verimli bir uzaktan eğitim süreci geçi-
remeyen öğrencilerin akademik açıdan desteklenmesi oldukça önemlidir. Bu 
bağlamda ülkeler, zorunlu uzaktan eğitimle geçirilen süre içinde öğrencilerin 
akademik eksikliklerini gidermek için çeşitli uygulamalar üzerinde çalışmak-
tadır (UNESCO, 2020b). Öğretim sürecinin sağlık önlemlerine göre tekrar 
planlanması, öğretmen ve öğrencilerin okullara ulaşımının organize edilmesi, 
öğrencilerin akademik açıdan desteklenmesi gibi büyük ölçekli planlama ge-
rektiren bu hazırlıklar birçok ülkede Mayıs ayı başında başlamıştır (UNESCO, 
2020b). Bu açıdan COVID-19, ülkelerin tekrar geleneksel eğitim süreçlerine 
geçişi için stratejik planlama yapmalarının önemini göstermiştir.

COVID-19’un dünya üzerindeki etkisini belirlemek için yapılan çalışmalar, 
özellikle iş piyasasında arz-talep dengesine odaklanmaktadır. Salgın sonrasın-
da küresel ekonomide yaşanması muhtemel görülen ekonomik resesyonun ve 
dönüşümün (Ahmed vd., 2020) iş piyasasının mezunlardan talep ettiği beceri 
setlerinde de önemli değişimlere yol açması beklenmektedir. Başta iş piyasası 
ile doğrudan bağı olan mesleki ve teknik eğitim olmak üzere tüm eğitim süreç-
lerinde iş piyasasının değişen beklentileri tekrar değerlendirilmelidir. Sektör-
lerin ortak katkısı ile eğitim süreçleri iş piyasasının beklentileri doğrultusunda 
akademik ve dijital becerilerin ağırlığı artırılarak güncellenmelidir.

COVID-19 gibi öngörülemeyen kriz durumlarında öğrencilerin eğitim ihtiyaç-
larının karşılanması hayati bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, COVID-19 salgını 
boyunca eğitim kurumları arasında ve eğitime bu süreçlerde çok önemli katkı 
sağlayabilecek özel sektör kuruluşları ile iş birliklerinin önemi çok daha belir-
gin olmuştur. Bu kapsamda, farklı öğrenci sayılarına ve profillerine sahip olan 
eğitim kurumları arasında tüm imkânları ortak kullanacak şekilde iş birliği ya-
pılmasının büyük yarar sağladığı görülmüştür (Tam ve El-Azar, 2020). Ameri-
ka’da Microsoft ve Google, Güney Kore’de Samsung, Çin’de Tencent, Ping An 
ve Alibaba gibi özel sektör liderleri mevcut eğitim platformlarını ücretsiz eri-
şime açmış, hızla eğitime yönelik yatırımlarını artırmış ve önceliklendirmiştir 
(Tam ve El-Azar, 2020). İşbirliğinin sağladığı yararlar eğitim alanında çalışan 
sosyal toplum kuruluşları ve düşünce örgütleri için de geçerlidir. Özel sektör 
ile devlet kurumlarının iş birliği yapmaması durumunda her kurumun gayreti 
kendi paydaşları ile sınırlı kalmakta, sağlanabilecek yarar sınırlı kalmaktadır.
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Küresel Salgın Sonrasında Yükseköğretimde Fırsatlar ve Riskler:
Üniversitelerin Geleceği

Özet
2020 yılının ilk yarısı boyunca, neredeyse tüm dünyada COVID-19 hastalığına 
sebep olan yeni tip Corona virüsünün yayılımını durdurmak ve küresel sal-
gının yavaşlamasını sağlamak amacı ile önlemler alındı. İnsanların bir arada 
bulunmalarını önlemek amacı ile alınan bu tedbirlerden en hayati olanların-
dan biri, önlem alan ülkelerin çoğunda eğitime ya ara verilmesi ya da uzaktan 
eğitim sistemleri ile eğitimin dijital ortama taşınması oldu. Küresel salgının aşı 
bulunana kadar etkisini devam ettireceği ve salgın öncesi sosyal yaşama dönü-
şün zaman alacağı göz önünde bulundurulduğunda, yükseköğretim kurumla-
rının bir süre daha devam edecek olan kontrollü sosyal yaşama uyum sağlama-
sı ve akademik ve eğitsel faaliyetlerini bu ortamda artırarak devam ettirmesi 
gerekiyor. Bu “yeni normal” içerisinde yükseköğretimin nasıl bir şekil alacağı 
henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, birçok riskin ve fırsatın yükseköğre-
tim kurumlarını beklediğini söylemek mümkün. Uzaktan eğitim ve eğitimde 
dijitalleşmenin gelişmesi, yükseköğretimin geleceği bağlamında bir fırsat gibi 
görünürken, seyahat kısıtlamaları, küresel ekonomik durgunluk, uzaktan eği-
time dair sorunlar ve uluslararasılaşma önünde oluşan engeller kaygı verici 
riskleri de beraberinde getiriyor.
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Opportunities and Risks in Higher Education after the Pandemic
The Future of Universities

Abstract
In the first half of the 2020, we all have witnessed the measures taken to stop 
the spread of the novel Coronavirus which causes the COVID-19 disease and 
slow down the pandemic in almost the whole world. One of the most signifi-
cant measures which was taken to prevent gatherings in public spaces is to stop 
in person education altogether and move education into digital platforms. On 
the other hand, in the second half of the 2020, we expect to observe a cont-
rolled normalization process until a vaccine is found. Considering that until a 
vaccine is found, the pandemic will keep affecting people and it will take time 
to turn back into regular social life, higher education institutions are also ex-
pected to adopt into this controlled social life which will last a while longer and 
keep increasing its educational and scientific activities in this environment. 
Although, it is still not certain how the higher education institutions will take 
shape and take its place in the “new normal”, it is possible to say that there 
are many risks and opportunities waiting for the higher education institutions. 
While developments in distance and digital learning may be considered as 
a big opportunity for the universities, travel restrictions, economic stagnati-
on, problems faced in distance learning and obstacles which was encountered 
in the internationalization process of higher education may be considered as 
ominously awaiting risks for the higher education institutions.

Keywords
pandemic, higher education, ınternationalization
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Giriş

Yükseköğretim insanın temel ihtiyaçlarından birine hizmet etmediğinden, 
çoğu kriz halinde genellikle beklemeye alınan ve normal şartlar oluşana kadar 
sürdürülmesi elzem görünmeyen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat 
2020 yılının başından beri tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını-
nın, yükseköğretimin alışılagelmiş şekilde devam etmesini uzun süre engel-
leyecek gibi görünüyor. Küresel salgın tüm dünyada eğitim süreçlerini olum-
suz yönde etkiliyor. UNESCO’nun 13 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamaya 
göre 188 ülkede, tüm eğitim düzeylerinde kayıtlı öğrencilerin %91,3’ünün 
(1,576,021,818 öğrencinin) eğitim süreçleri salgın sebebi ile sekteye uğramış-
tır (UNESCO, 2020). Dolayısıyla, tüm dünyada eğitimin devamlılığını ve sür-
dürülebilirliğini artırmak için yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği açıktır.

Yükseköğretimin devam edebilmesi için yükseköğretim kurumlarının kriz or-
tamında hizmet vermeye başlaması ve bu eğitimin öğretim elemanları ile öğ-
renciler tarafından da kabul ve takip edilebilir bulunması gerekiyor. Bu nok-
tada, yaşanan küresel salgın krizinin sağladığı değerli tecrübeden ders alarak 
üniversitelerin her türlü kriz ortamında faaliyetlerine devam edebilecek ha-
zırlıkta olması, eğitim planlaması ve sağlık şartlarının oluşturulması ile öğren-
cilerin ve akademisyenlerin güvenli bir şekilde eğitime ve araştırmaya devam 
edebilmesinin sağlanması önemli bir fırsat olarak yükseköğretimin karşısına 
çıkıyor. Dolayısıyla, salgından gerekli dersleri çıkaran, hazırlıklarını hızla ta-
mamlayarak yeni durumun gereklerini yerine getiren üniversiteler yükseköğ-
retimin geleceğini şekillendirecek. 

Riskler ve Fırsatlar
COVID-19 hastalığın çıkış noktası olan Çin’den yayılarak Dünya Sağlık Örgü-
tü tarafından küresel bir salgın olarak tanımlanmasının ardından birçok üni-
versite bireysel olarak kampuslerini eğitime kapattığını ve eğitimlerini uzak-
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tan eğitim platformlarına taşıyacağını açıkladı. Daha sonra Türkiye gibi birçok 
ülkede eğitim önce durduruldu, daha sonra da mümkün mertebe uzaktan 
eğitim sistemleri ile devam ettirilmeye çalışıldı. Fakat birçok  eğitim kurumu-
nun altyapısı eğitimin uzaktan sürdürülmesi için yeterli olmadığı gibi, öğretim 
elemanlarının büyük bir bölümünün de yeni eğitim araç ve yöntemlerini kul-
lanabilmek konusunda tecrübeleri bulunmuyordu. Kimi eğitmenlerin Google 
Classrooms, WebQuest ve Adobe Connect gibi programlar yardımı ile eğiti-
mi sürdürmeyi başarmasına karşın, bu programları daha evvel hiç duymamış 
eğitmenler için hizmet içi eğitim ve uyum süresine ihtiyaç duyuldu (Toquero, 
2020) Bu sebeple yükseköğretim öğrencilerinin çoğunun uzaktan eğitim dene-
yimlerinin ilk etapta kaotik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çoğu öğrenci ise 
hayatları boyunca örgün öğretim dışında bir sistem ile eğitim almaya alışkın 
olmadığından, öğrenci tarafında da kolay uyum sağlanabilen bir süreç olmadı. 
Eğitimin akabinde ölçe-değerlendirme süreci ise başlı başına bir karmaşayı be-
raberinde getirdi. Çoğu eğitmen ölçme-değerlendirme için sadece yazılı sınav 
yöntemini kullandığı için, sınav güvenliği, eşitlik ve sınav etiği gibi konular 
hem öğrenciler hem de eğitmenler tarafından tartışma konusu haline getirildi.

Diğer taraftan, yüz milyonlarca yükseköğretim öğrencisinin ve öğretim elema-
nının aynı anda uzaktan eğitim araçlarını ve interneti kullanmaya başlaması 
dünya çapında erişim problemlerine yol açtı. Bir çok ülkenin internet altya-
pısı bu derece yoğun bir yüklenmeyi kaldırabilecek düzeyde değildi. Uzaktan 
eğitim için kullanılan programlara talebin olağanüstü şekilde artışı sebebiyle 
bunları üreten şirketler talepleri sıraya sokmak zorunda kaldılar. Dahası ürün 
fiyatlarında %75’e varan artışlar, zaten ekonomik durgunluğu had safhada ya-
şayan bazı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının söz konusu programları 
yeterli sayıda edinmelerini güçleştirdi. Kütüphanelerin kapalı oluşu, öğrenci-
lerin ödev hazırlarken veya sınavlara hazırlanırken gerekli kaynaklara ulaşımı-
nı engelledi. Dünya çapında birçok üniversite, kütüphane ve yayınevi kaynak-
larını tüm erişimcilere ücretsiz olarak açsa bile yükseköğretim paydaşlarının 
tamamı bu imkandan eşit olarak yaralanamadı.

Eğitimin yanı sıra, akademik çalışmaların ve araştırmaların da küresel salgın 
sırasında devam ettirilmesi, üniversitelerin önündeki en önemli zorluklardan 
biri olarak kendini gösteriyor. Çoğu ülkede kampuslere girişlere sınırlama ge-
tirilmesi ve sokağa çıkma yasağı uygulamaları sebebi ile birçok bilimsel çalışma 
ve proje de küresel salgın sebebi ile durma noktasına geldi. COVID-19 hastalı-
ğına sebep olan yeni tip Corona virüse, hastalığın tedavisi ve aşı çalışmalarına 
dair yapılan araştırmalara üniversiteler tarafından önemli bir destek sağlansa 
da bunlar dışında kalan çalışmaların devamı için salgın şartlarına uygun çalış-
ma protokolleri çoğu üniversitede henüz oluşturulmadı (Govindarajan, 2020). 
Bu durum, bilimsel gelişmenin devamlılığı açısından oldukça kaygı vericidir. 
Birçok  üniversitede, laboratuvarlar ve klinikler kapalı olduğundan bilimsel 
araştırma projeleri askıya alındı. Devam etmekte olan bir çok deney yarım 
kaldı. Alan araştırmaları asgari düzeye indi. Bulundukları bölgedeki sanayi 
kuruluşlarıyla işbirliği içinde olan, topluma katkı misyonu çerçevesinde pro-
jeler yürüten bir çok üniversite bu çalışmalarını yavaşlatmak ya da tamamen 
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durdurmak durumunda kaldı. Bu durumun ne kadar devam edeceği ise henüz 
belli olmadığından, üniversitelerin bu misyonlarını yeni normal şartlarında 
nasıl devam ettireceklerini belirlemeleri bekleniyor.

Küresel salgın yükseköğretimde uluslararasılaşma süreçlerini de köklü şekil-
de olumsuz yönde etkiledi. Salgın sırasında neredeyse tümüyle askıya alınan 
eğitim hareketliliği, belki de salgının en çok etkileyeceği eğitim alanı olma ris-
ki taşıyor. Öğrencilerin ve akademisyenlerin hareketliliği ülkelerin sınırlarını 
kapatması ile tümüyle durdu. Ortak programların çoğu, sınırların ne zaman 
açılacağına dair yaşanan belirsizlikler sebebiyle 2020-2021 akademik yılında 
öğrenci almamaya karar verdi. Birçok ülke ve üniversite, yurtdışında eğitim 
gören yerel öğrencilerin ülkelerine yatay geçişlerini kolaylaştırmak üzere mev-
zuat değişiklikleri yapma yoluna gitti. Dünyada birçok üniversite 2020 güz 
yarıyılında da eğitimi uzaktan devam ettirme kararı aldığından kayıt olacak 
uluslararası öğrencilerin ülkelerinden eğitime katılmaları bekleniyor.

Tablo 1. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Uzaktan Eğitime Devam Edeceğini 
Açıklayan İlk 1000’deki Üniversiteler

(Haziran 2020 itibariyle. Bu sayı hızla artmaktadır)

Ülke Üniversite

Amerika Birleşik Devletleri California State University

Harvard Medical School

Wayne State University

Northwood University

Boston University 

Kanada McGill University

University of British Colombia

University of Ottawa

İngiltere University of Cambridge

University of Manchester

Kaynak: Üniversitelerin web sitelerinin duyuru sayfalarından alınan bilgiler ile derlenmiştir.

Uluslararası değişim programları ve burs programları ise ya askıya alınmış ya 
da süresiz olarak ertelenmiş durumda. Uluslararası akademisyenler seyahat 
edemez hale geldiği için online eğitime dahil olabilirken, ortak araştırma çalış-
maları ise, istisnai durumlar dışında, imkânsız hale gelmiş gibi görünüyor. Bu 
güne kadar uluslararası eğitimi miktar bakımından büyütmeyi başarmış olma-
mıza karşın, sürdürülebilirlik bakımından ne kadar kırılgan olduğunu salgın 
vesilesi ile görme fırsatı bulduk.  Bu bağlamda, salgın şartlarına uyum sağlaya-
cak uluslararsılaşma süreçleri oluşturulmadığı taktirde, eğitimde yerelleşmeye 
doğru gidilmesi riski ortaya çıkıyor.

Bütün bunlardan daha önemli ve daha hayati bir risk ise, salgın sonrası ufukta 
görünen ekonomik durgunluktur. Zira dünyada yükseköğretim öğrencilerinin 
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önemli bir bölümü öğrencilerden aldığı eğitim ücreti ile varlığını ve faaliyetle-
rini devam ettiren özel veya vakıf üniversitelerinde eğitimine devam etmekte-
dir. Yurtdışındaki parasız eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin ise, başka 
bir ülkede yaşamak için gerekli asgari harcamaları yapmaları gerekmektedir. 
Ekonomik kriz durumlarında ilk vazgeçilen harcamalardan birinin eğitim har-
caması olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda yaşanan ekonomik da-
ralmayla birlikte mevcut öğrencilerin bir bölümünün eğitimine ara vermeleri 
veya tümüyle sonlandırmaları kuvvetle muhtemeldir. Yükseköğretime kendi 
ülkelerinin dışındaki kurumlarda devam edecek  yeni öğrencilerin sayısında 
ise bir azalma görülecektir. Eğitim ücretlerini karşılayabilecek durumda olan 
öğrencilerin bir kısmında ise, uzaktan eğitime, örgün öğretim için ödedikleri 
ücretlerinden daha düşük ücretler ödeme beklentisi bulunmaktadır. Bu haklı 
beklentiye cevap verecek üniversitelerin ise gelirlerinin ciddi oranda düşmesi 
kaçınılmaz hale gelecektir. Bu duruma uluslararası öğrenci hareketliliğindeki 
daralma da eklenince, üniversiteleri bir ekonomik darboğaza sürüklemesi ise 
kaçınılmazdır (Govindarajan, 2020).

Üniversitelerin sadece bir eğitim ve araştırma merkezi olmadığı, gençlerin sos-
yal ve fiziksel gelişimleri için de önemli bir işlev gördüğü düşünülürse, salgın-
dan dolayı kampuslerin kapalı oluşu, üniversiteler bünyesinde sportif, sanatsal 
ve diğer sosyal faaliyetlerini sürdüren milyonlarca öğrencinin de bu alanlarda 
atıl kalmalarını beraberinde getirmektedir. Bazı faaliyetler internet alanına 
uyarlanabilse de, çoğu öğrenci ders dışı aktivitelerden uzak kalmaktadır. 

Manzarayı zincirleme bir reaksiyon şeklinde tasavvur edersek, uluslararası 
öğrencilerin sayısındaki azalma ve uzaktan eğitim modellerine geçilmesi üni-
versitelerin gelirlerinde ciddi azalmaya, bu da üniversite personel sayısında 
ve araştırmaya ayrılan kaynaklarda sert düşüşlere yol açacaktır. Önümüzde-
ki yıllarda, Türkiye’deki gibi yasal düzenlemelerle son derece güçleştirilenler 
dışındaki ülkelerde, yükseköğretim kurumlarında personel azaltma eğilimi, 
başta ABD ve Avrupa’daki üniversiteler olmak üzere dünya çapında yaygın-
laşacaktır. Birçok üniversite uzaktan eğitimin gerektirdiği asgari seviyede 
öğretim elemanı istihdamı yoluna gidecektir.  Uluslararası akademik perso-
nelin istihdamında, akademik beceri ve yetenekler kadar maliyet kriteri de 
daha çok dikkate alınacaktır. Uzaktan eğitimi belirsiz bir süre tercih edecek 
üniversitelerin içinde öğrenci bulunmayan birçok binanın ve alanın normal 
zamanlarda idamesi için istihdam edilen çalışan sayılarını da azaltma yoluna 
gitmekte oldukları gözlenmektedir. Bu da beraberinde, eğitim masraflarının 
bir bölümünü üniversite yerleşkesinde kendilerine sunulan işlerde çalışarak 
karşılayan uluslararası öğrencilerin artık bu imkandan yararlanamamaları so-
nucunu getirecektir.

Son olarak, birçok ülke milli bütçelerinden ayırdıkları kaynaklarla yurtdışına 
-bilhassa lisansüstü- öğrenci göndermektedir. Küresel ekonomik durgunluk 
bu alana yapılan devlet desteklerinde de azalmaya yol açacaktır. Kendi  üniver-
sitelerine yurtdışından devlet burslusu öğrenci kabul eden ülkeler de, verdik-
leri burs sayısında değişikliğe gitmek zorunda kalacaklardır.



201

Çağrı Erhan, Şenay Gümüş

Bütün bu risklerin yanı sıra, yükseköğretim kurumları için bu kriz ortamının 
ortaya çıkardığı birtakım fırsatlar da bulunmaktadır. Salgın, uzaktan eğitimin 
yaygınlaşmasına ve eğitimin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesine imkân 
sağlamaktadır. Bu imkânı bir fırsata dönüştürmek için ise, yükseköğretim ku-
rumlarının 2020 bahar döneminde edindikleri tecrübeleri iyi değerlendirme-
leri ve bu değerlendirmelere göre uygulamalarını şekillendirmeleri, planlarını 
güncellemeleri gerektiği açıktır.

Günümüzde yaşamakta olduğumuz bu küresel salgın deneyimi, aslında bir ilk 
değil. 1918-1919 yıllarında yaşanan İspanyol Gribi salgını, 2009 yılında ya-
şanan H1N1 virüsü salgını ile yerel olarak yaşanan kızamık, Ebola ve SARS 
salgınları sırasında yükseköğretimde yaşanan değişiklikler ve aksaklıklar kayıt 
altına alınmıştı (Emekci, 2010) (Brawley, 2020). Büyük ölçüde Afrika’yı etkisi 
altına alan AIDS salgını sırasında üniversiteler önce bir yayılma ortamı, daha 
sonra bir umut ve şifa kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır (Katjavivi, 2003). 
Bu bağlamda üniversitelerin her nevi salgın ve hastalık riskine hazırlıklı olması 
gerektiği, tarih boyunca karşımıza çıkan bu çarpıcı örneklerden çıkarılabilecek 
en önemli sonuçtur.

1918 yılında yaşanan büyük İspanyol gribi salgını sırasında tedavi yöntemle-
rinin oldukça sınırlı olması sebebi ile karantina en etkili halk sağlığı yöntemi 
olarak kendini göstermişti. Bu sebeple salgın sırasında üniversitelerin bir kıs-
mının eğitime bir dönem ara verdiği, ara vermeyen üniversitelerin ise yaz ve 
ara tatilleri uzatarak kampüslerini mümkün olduğunca kapalı tutmaya çalıştık-
ları biliniyor. Eğitimin devam ettiği dönemde ise, hastalanan eğitmenler sebe-
bi ile birçok ders iptal edilmişti. Eğitimin devam ettiği dönemlerde ise, sosyal 
yaşamı mümkün olduğu kadar azaltmaya yönelik tedbirlere başvurulmuştu. 
Örneğin üniversite takım sporları ya seyircisiz oynanan maçlar ile devam et-
miş, ya da tümüyle iptal edilmiştir (Brawley, 2020).  Fakat tüm bu önlemlerin 
salgının üniversite öğrencileri arasında hızla yayılmasına engel olmadığı, sal-
gından hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinin sayısı ile ortaya çıkıyor. 
İspanyol gribi sırasında uzaktan eğitim imkanları olmadığından, bu bağlamda 
günümüze aktarabileceğimiz en önemli tecrübeler üniversitelerin sosyal hayatı 
azaltmak için aldığı tedbirler ve bir sınıfta bulunabilecek öğrenci sayısına getir-
dikleri sınırlamalar olarak kendilerini gösteriyor.

H1N1 virüsü salgının yoğun olarak görüldüğü Avustralya ve Yeni Zelanda’da 
bulunan üniversitelerin öğrencileri ve çalışanları arasında yapılan bir anket 
çalışması ise, öğrencilerin salgına dair farkındalıklarının ne kadar düşük ol-
duğunu ve basit yaşam şekli değişikliklerine karşı gösterdikleri direnci ortaya 
çıkarmıştır. Tüm uyarılara rağmen el yıkama alışkanlığını edinen öğrencilerin 
oranı sadece %20’dir. (Van, 2010) . Bu bağlamda, her ne kadar COVID-19 
salgınına dair farkındalık daha yüksek olsa da kampüslerdeki sağlık ve hijyen 
şartlarını oluştururken öğrencilerin yeni uygulamalara ve yaşam şekli değişik-
liklerine direnç gösterme ihtimallerini göz ardı etmemek gerekir. Yine aynı 
salgının bir pandemiye dönüşmesi ihtimaline karşı Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde bulunan birçok üniversite, 2009-2010 akademik yılına acil durum 
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planları yaparak girmiş ve eğitimin devamlılığı için bilişim teknolojileri alt-
yapılarına dayandırdıkları görülmüştür. Fakat üniversiteler çoğunlukla sade-
ce eğitim veren değil, konaklama ve gıda hizmetleri de sunan kurumlardır 
(Emekci, 2010). Bu hizmetlerin ve sosyal yaşamın nasıl devam edeceğine dair 
planlamanın da yapılması, üniversitelerin sürdürülebilir kriz planları oluştur-
ması açısından oldukça önemlidir.

Bunlara ek olarak, COVID-19 salgınının başladığı günden bu yana üniversite-
lerde yaşanan değişimlere öğrencilerin verdikleri tepkiler, az da olsa, yapılan 
akademik çalışmalar ile gösteriyor ki, uzaktan eğitim üzerine bildiklerimiz, 
tüm öğrencilerin uzaktan eğitime geçmesi ile tümüyle değişti. Bu çalışmaların 
büyük bir çoğunluğu, öğrencilerin uzaktan eğitime karşı gösterdikleri olumsuz 
tepkiyi, eğitim kalitesi üzerindeki etkiyi ve uluslararsılaşmaya vurulan sekteyi 
gözler önüne seriyor. Çin’de yapılan bir araştırma, salgının çıkış noktası ol-
ması sebebi ile diğer ülkelerden daha uzun süredir uzaktan eğitim yöntemle-
ri ile eğitime devam eden Peking Üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğunun 
(%60’ı), salgın öncesinde, herhangi bir dersi tamamlamak için ayırdığı sürenin 
çoğunu ders içi aktivitelere ayırdıklarını gösteriyor. Yani öğrenciler derslerin 
çoğunu sınıfta dinleyerek öğrenme eğilimindeydiler. Bu sebeple uzaktan eği-
timde en önemli öğrenme yöntemi olarak karşımıza çıkan ders dışı öğrenmeye 
alışkın olmayan bir öğrenci kitlesi ile bu süreci yürütülmeye çalışılmaktadır 
(Bao, 2020).

Çoğu üniversitenin uzaktan eğitime geçiş süreci sadece birkaç günden ibaret 
olduğu için, ders materyallerinin uzaktan eğitime uygun olacak şekilde ye-
niden düzenlenmesi de bu salgın döneminde mümkün olmamıştır. Derste, 
öğrencilerin konsantrasyonunun sağlanabildiği, jest mimik ve iletişimin etkin 
olarak kullanılabileceği biçimde şekillendirilmiş müfredat ve ders program-
larının, uzaktan eğitimde verimli olamadığı bu vesileyle gözlemlenmiş oldu. 
Bu bağlamda, uzaktan eğitim ile verilen derslerin zorluk, bilgi miktarı ve süre 
çerçevesinde yeniden düzenlenmesi, öğrencilerin uzaktan öğrenme alışkan-
lıklarına uyumlu hale getirilmesini sağlayabilir. Derslerin işlenişi bakımından 
da eğitmenlerin ve öğrencilerin uzaktan eğitime uygun ders anlatım ve din-
leme yöntemlerini geliştirmesi için motive edilmesi ve yönlendirilmesi fayda 
sağlayacaktır. (Bao, 2020). Öğrenciler uzaktan eğitim boyunca yalnızlaşmakta 
ve desteğe ihtiyaç duyduğunda dahi çoğunlukla yardım talep etmemeyi seç-
mektedir. Ölçe-değerlendirme sistemlerimizin ise halen sadece örgün eğiti-
me yönelik olarak hazırlanmış yöntemlerden ibaret olması sebebi ile, uzaktan 
öğretip, örgün değerlendirmekteyiz. Bu durum öğrenciler nezdinde adaletsiz 
görülmekte ve öğrenciyi uzaktan eğitim sistemlerinden soğutmaktadır.

Bu tecrübeler ışığında alınacak önlemler ile uzaktan eğitimi, örgün eğitimin 
ayrılmaz bir parçası haline getirmek ise bugün üniversitelerin önündeki en 
önemli fırsattır. Uzaktan eğitimin salgın sonrasında da aktif olarak kullanımı, 
yükseköğretime maddi şartlar sebebi ile ulaşamayan birçok öğrencinin, uygun 
maliyetler ile yükseköğretime dahil olmasına fırsat verecektir. Bu özellikle da-
ralan ekonomi şartlarında ayakta durmakta zorlanacak birçok yükseköğretim 
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kurumunu rahatlatacak bir gelir kaynağı haline de getirilebilir. Üniversitelerin 
salgına hazırlıksız yakalanmasından dolayı oluşan teknik aksaklıklarının ve alt-
yapı yetersizliklerinin giderilmesiyle birlikte, birçok üniversite aynı anda bin-
lerce öğrenciye hizmet verebilecek duruma erişebilir. Vize politikaları sebebi 
ile örgün eğitime katılamayan öğrencileri uzaktan eğitime yönlendirebilir ve 
sağlık kaygıları ile eğitimine ara vermek veya tümüyle kesmek isteyen öğren-
cilerin eğitimlerine devam etmelerine vesile olabilir. Tüm bunlara ek olarak, 
ders dışı öğrenme alışkanlığı edinememiş öğrenciler için, bu becerilerini geliş-
tirmeleri bakımından bir imkan sağlanacaktır. Ders materyallerinin her zaman 
erişilebilir olması ve derslerin kayıtlı olarak çevrimiçi platformlarda bulunması 
ise birçok öğrenci için öğrenme fırsatlarını geliştirmek bakımından oldukça 
faydalı olacaktır. Netice itibariyle, zorunlu olarak yaşadığımız bu süreç birçok 
psikolojik bariyerin aşılmasına vesile olarak, uzaktan eğitimin “kötü eğitim” 
anlamına gelmediğini herkese gösterme imkanını bizlere sunmaktadır.

Tüm bunlar söylendikten sonra yine de akılda tutulması gereken bir gerçek, 
uzaktan eğitim hiçbir zaman tümüyle örgün öğretimin yerini alamayacağıdır. 
Bunun en önemli sebeplerinden birisi, elbette uygulamalı derslerin uzaktan 
eğitim ile aynı verimlilikte gerçekleştirilememesi ve bazı derslerin ancak uy-
gulama ile öğretilebiliyor olmasıdır. Bunun yanı sıra, üniversite yaşamı sade-
ce derslerden ibaret değildir ve yükseköğretimin çok önemli bir parçası ders 
dışı akademik ve sosyal aktivitelerdir. Staj ve Co-op gibi tecrübe etme yolu ile 
öğrenmeyi sağlayan programlar ancak örgün öğrenmenin bir parçası olarak 
çalışabilmektedir. Uzaktan eğitim ile örgün eğitim karşılaştırmasını Vijay Go-
vindarajan makalesinde güzel bir örnek ile açıklamaktadır; Amazon e-ticarete 
30 yıl önce başlamış olmasına rağmen 2019 yılında gerçekleştirilen peraken-
de ticaretin sadece %9’u e-ticaret kanalı ile gerçekleştirilmiştir (Govindarajan, 
2020). Bu sebeple e-öğrenmenin örgün öğrenmenin tümüyle yerini alacağını 
düşünerek hareket etmek doğru bir planlama olmayacaktır. Bu bağlamda öğ-
rencilerin ve çalışanların kampüse sağlıklı bir şekilde dönüş yapması ve bun-
dan sonra yaşanabilecek salgın ve kriz durumlarına örgün öğretime tümüyle 
ara vermeden üniversite yaşamını sürdürmeye hazır hale gelmeye çalışmak, 
üniversitelerin atması gereken en önemli adımdır. Bunun için derslik yapıları-
nın ve sosyal alanların sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilmesi, yemek 
ve konaklama hizmetlerinin bu doğrultuda düzenlenmesi, hijyen ve temizliğin 
salgın dışında bile sürdürülebilir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bunu 
başarabilen üniversiteler için sadece uzaktan eğitim ve bilişim altyapısı değil, 
tüm üniversite hizmetleri ve deneyimi sürdürülebilir hale gelecektir.

Bunları sağlamanın en önemli katkısı ise üniversitelerin salgın ve kriz anla-
rında göz ardı edilen bilimsel araştırma misyonunu da devam ettirebilecek 
olmasıdır. Salgın sebebi ile eğitime ara vermek, aynı zamanda araştırma ve 
geliştirmeye de ara vermek anlamına gelmektedir. Özellikle ekonomik kriz 
dönemlerinde ar-ge çalışmalarına ara vermek, krizin daha da derinleşmesine 
sebep olacak bir kısır döngüye sebebiyet verecektir. 
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Salgının Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Programına Etkileri
2000’da, özellikle Ticaret Bakanlığının girişimleriyle, Türkiye uluslararası eği-
tim ihracatını bir gelir kalemi haline getirmek için yürüttüğü çalışmalara hız 
verdi. 2010’da YÖS sınavının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye her yıl artan sayı-
larda uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaya başladı. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde kurulan 
eğitim ekonomisi iş konseylerinin faaliyetleri, özellikle vakıf üniversitelerinin 
kendi eğitim ücretini ödeyen uluslararası öğrencileri Türkiye’ye çekme gay-
retlerini motive etti. Yükseköğretim Kurulu’nun, ABD ve İngiltere’de örneği 
olmayan uluslararası öğrencilere uygulanan kotaları son yıllarda kısmen ge-
nişletmesi, ülkeye gelen   öğrenci sayısının katlanarak artması sonucunu do-
ğurdu. Bilhassa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden sonra bu 
stratejik alanda karar alınması ve süratle uygulamaya konulması daha da kolay 
hale geldi. Türkiye’de yükseköğrenimini sürdüren uluslararası öğrenci sayısı-
nın 2014 yılında toplam 48 binken bugün 172 bini geçtiğini Yükseköğretim 
Kurulu verilerinden öğrenebiliyoruz. Yine bu verilere göre ülkemize yükse-
köğretim için en fazla öğrenci gönderen 10 ülke aşağıdaki tabloda görülebilir.

Tablo 2. Ülkemizde en çok öğrenişi bulunan 10 ülke  
(2018-2019 Akademik Yılı İstatistiklerine Göre)

Ülke Öğrenci Sayısı

Suriye 27,606

Azerbaycan 18,830

Türkmenistan 16,592

İran 7,144

Irak 6,468

Afganistan 6,632

Almanya 4,310

Somali 3,077

Bulgaristan 3.003

Mısır 2,752

Kaynak: YÖK’ün yayınlamış olduğu istatistiki verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. https://istatistik.yok.gov.tr

Türkiye’yi bir eğitim destinasyonu olarak en çok tercih eden öğrencilerin gel-
dikleri ülkeler de küresel COVID-19 salgınından etkilenen ülkeler arasında 
yer alıyorlar. Her ne kadar Suriye salgın istatistikleri için sağlıklı veri sağla-
yabilen ülkeler arasında yer almasa da, ülkemize eğitim için gelen Suriyeli 
öğrencilerin büyük bir kısmı, zaten ya halihazırda Türkiye’de ikamet ediyor ya 
da aileleriyle sığınmak zorunda kaldıkları Körfez ülkelerinden geliyorlar. Bu 
bağlamda, bahsi geçen öğrencilerin çoğunlukla, güncel Dünya Sağlık Örgütü 
verilerine göre en çok hasta görülen ülkeler listesinde 16. sırada bulunan Su-
udi Arabistan’dan veya 35,950 hasta ile nüfusuna oranla oldukça yüksek sayı-
da COVID-19 hastası bulunan Kuveyt’ten geldiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Azerbaycan’da görülen hasta sayısı güncel olarak 9,957 ve hızlı bir artış sergi-

https://istatistik.yok.gov.tr
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lemeye devam ediyor. Türkmenistan henüz saptanmış bir COVID-19 vakası 
bildirmediği halde, uzmanlar tarafından hastalığın ülke içerisinde tespit edil-
meden dolaştığı iddia ediliyor. Buna ek olarak ülkede sıkı seyahat tedbirleri 
uygulanıyor. İran ise COVID-19 salgınından ilk ve en çok etkilenen ülkelerin 
başında yer aldı. Güncel olarak 187,427 vaka ve 8,837 ölüm sayısı ile salgından 
en büyük darbeyi alan ülkelerden birisi oldu. Irak, yine İran’dan sonra ilk va-
kaların tespit edildiği ve sıkı seyahat ve sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı 
ülkelerden oldu. Bunları takip eden diğer ülkelerde de yine COVID-19 sal-
gının etkin olarak vurduğu ülkeler arasında yer alıyor (Worldometers, 2020).

Türkiye’yi en çok tercih eden öğrencilerin geldiği ülkeler küresel salgının can 
kaybı boyutundan nasibini almanın yanı sıra, salgının sebep olduğu ekono-
mik durgunluktan en fazla etkilenen ülkeler arasında da yer alıyor. Özellikle 
ekonomik durgunluk sebebi ile düşen petrol fiyatları, ülkemize en çok öğren-
ci gönderen petrol ve doğal kaynak zengini ülkelerin gelirlerini çok büyük 
oranda düşürdü. Bu durum kaçınılmaz olarak ülkede bulunan tüm vatandaş-
ların gelirlerine de hızlıca yansıdı. Ticarete dayalı gelirlere sahip kişiler ile 
uluslararası seyahatlerin durma noktasına gelmesi sebebi ile gelirlerinde ciddi 
azalmalar yaşamak durumunda kaldılar. Bu durum, her ne kadar öğrenciler 
Türkiye’de eğitim almayı tercih etse bile, kimi öğrencileri maddi olarak bu 
eğitimi karşılayamayacak duruma getirerek, öğrencilerin eğitim planlarını de-
ğiştirmelerine sebep oldu. Hollanda merkezli bir eğitim portalı olan “study-
portals” firmasının üye öğrencileri arasında gerçekleştirdiği anketin verilerine 
göre, ankete katılan öğrencilerin %40’ı uluslararası eğitme katılma kararlarını 
salgın sebebi ile değiştirdiklerini belirtiyor. Bu öğrencilerden %17’si yurtdışın-
daki bir yükseköğretim kurumuna kayıt olmak için bir sonraki akademik yılı 
bekleme kararı alırken, %15’i uzaktan eğitime katılmaya karar vermiş durum-
dalar. Öğrencilerin %4’ü ise salgın sebebi ile eğitimlerini devam ettirmeme 
kararı aldıklarını belirtiyorlar (Gutterer, 2020).

Tüm bu veriler ışığında, tüm dünyada olması beklendiği üzere, Türkiye’deki 
üniversitelere de uluslararası öğrencilerin katılmında düşüş yaşanması ihtimali 
bulunuyor. Henüz uluslararası eğitim sektöründe yeni bir oyuncu sayılabile-
cek Türkiye’nin, kendisini bir eğitim destinasyonu olarak tanıtma faaliyetleri, 
küresel salgından ilk etkilenen kavramlardan birisi oldu. Uluslararası seyahat-
lerin tümüyle imkânsız hale gelmesi sebebi ile uluslararası öğrencilerin okul 
seçiminde etkili olan yerinde tanıtım faaliyeti ve fuarlar gerçekleştirilemedi. 
Türk üniversitelerin katılım planladığı 30’un üzerinde fuar ve uluslararası et-
kinlik iptal edildi. Yine de tanıtım faaliyetlerine ara vermek istemeyen Türk 
üniversiteleri ise sanal fuar ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermeye karar ver-
di. Bu yeni tanıtım faaliyeti sistemine ise vakit kaybetmeden, Cumhurbaşkan-
lığı’nın 09 Haziran 2020 tarihli kararı ile (Karar Sayısı: 2641, Yayınlandığı 
Resmi Gazete Sayısı: 31150) Ticaret Bakanlığı Desteklerinden faydalanma im-
kânı tanındı.

Mevcut şartlar altında Türk üniversiteleri her ne kadar tanıtım faaliyetlerini 
sürdürmeye gayret gösterse de en büyük sorun öğrencilerin halihazırda se-
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yahat edemez durumda olmasından kaynaklanmaktadır. Zira uluslararası öğ-
rencilerin kendi ülkelerinden başka bir ülkede eğitim almayı istemelerinin en 
büyük sebebi, uluslararası bir deneyim yaşamak olduğundan, eğitim alınmak 
istenen ülkeye seyahat edebilmek, asgari bir şart haline geliyor. Fakat Türki-
ye’nin sınırlarını kapalı tutması ve Türk Hava Yollarının ve diğer hava yolu 
şirketlerinin uçuşlarını iptal etmesi ve ne noktada uçuşların stabil olarak de-
vam edeceğinin açıklanmaması, öğrencilerin ister istemez uluslararası eğitim 
planlarını ertelemelerine sebep oluyor.

Türkiye’den bağımsız olarak, öğrencilerin kendi ülkelerinde ortaöğretimi ne 
zaman tamamlayabileceklerine dair belirsizlik, yine alışılagelmiş kabul ve kayıt 
süreçlerinin yürütülmesi önünde yeni bir engel teşkil ediyor. IGCSE (Interna-
tional General Certificate of Secondary Education-İngiliz Eğitim Sistemi) ve 
IB (International Baccalaureate - Uluslararası Lise Diploması) sistemi izleyen 
öğrencilerin sınavları iptal edilirken, sınavsız bir notlama sistemine geçilmesi, 
öğrencilerin üniversitelere başvuru süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Buna ek olarak birçok ülkede liselerden ancak sonbaharda mezun verileceği 
tahmin edilmektedir (Fransız Bakaloryası sistemini izleyen Fas, Cezayir, Tu-
nus, Kamerun vb ülkeler ve Katar, Kuveyt, İran ve Irak gibi Ortadoğu ülkeleri). 
Birçok ülkede üniversiteler de tatil edildiğinden, üniversitelerden de sonbaha-
ra kadar mezun verilmeyeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple üniversiteler ya öğ-
rencilerin kabul süreçlerini ya ertelemek ya da alışılagelmiş kabul kriterlerini 
bu yıl için göz ardı etmek durumunda kalıyorlar. Yükseköğretim Kurulu’nun 
25 Mayıs 2020 tarihinde aldığı kararlar ile geç mezun olacak uluslararası öğ-
rencilerin ön kayıt işlemlerinin yapılmasına izin vermesi ise, üniversitelere bu 
bağlamda bir esneklik tanımış oldu.

Türkiye de dahil tüm ülkeler, uluslararası öğrencilerin pandemiden etkilen-
meden uluslararası eğitime dahil olabilmesi için ek önlemler aldı. Bu önlem-
lerin en önemlisi, öğrenci vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve mümkün ol-
duğunca hızlandırılması oldu. Özellikle Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu, 
Dışişleri Bakanlığı’ndan bu bağlamda düzenlemeler yapmasını talep ederek 
bir ilke imza attı. Yine Yükseköğretim Kurulu’nun İçişleri Bakanlığı nezdinde-
ki girişimiyle, uluslararası öğrencilere ikamet müsaadesi verilmesi süreçlerinin 
kolaylaştırılması talep edildi.

Salgın sürecinde uluslararası eğitim için bu güne kadar çok da dikkate alınma-
yan bir konu olan ülkelerdeki genel sağlık durumu ve tedavi şartları birinci ön-
celik haline geldi. Öğrenciler eğitim almak istedikleri üniversiteleri seçerken, 
hijyenik ve sosyal mesafeye uygunluk gibi yeni kriterlere göre değerlendirme 
yapmaya başladı. Eğitim alacakları ülkeyi seçerken de o ülkede COVID-19 sal-
gınından ölen kişi sayısını kontrol ederek, değerlendirmelerinde bir paramet-
re haline getirdiler. Bu bağlamda sağlık her şeyin önüne geçmiş oldu.

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Yükseköğretiminin süreçten mümkün oldu-
ğunca az hasar alarak çıkabilmesi için, birçok yeni düzenlemeye imza attı. Bu 
düzenlemeler içerisinde en çok dikkat çekenler, örgün öğretim programların-
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daki derslerin %40’ının uzaktan eğitim ile verilmesine izin verilmesi, ulusla-
rarası öğrenci kayıtları için son tarihi 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatması, 
bu bağlamda geç gelen uluslararası öğrencilerin kaçırdıkları dersleri hızlan-
dırılmış eğitim ile telafi etme imkânı tanınması ve güz dönemine yetişemeyen 
öğrencilerin kayıt dondurarak bahar döneminde eğitime başlayabilmesinin 
yolunu açması oldu. Tüm bu düzenlemeler, öğrencilerin ve üniversitelerin 
önünde salgın sebebi ile oluşabilecek birçok bürokratik engeli kaldırmış oldu 
(YÖK, 2020).

Tüm bu bilgi ve gelişmeler ışığında, Türkiye açısından en büyük tehdit, vize 
politikaları sebebiyle özellikle Müslüman ülkelerden ve Afrika’dan öğrencile-
rin ilgi göstermediği Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere üniversiteleri-
nin tamamen uzaktan eğitime geçerek, vize gerekmeden eğitim ve diploma 
vermeleri ihtimalinin ortaya çıkmış oluşudur. Bunun etkisinin asgari seviyeye 
çekilebilmesi için Türkiye’nin öğrencilere vize verilmesi konusunda daha ko-
laylaştırıcı olması ve üniversite kabul belgesinin vize için yeterli sayılması akılcı 
bir seçenek olacaktır.

Uluslararası öğrenci sayısında bir azalmaya mahal vermemek amacı ile, salgı-
nın etkileri devam ettiği sürece, salgından en çok etkilenen ülkelerin vatandaş-
ları başta olmak üzere uluslararası öğrencilere burs imkanları artırılmalıdır.

Türk öğrencilerin yurtdışına gitmek yerine Türkiye’de okumayı tercih ede-
cek olmaları ise Türk üniversiteleri için bir kazanım olarak değerlendirilebilir. 
Fakat bu öğrencilerin Türkiye’de okuyabilmeleri için kontenjanların genişle-
tilmesi ve yatay geçiş imkanlarının artırılması gerekir. Yükseköğretim Kurulu, 
sıralamada ilk 500’e giren üniversitelerden geçişi, ilk 1000 olarak güncellemiş 
olsa da, küresel rekabet dikkate alındığında, bunun daha da genişletilmesi ge-
rektiği açıktır. Türkiye’den her yıl ortalama 87,000 öğrencinin yurt dışına eği-
tim almaya gitmektedir. Ülkeye dönüş yapmak isteyen öğrenci sayısının yeni 
düzenlemeler ile artırılması hedeflenmelidir. 

Tablo 3. Türk Öğrencilerin Uluslararası Eğitim (kısa süreli programlar da dahil) İçin En 
Çok Tercih Ettiği Ülkeler

Ülke Öğrenci Sayısı (Yıllık Ortalama)

İngiltere 30,000

Amerika Birleşik Devletleri 25,000

Almanya 10,000

Malta 5,000

Kanada 3,000

Avustralya 1,500

Fransa 1,500

Çin 1,000

İrlanda 800

Kaynak: “IEFT Turkish Student Market Report” verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Uluslararası öğrenci piyasasında rekabetin salgın ortamında daha da ağırlaş-
ması sebebi ile, uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmeye devam etme-
leri için, uluslararası öğrencilerin Türkiye’de kısa süreli çalışmasına izin veren 
düzenlemeler yapılması gerekecektir. Türkiye’deki firmaların salgın devam 
ettiği sürece uzaktan staj ve Co-op imkanlarını geliştirmesi yönünde teşvik 
edilmesi de Türk yükseköğretimi için önemli bir fırsat yaratabilir.

Küresel salgın, uluslararası öğrenci süreçlerinin kırılganlığını ortaya çıkar-
dığından, süreci daha başarılı yürütmeyi sağlayacak bir Türkiye Uluslararası 
Öğrenci Ajansı kurulması, tüm önlemlerin bu merkezden koordine edilmesi 
yerinde olacaktır. Uluslararası öğrenci sayıları ve gelirleri en fazla olan ülke-
lerin en önemli ortak özelliği bağımsız ve yüksek ödenekle faaliyet gösteren 
birer eğitim tanıtım ajansı olmasıdır. Bunun en önemli sebebi, uluslararası 
öğrencilere yönelik pazarlama faaliyetlerinin kolektif bir çalışma yapılmadığı 
sürece bir çekim merkezi haline gelmenin ve çevre ülkelerin dışında, uzak 
coğrafyalarda da bilinirliği artırmanın mümkün olmamasıdır. Buna ek olarak, 
uluslararası öğrencilere eğitim sisteminin ve üniversitelerin tanıtılmasının yanı 
sıra, öğrencilerin eğitimlerine odaklanabilmesinin önüne geçen bürokratik sü-
reçlerin öğrencilere mümkün olan en az oranda yansıtılması gerekmektedir ve 
bu işlemleri öğrenciler adına üstlenecek ve kurumlar arası eşgüdümü sağlaya-
cak bir yapıya ihtiyaç duyulduğu aşikardır.

Sonuç
Çok uzun süredir tüm dünyayı etkisi altına alan bu çapta bir kriz ile karşı-
laşılmadı. Hayatın tüm alanlarında olduğu gibi, yükseköğretimin de sadece 
normal koşullarda etkin şekilde devam edebilen ve oldukça kırılgan bir zemin 
üzerinde duran bir yapıda olduğu COVID-19 salgını ile hep birlikte görüldü. 
Bu bağlamda, yukarıda da bahsedilen birçok riski beraberinde getirmesine 
karşın, bu salgın birçok  kırılganlığı, yetersizliği ve normal zamanlarda yan-
lış olduğu pek de algılanamayan çarpık uygulamayı giderme fırsatı sunarak, 
sürdürülebilir bir yükseköğretim sistemi inşa edilmesine vesile olabilir. Salgın 
dünyadaki tüm yükseköğretim kurum ve kuruluşlarına sürdürülebilir eğitim 
ve araştırma vizyonu ve bunu yaparken kullanabilecekleri tecrübeleri kazan-
dırmaktadır. 

Elbette bu tecrübenin gösterdiği birçok risk faktörü de bulunuyor. Bunlardan 
biri, her ne kadar uzaktan eğitim ile yükseköğretime ara vermeden devam 
edilse de, tüm eğitimin çevrimiçi platformlara hızlı taşınması, eğiticilerin 
tecrübesizliği, eğitim materyallerinin örgün eğitime göre oluşturulması, ölç-
me-değerlendirme yöntemlerinin tartışma konusu haline gelmesi ve teknik 
altyapı eksiklikleri sebebi ile öğrencilerin olumsuzluklar yaşamış olmalarıdır. 
Fakat hızlı, esnek ve akılcı adımlarla, bu olumsuzlukların olumluya çevrilme-
siyle öğrencilerin uzaktan etiğime dair motivasyonları artırılabilir.

Buna ek olarak, eğitimde uluslararasılaşmanın önemli bir risk ile karşı karşıya 
olduğu açıktır. Küreselleşme döneminde, tüm kapıların açık olduğu bir siste-
me göre dizayn edilmiş yükseköğretimde uluslararasılaşma politikaları, salgın 
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halinde tüm etkinliğini yitirmiş, uluslararası eğitsel ve sosyal her aktivite ya 
kesintiye uğramış ya da biçim değiştirmiş durumdadır. Bu bağlamda sürdürü-
lebilir uluslararasılaşma politikalarının ve işbirliklerinin oluşturulması için ek 
bir çaba göstermek gereklidir. Yine kimi üniversitelerin ekonomik yapısının 
zayıf oluşu, onları pandemiye bağlı muhtemel ekonomik daralmaya direne-
mez hale getirecektir.

Bu risklerin bertaraf edilmesi halinde ise, çok uzun zamandır istenen ama bir 
türlü örgün eğitime entegre edilemeyen uzaktan eğitim faaliyetleri bilinçli 
olarak devam ettirilebilir. Uzaktan eğitime dair edinilen bu kıymetli tecrübe 
ışığında gerekli düzenlemelerin yapılması halinde, uzaktan ve örgün eğitimi 
beraber yürütebilen, örgün eğimi de sürdürülebilir hale getiren kurumların 
yükseköğretimin geleceğini şekillendireceği söylenebilir. 
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Özet 
Küresel salgın döneminde birlikte geliştirme ve sistemik güçlük içeren yenilik 
gereksinimleri dahil olmak üzere Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde gerçekleşen 
dönüşüm bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kitap bölümünde ilk olarak Ar-
Ge ve yenilik süreçlerinde gerçekleşen dönüşümün temel özellikleri ele alı-
narak küresel salgına karşı mücadeledeki önemi değerlendirilmektedir. Son-
rasında COVID-19’a karşı mücadele için ülkemizde ortaya konulan bilim ve 
teknoloji temelli sürecin ortaya koyduğu yenilikler üç temel başlıkta ele alın-
maktadır. Bu kapsamda, ilk olarak ekosistemin birlikte geliştirme ve birlikte 
başarma odağında öncelikli olarak aşı, ilaç ve tanı çözümleri için koordine 
edilmesinde COVID-19 Türkiye Platformunun oluşumu ortaya konmaktadır. 
COVID-19’a karşı mücadelede ekosistem aktörlerinin sürece dahil olmasını ve 
ekosistem seferberliğinin güçlendirilmesini sağlayan hızlı destek çağrılarının 
açılmasında KOBİ’ler ve genç araştırmacılar odaklı yeni imkanlar ile sosyal ve 
beşerî bilimleri de kapsayıcı yaklaşımlar incelenmektedir. Ayrıca, zamana karşı 
yarış içerisinde Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin hızlandırılmasına da katkı sağla-
yacak şekilde bilimsel iletişim ortamlarının artırılması için çevrim içi portal ve 
gerçekleştirilen sanal konferans gelişmeleri sunulmaktadır. Son olarak yeni 
normal düzende biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı ile gıda arz 
güvenliği dahil olmak üzere mücadeleye devam edilmesini gerektiren alanlar 
için bu deneyimlerin yol gösterici yönleri tartışılmaktadır. Toplumsal sistemin 
en önemli bileşenleri arasında yer alan Ar-Ge ve yenilik sisteminin çok yönlü 
güçlük içeren bir süreçten geçmiş olmasına bağlı olarak küresel salgın sonra-
sında birlikte geliştirme çözümleri yeni bir boyuta taşınacaktır. 
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R&D and Innovation Approaches and Co-Creation Solutions
in the New Normal Order

Abstract
The transformation that is being realized in R&D and innovation processes, 
including co-creation and systemic challenge driven innovation, has become 
an imperative during the pandemic. In this chapter, the main features of the 
transformation in R&D and innovation processes are first put forth and its 
importance in the combat against the pandemic is evaluated. Afterwards, the 
novelties of the science and technology-based process in our country to combat 
COVID-19 are discussed under three main headings. In this context, the coor-
dination of the ecosystem based on a co-creation approach with a focus on suc-
ceeding together foremost in vaccine, drug and diagnostic solutions under the 
COVID-19 Turkey Platform are set forth. Rapid calls that enable ecosystem 
actors to actively take part in the fight against COVID-19, thereby strength-
ening the mobilization, are reviewed based on new opportunities for SMEs, 
young researchers, the social sciences and humanities as well as support for 
entrepreneurs. In the race against time, developments for accelerating R&D 
and innovation processes as well as increasing the scientific communication 
environment are put forth based on an online portal and virtual conferences. 
In the new normal order, the guiding aspects of these experiences are dis-
cussed, especially in areas where tackling common challenges will continue, 
particularly in the areas of biosecurity, cyber security along with broadband 
infrastructure and food supply security. As one of the most essential compo-
nents of the social system, the R&D and innovation system has undergone a 
multi-faceted experience due to the pandemic, which will elevate co-develop-
ment solutions to a new dimension in the post-pandemic era.

Keywords 
Research, development, innovation, co-creation, vaccine, drug, COVID-19, pandemic
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Giriş

Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerindeki Dönüşüm
Küresel salgın olarak ilan edilen yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) top-
lumsal sistemde çeşitli güçlüklere neden olmuştur. COVID-19 nedeni ile mey-
dana gelen güçlükler dahil olmak üzere çözümlenmesi gereken güçlüklere 
karşı etki sağlayabilecek yaklaşımlara duyulan ihtiyaç her zamankinden daha 
önemli bir boyuta taşınmıştır. Bu ortamda çözüm sağlama noktasında araş-
tırma, geliştirme (Ar-Ge) ve yeniliğin kritik öneme sahip olduğu bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. Toplumsal düzeyde ele alınması gereken karmaşık sorunla-
rın arttığı bir dünyada Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin daha etkin hale gelmesi 
yönünde gerçekleşen dönüşümlerin salgın dönemindeki gerekliliği hızla art-
mıştır. Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde gerçekleşen dönüşümün temel unsurları 
olarak belirlenen özelliklerin COVID-19 salgın dönemindeki önemine yönelik 
değerlendirmeleri içeren bilgiler Tablo 1’de özetlenmiştir. Söz konusu temel 
özellikler ise Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından yayınlanan rapora da-
yanmaktadır (Reichert, 2019). Tablo 1’deki değerlendirmelerden görüldüğü 
üzere Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşüm COVID-19 salgını döneminde 
zorunlu hale gelmiştir. 

Tablo 1. Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Gerçekleşen Dönüşümün Temel Özellikleri ve 
COVID-19 Salgını Kapsamındaki Öneminin Değerlendirilmesi

Önceki Özellik Dönüşüm Sağlanan  
Temel Özellik

COVID-19 Salgını Kapsamındaki  
Öneminin Değerlendirilmesi

Doğrusal yenilik → Geri beslemeli yenilik 	Ar-Ge ve yenilik odaklı  
çözümlere hız kazandırması

Kapalı yenilik → Açık yenilik 	Gerekli kaynakların Ar-Ge ve yenilik 
süreçlerine dahil edilmesi

Teknoloji odaklı 
yenilik

→ Sistemik güçlük içeren 
yenilik 

	Çok yönlü mücadele  
yaklaşımının ortaya konması
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Önceki Özellik Dönüşüm Sağlanan  
Temel Özellik

COVID-19 Salgını Kapsamındaki  
Öneminin Değerlendirilmesi

Bireysel yenilik → İş birliği ve çok disiplinli 
yenilik 

	Daha etkili çözümler için aktörlerin bir 
araya gelmesi

Kendiliğinden 
gelişen yenilik → Sistematik yenilik 	Stratejik yaklaşımların önemi  

ve aciliyetinin vurgulanması

Bilgi aktarımı 
odaklı yenilik

→ Birlikte geliştirme  
(co-creation) odaklı yenilik

	Başarıya giden yolun ortak süreçlerde 
birlikte geliştirme odaklı süreçlerin 
olması

Yenilik projeleri → Ortak yenilik kültürü 	Süreklilik arz eden bir paradigma 
değişikliğinin sağlanması

Tablo 1’de dönüşüm sağlanan özellikler arasında geri beslemeli yenilik yer al-
maktadır. Bu özellik, Ar-Ge ve yenilik aşamalarının doğrusal (lineer) olarak iz-
lenmesi yerine aşamaların arasındaki etkileşimlerin artırılması ve bilimsel biri-
kimlerin farklı çözümler için tekrarlanarak değerlendirilmesinin sağlanmasını 
ifade etmektedir. Geri beslemeli yenilik COVID-19 süreçlerinin gereksinimleri 
ile karşılaştırıldığında Ar-Ge ve yenilik süreçlerine hız kazandırabilen önemli 
bir özellik olarak ön plana çıkmaktadır. Açık yenilik ise kurum ve kuruluş-
lardan bağımsız olarak gerekli kaynakların Ar-Ge ve yenilik süreçlerine dahil 
edilmesinin önemini ortaya koymaktadır (Chesbrough, 2020). Bu açıdan ba-
kıldığında en önemli kaynaklar olan nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynakla-
rının ekosistem genelinde süreç içerisinde değerlendirilmesini ve sürece dahil 
edilmesinin sağlanmasını gerektirmektedir. Açık yeniliğin COVID-19 salgını 
gibi önemli krizlerin yönetilmesi süreçlerine katkı sağlayan önemli özellikler 
arasında yer aldığı ayrıca vurgulanmaktadır (Chesbrough, 2020). 

COVID-19 salgını öncesinde özellikle sürdürülebilir kalkınma odaklı güçlükle-
rin sadece teknolojik bir güçlük içermediği, aynı zamanda yeni iş modellerine 
kadar uzanan ve sosyo-ekonomik açıdan çeşitli yenilikler gerektiren toplum-
sal bir güçlüğü temsil ettiği bilinen bir gerçek olarak yer almıştır (Colvin vd., 
2014) Tablo 1’de sistemik güçlük içeren yenilik olarak ifade edilen bu özelli-
ğin COVID-19 salgını dönemindeki önemi ise artmıştır. Toplumsal düzeyde 
salgının neden olduğu sorunların kapsamlı bir şekilde ele alınması için bilim 
ve teknoloji temelinde çok yönlü mücadele yaklaşımı ile çözümlerin geliştiril-
mesi gerekli olmuştur. Bu yaklaşım içerisinde bireylerin çözüm getirebileceği 
yenilikler yerine ekosistem aktörleri arasındaki iş birliğine ve çok disiplinli 
yaklaşımlara dayanan Ar-Ge ve yenilik süreçlerine duyulan ihtiyaç ve bilinç 
artış göstermiştir. COVID-19 salgını döneminde ortaya çıkan ortak mücadele 
yaklaşımı, ekosistem aktörlerinin bir araya gelerek sağlayabileceği çözümlerin 
önemli bir fark ile daha etkili olduğunun altını çizen deneyimler içermiştir.

Zorlukların üzerine gidilmesini gerektiren ortamlarda ise kendiliğinden ge-
lişen yeniliğin yerini stratejik yaklaşımların izlendiği süreçler almıştır. Tablo 
1’de sistematik yenilik olarak ifade edilen bu özellik ekosistem aktörlerinin 
daha planlı ve hedef odaklı süreçler izlemesini gerektirmiştir. Beklenmedik 
bir küresel salgın olarak ortaya çıkan COVID-19 salgını spontane olarak ken-
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diliğinden oluşan bir gelişme olmuştur. Ancak ülkemiz özelinde bakıldığın-
da ekosistem için stratejik bir yaklaşımın ivedilikle belirlenerek acil durum 
planlamalarının yapıldığı bilim ve teknoloji tabanlı bir süreç izlenmiştir. Ülke-
mizde gerçekleşen bu ortak mücadele yaklaşımı içerisinde birlikte geliştirme 
(co-creation) odaklı yenilik imkanları ekosistemde yakalanan önemli bir fırsat 
olmuştur. Bir ekosistem aktöründen diğerine bilgi birikimlerinin sadece akta-
rıldığı süreçler güncelliğini yitirmiştir.  Ekosistem genelinde farklı kurum ve 
kuruluşlarının ortak süreçlerde birlikte yer aldığı, iş birliğinin ötesinde birlikte 
iş yapıldığı süreçlerin izlenmesi gerekli olmuştur. Bu kapsamda, COVID-19 
salgını öncesinde birlikte geliştirme odaklı yenilik imkanlarının yakalanma-
sı önemli iken COVID-19 salgını sırasında zorunlu hale gelmiştir. İçerisinde 
bulunduğumuz salgın dönemi birlikte geliştirme süreçlerinin ne denli gerekli 
olduğunu gösteren önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Başarıya giden 
yolun ekosistemde birlikte çalışıldığı süreçlerden geçtiği anlaşılmıştır. 

Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde gerçekleşen dönüşüme uygun deneyimlerin elde 
edilmesi ortak yenilik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Aktör-
ler arasındaki etkileşimlerin Ar-Ge ve yenilik projelerinden ibaret olamayarak 
süreklilik arz eden ortak bir yenilik kültürü içeren etki odaklı süreçlerde bu-
luşması beklenmektedir. Birlikte geliştirme odaklı yenilik kültürü etki sağla-
ma potansiyeli açısından da gereklidir (Q-Plan, 2019). Bu nedenle Tablo 1’de 
ortak yenilik kültürü yer almakta ve sağlıklı yaşam yönünde etki gerektiren 
COVID-19 salgını dönemi için yine önem taşımaktadır. Ortak bir güçlük olan 
küresel salgına karşı mücadele için seferber olan ekosistemimizde güçlenen 
ortak Ar-Ge ve yenilik kültürünün salgın sonrasında çözüm gerektiren diğer 
alanlar için de yol gösterici olacağı kesindir.   

COVID-19’a Karşı Mücadelede Ekosistemin Seferberliği
Yeni bir toplumsal güçlüğü temsil eden COVID-19 salgınının bir dönüm nok-
tası olarak kabul edilerek “COVID-19 öncesi” ve “COVID-19 sonrası” ayrı-
mının net bir şekilde yapılması kaçınılmazdır. Bu dönüm noktası ile Ar-Ge 
ve yenilik süreçlerinde gerçekleşen dönüşümü COVID-19 ile mücadele için 
değerlendirebilen ve değerlendiremeyen ekosistemler arasındaki ayrım da 
artmaktadır. Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşümü COVID-19’a karşı 
mücadele süreçlerinde gerçekleştirebilen ekosistemlerin salgın sonrasında 
daha güçlü çıkabilmesi ve normalleşme sürecine yeni bir düzen ile girmesi 
için olumu yönde gelişme sağlanacaktır. Bu yeni düzende, zorunlu hale gelen 
Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşüme dayalı olarak ortak güçlüklere karşı 
birlikte mücadele etme ve birlikte başarma yaklaşımı hâkim olacak şekilde CO-
VID-19 salgın deneyimleri yeni imkanlara yol açacaktır. 

Türkiye özelinde daha ayrıntılı değerlendirme yapıldığında, Ar-Ge ve yenilik 
süreçlerinde gerçekleşen dönüşümü COVID-19’a karşı mücadele sürecinde 
kapsamlı bir yaklaşım içerisinde ortaya koyarak ülkemiz çok güçlü bir örnek 
ortaya çıkartmıştır. Ülkemizin COVID-19’a karşı mücadelede elde ettiği eko-
sistem seferberliği dünyanın dört bir yanından izlenmeye gayret gösterilen ve 
takdir edilerek takip edilmeye çalışılan bir yaklaşım içermiştir. Ar-Ge ve yeni-
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lik ekosisteminin etkileşimleri COVID-19 salgını karşısında bilim ve teknoloji 
temelli ortak bir mücadele için harekete geçirilmiş ve tam anlamıyla ekosistem 
seferber edilmiştir. Çözümlenmesi gereken ortak bir güçlük karşısında ekosis-
temin kapsamlı bir şekilde seferber edilmesinde değerlendirilen temel yenilik-
ler üç temel başlıkta toplanarak sunulmaktadır. Her bir yeniliğin gelişmeleri 
kitap bölümünün devamında açıklanarak ortaya konulmaktadır.
 

Yenilik 1. Ortak bir güçlük karşısında ekosistemi seferber eden birlikte geliştir-
me yaklaşımına dayalı olarak ekosistemin birlikte başarma odağında koordine 
edilmesi

COVID-19 salgını karşısında sağlıklı yaşam yönünde etki sağlanması amacı ile eko-
sistem araştırmacıları ortak bir platform kapsamında seferber edilmiştir. Birlikte 
geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımlarının ön plana çıktığı COVID-19 Türki-
ye Platformunda araştırmacıların arasındaki etkileşimler artırılmış ve birbirinden 
farklı Ar-Ge ve yenilik hedefleri ile araştırma ekosistemi koordine edilmiştir. CO-
VID-19’a karşı mücadelede tedaviye yönelik ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanıl-
masına yönelik aşı geliştirme projelerinde toplam 263 araştırmacı ortak güçlüğe 
çözüm sağlama için tek yürek olmuştur. İlaç ve aşı geliştirme projelerine ek olarak 
özellikle tanı alanı da platforma dahil edilmiştir.

Yenilik 2. COVID-19’a karşı mücadelede ekosistem aktörlerinin sürece dahil ol-
masını ve ekosistem seferberliğinin güçlendirilmesini sağlayan hızlı çağrıların 
açılması

COVID-19 salgını sağlık sistemi başta olmak üzere toplumsal sistemleri zorlamıştır. 
Toplum düzeyinde karmaşıklık ve sistemik güçlük içeren bir sorun ile karşı karşıya 
kalınmıştır. Çözümlenmesi gereken bu güçlüğün disiplinleri aşan bir yaklaşım ile 
ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle doğa bilimlerinin, mühendislik 
ile sosyal ve beşeri bilimlerin sürece etkin bir şekilde dahil edilmesi ve her düzey-
den ilgili ekosistem aktörlerinin süreçte yer almasının sağlanması için yeni hızlı 
çağrılar açılmış ve sonuçlandırılmıştır. Bu çağrılar küçük ve orta büyüklükteki işlet-
meler (KOBİ’ler) ve genç araştırmacılardan sosyal ve beşeri bilim araştırmacılarına 
kadar uzanarak ekosistemin odaklı bir şekilde sürece dahil olmasını ve seferberliği-
ni önemli düzeyde güçlendirmiştir. Girişimcilerin iş fikirlerinin hızlandırılması için 
destek imkanları da artırılmıştır.

Yenilik 3. Zamana karşı yarış içerisinde Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin hızlandı-
rılması ve bilimsel iletişim ortamlarının artırılması için sanal imkanların değer-
lendirilmesi

Dijital teknolojilerin sağlayıcı imkanları salgın döneminde sanal ortamların artı-
rılması ile gerekli süreçlere esneklik kazandırılması için değerlendirilmiştir. Her 
güçlüğün aynı zamanda bir fırsat oluşturabileceği düşüncesi ile Ar-Ge ve yenilik 
süreçlerine katkı sağlayacak şekilde sanal ortamların kullanımı azami düzeye çekil-
miştir. Açılan çağrıların değerlendirme süreçleri dahil olmak üzere hızlı süreçlerin 
yürütülmesi, açık bilim kapsamında bilimsel kaynakların ve veri setlerinin paylaşıl-
ması ile ekosistem gelişmelerinin toplum genelinde geniş kitlelere ulaştırılması için 
düzenlenen sanal konferans imkanları ile sanal ortamların etkin olarak değerlen-
dirilmesi sağlanmıştır.
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Yukarıda yer alan yenilikler çerçevesinde ülkemizde COVID-19’a karşı bilim 
ve teknoloji temelinde yürütülmekte olan mücadelenin özet gösterimi Şekil 
1’de verilmektedir. Bu yaklaşımda ekosistemin bileşenleri ortak bir güçlük 
odağında bir araya gelmiş ve eş zamanlı olarak nitelikli bilgi ve nitelikli insan 
temelinde çok yönlü bir süreç yönetilmektedir. Ayrıca, bu yaklaşımda Ar-Ge ve 
yeniliğe yön verilmesinden piyasa oluşumuna kadar yenilik sistemlerine ivme 
kazandıran temel dinamiklerin hepsi bütüncül olarak kapsanmıştır (Hekkert 
et al., 2007; Bergek et al., 2008). Çözümlenmesi gereken ortak bir güçlük ile 
mücadele için Ar-Ge ve yeniliğe stratejik açıdan yön verilmiş, COVID-19’a kar-
şı ilaç ve aşı geliştirme başta olmak üzere çıktı ve etki odaklı bilgi üretimi artı-
rılmıştır. Ekosistem koordine edilirken birlikte geliştirme ve birlikte başarma 
odağında bilginin yayılımı artırılmıştır. Sosyal ve beşerî bilimlerin katkısının 
sürece dahil edilmesi, genç araştırmacılardan yetkin araştırmacılara kadar in-
san kaynaklarının harekete geçirilmesi, ayrıca COVID-19’a karşı çözümlerin 
geliştirilmesi için girişimcilerin cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi sağlan-
mıştır. Özellikle KOBİ’lerden ürün odaklı beklentiler artırılırken yerli ve milli 
solunum cihazı başarısında olduğu gibi geliştirilen ürünlerin sağlıklı yaşam 
yönünde etki sağlamasına yönelik seri üretim ve toplumsal ihtiyaçların kar-
şılanması için yaygın kullanımının artırılması imkanları gözetilmiştir. Ortak 
bir güçlük olan COVID-19 için aktörler arasında yön birliğinin sağlandığı bir 
ekosistem oluşturulmuş, Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşüme uygun pa-
radigma değişikliğini temsil eden ülkemize özgü birlikte geliştirme modelleri 
ileriye taşınmıştır.

Şekil 1. COVID-19’a Karşı Mücadelede Bilim ve Teknoloji Temelinde Sağlanan Ekosistem 
Seferberliği
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Ekosistemin Birlikte Başarma Odağında Koordine Edilmesinde COVID-19 
Türkiye Platformu
COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün genetik dizininin ilk yayın-
lanması ile birlikte COVID-19 hastalığına karşı aşı adaylarının geliştirilmesi 
için yoğun Ar-Ge çalışmaları yer almaya başlamıştır (Thanh Le et al., 2020). 
COVID-19 salgınının ortaya çıkması ile eş zamanlı olarak daha salgın ülke-
mize gelmeden önce ekosistemdeki yetkinliklerin COVID-19’a karşı harekete 
geçirilmesine yönelik imkanlar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ülkemize 
özgü birlikte geliştirme modellerinde önemli bir yeri olan TÜBİTAK 1004 
Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Yüksek Teknoloji Platformları çağ-
rısı altında birinci fazı sonuçlanan ilaç, aşı ve/veya tanı odaklı araştırma prog-
ramlarının paydaşları dikkate alınmıştır. SARS-CoV-2 virüsünün neden oldu-
ğu COVID-19 enfeksiyonuna karşı tedavi imkanlarına yönelik ilaç adayları ve 
bağışıklık kazandırılmasına yönelik aşı adayları geliştirme projelerine yönelik 
ekosistemden çözüm önerileri toplanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
himayelerinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği 
ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinasyonunda COVID-19 özelinde alt platform 
oluşturulmuştur. 

COVID-19 Türkiye Platformu olarak oluşturulan bu seferberlikte COVID-19 
özelinde toplanan çözüm önerileri için yazılan ilaç ve aşı geliştirme araştırma 
projelerinin alımı, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması toplam 10 günde 
sağlanmıştır. Hem kimyasal hem de biyoteknolojik ilaç yöntemleri ve fark-
lı yöntemlere dayalı aşı projeleri kapsamında birden fazla çözüm olanağını 
içerecek şekilde başlangıçta 14 proje hızlı olarak yürürlüğe alınmıştır. Dina-
mik bir süreç olmakla beraber mevcut durumda toplam 17 projede 29 farklı 
üniversite, 8 farklı özel sektör kuruluşu ve 9 kamu Ar-Ge birimi olmak üzere 
toplam 46 farklı kurum ve kuruluştan toplam 267 bilim insanı yoğun olarak 
gerekli araştırmaları iş birliği içerisinde yürüterek önemli başarılar elde et-
mektedir. Araştırmacıların 116’sı üniversiteden, 67’si kamu Ar-Ge birimlerin-
den, 38’i özel sektörden ve 46’sı bursiyer olarak katkı sağlamaktadır. 

Tedaviye yönelik ilaç geliştirme projeleri kapsamında ilaç moleküler model-
leme ve tasarım, yerli sentetik ilaç sentez ve üretimi, konvalesan plazma ve 
rekombinat nötralizan antikor projeleri başarı ile yürütülmektedir. Projelerin 
yaklaşık ilk 2 ayında SARS-CoV-2’nin farklı hedef bölgelerine göre binlerce 
molekülün  sanal olarak taranması, yeni ilaç molekülünün tasarlanması, ilaç-
ların yerli imkanlar ile sentezlenmesi ve formülasyonunun yapılması, rekom-
binant  nötralizan antikor için hayvan immünizasyon çalışmalarına geçilmesi, 
yapay koruyucu antikor denemeleri ile protein tabanlı tedavi imkanları için 
nötralizan etkinin in-vitro olarak gösterilmesi ve diğer benzeri gelişmeler yo-
ğun çabalar ile elde edilmiştir. 

Bağışıklık kazanılmasına yönelik aşı geliştirme projelerinde dünyada çalışılan 
tüm aşı yöntemleri ve ayrıca yenilikçi yöntemler de içerecek şekilde önemli 
bir aşı adayı geliştirme portföyü bulunmaktadır. Bu kapsamda hem inaktif aşı 
adayları hem de ileri teknolojiye dayalı rekombinant protein aşısı, DNA aşısı, 
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adenovirüs aşısı, virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı, ASC zerrecik teknolojisi-
ne dayalı rekombinant peptid aşısı ve RNA aşı adayları projeleri yürütülmekte-
dir. Klinik öncesi temel bilim araştırmaları için önemli bir aşama olan hayvan 
deneylerine ilk 2 ay içerisinde aşı projelerinin yarısında geçilmiş bulunmak-
tadır. Diğer aşı geliştirme projelerinde de hayvan deneylerine geçilmesi için 
COVID-19 özelinde hayvan modelleri geliştirilmektedir. 

Süreleri en fazla 9 ile 12 ay arasında değişen klinik öncesi araştırma projeleri 
içeren platformun en büyük özelliği ise araştırmacıların birbirinden bağımsız 
değil, tam anlamıyla bir sinerji halinde çalışmasıdır. Farklı yöntemler içeren 
araştırma projeleri arasında dahi karşılaşılan ihtiyaçların ortak çözülmesi, mal-
zeme ve insan kaynağının paylaşılması sıra dışı olabilecek faaliyetler yerine 
platformun ortak kültürü haline gelmiştir. Bu yaklaşım savunma sanayinde ol-
duğu gibi aşı ve ilaç odaklı sağlık alanında da ülkemiz insanı için yerli ve milli 
teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi için kararlılık ile sürdürülen ve başarıya 
odaklanmış bir süreci ifade etmektedir. Ekosistemin koordine edilmesi ile top-
yekûn bir seferberliğin söz konusu olduğu COVID-19 Türkiye Platformunun 
ilaç ve aşı geliştirme projelerinin ötesinde başta tanı olmak üzere ilgili diğer 
araştırma alanlarını da içerecek şekilde genişletilmiştir.

Ekosistem Aktörlerinin Sürece Dahil Olmaları için Hızlı Çağrılar
Dünya için yeni bir bilimsel boşluk oluşturan COVID-19’a karşı ekosistemin 
harekete geçirilmesinde sağlık alanının halihazırda sahip olduğu Ar-Ge ve ye-
nilik birikimlerinin büyük rolü olmuştur. Klinik öncesi araştırma projeleri oda-
ğında sağlık alanı TÜBİTAK tarafından son 5 yılda 2.960 proje için yaklaşık 
2,3 milyar TL bütçe ile desteklenmiştir. Bu miktara toplam bütçeleri 1,7 mil-
yar TL olan 755 aşı ve ilaç araştırma geliştirme projesi, ayrıca tanı kitleri dahil 
tıbbi cihazlar alanında toplam bütçesi 402 milyon TL olan 516 proje dahildir. 
Ekosistemin seferberliğine taban oluşturan bu önemli birikim dikkate alına-
rak COVID-19’a karşı mücadele için açılan hızlı çağrılar aracılığıyla ekosis-
tem aktörleri sürece dahil edilmiştir. Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşüm 
kapsamında ekosistem için önemli fırsatlar olarak KOBİ’ler için “COVID-19 
ile Mücadeleye Yönelik Çağrı,” genç araştırmacılar için “Stajyer Araştırmacı 
Burs Programı (STAR)” çağrısı ile sosyal ve beşeri bilimler için “COVID-19 ve 
Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” 
çağrısı Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşüm kapsamında ekosistem için 
önemli fırsatlar sunmuştur. 

COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı
Ekosistemin önemli bir çözüm paydaşı olan KOBİ’lere yönelik hızlı olarak 
açılan “COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı” kapsamında çağrının açık 
tutulduğu 1 haftalık sürede 446 KOBİ’den toplam 444 proje başvurusu alın-
mıştır. Çağrıda COVID-19’un teşhis ve tedavisi için kullanılan ürünler, bulaş 
yollarının önlenmesinde etkili olan koruyucu ürünler ile ortam koşullarının 
iyileştirilmesine yönelik cihazlar ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla KOBİ’le-
rin ürün odaklı projeleri talep edilmiştir. KOBİ’lerin gücünün bir kez daha 
ortaya çıkmasını sağlayan hızlı olarak açılan bu çağrı aracılığıyla 13,5 milyon 
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TL destek bütçesi olan 35 projenin desteklenmesine karar verilmiştir (TÜ-
BİTAK, 2020a). İlgili çağrının değerlendirme süreci tamamen çevrim içi or-
tamda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ürün odaklı beklentilerin değerlendirilmesi 
için potansiyel son kullanıcılar olarak hastaneler ve hekimlerin görüşleri de 
alınarak değerlendirme süreci yürütülmüştür. Proje başvuruları 552 hakemin 
ve 18 Danışma ve Grup Yürütme Kurullarının değerlendirmeleri ile 2 hafta-
dan daha az bir sürede tamamlanarak TÜBİTAK tarihinde en hızlı sonuçlanan 
çağrı olmuştur. 

Yürütülmekte olan projelerde hızlı ve güvenilir tanı kitleri, yoğun bakım ön-
cesi veya yoğun bakım sırasında yardımcı olabilecek cihazlar için yenilikçi ta-
sarımlar, çeşitli özellikleri olan kameralar ile erken teşhis ve takip aşamaları 
için yapay zeka tabanlı çözümler, akıllı sağlık, teletıp uygulamaları ve destek 
sistemleri geliştirilmektedir. Dezenfektan sentezi ve üretimi, yenilikçi maske-
ler, malzemeler ve koruyucu elbiseler yine diğer ürün odaklı proje alanlarını 
temsil etmektedir. Ürün ve çözüm sağlama odaklı projelerin hepsinin toplam 
destek süreleri en fazla 9 aydır. COVID-19’a karşı ürün odaklı çözüm alan-
larında KOBİ’lerin yeni başarılara imza atması ve bu sonuçlara dayalı olarak 
ürünlerinin etki oluşturması hedeflenmektedir.
 
Stajyer Araştırmacı Burs Programı Çağrısı
COVID-19 ile mücadelede görev almak isteyen lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılarının sahip oldukları beceriler ile 
sürece dahil olması değerli bir imkandır. Bu imkânın karşılanması için STAR 
çağrısı aracılığıyla genç araştırmacıların COVID-19 ile ilgili olabilecek Ar-Ge 
projelerinde bursiyer olarak görev almaları için ilk kez uygulanan bir süreç 
başlatılmıştır. STAR çağrısı ile COVID-19’un teşhis ve tedavisine yönelik kamu 
destekli Ar-Ge projelerinde görev alacak öğrenciler ve genç araştırmacılar teş-
vik edilmiştir. Başvuru sürecine katkı sağlayacak şekilde genç insan kaynağının 
COVID-19 ile ilgili Ar-Ge projelerindeki talepler ile buluşturulması için ara 
yüz de oluşturulmuştur.

Çağrının açık olduğu 12 günde toplam 70 farklı projede görev almak isteyen 
340 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile doktora sonrası araştırmacı 
tarafından başvuru alınmıştır. Bu kapsamda, COVID-19’a karşı mücadeleye 
yönelik Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen her düzeyden bursiyer adayı süre-
ce becerileri ile katkı sağlama amacıyla yoğun ilgi göstermiştir. Bursiyer aday-
larından temel koşulları sağlayan 118 lisans, 85 yüksek lisans ve 70 doktora 
öğrencisi ile beraber 27 doktora sonrası araştırmacısı ise COVID-19 ile ilgili 
projelerde görev almak üzere desteklenmiştir. Başvuruda bulunan bursiyer 
adaylarının %88’i desteklenerek toplamda 300 genç insan kaynağı COVID-19 
ile ilgili Ar-Ge projelerindeki talepler ile buluşturulmuştur. Ayrıca, sürece da-
hil edilen 300 genç insan kaynağının 209’unun kadın araştırmacı olması mem-
nuniyet verici bir gelişme olmuştur (TÜBİTAK, 2020b). 

STAR çağrısı aracılığıyla desteklenen 300 bursiyer COVID-19 Türkiye Platfor-
mu kapsamındaki projeler dahil olmak üzere COVID-19 ile ilgili kamu des-
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tekli Ar-Ge projelerinde görev almaktadır. Aşı ve ilaç geliştirme ile tanı kitleri 
projelerinin yanında biyomedikal ekipmanlar, maskeler, koruyucu kıyafetler, 
dezenfektanlar ile salgın sonuçlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebi-
lecek bilişim uygulamaları konularını içeren projelerde genç araştırmacılar en 
fazla 12 aylık bir süre için desteklenmektedir.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Odaklı COVID-19 ve Toplum Çağrısı 
COVID-19’un neden olduğu çok boyutlu etkilerinin çok yönlü olarak ele alın-
ması bir gerekliliktir. COVID-19 salgın döneminde Ar-Ge ve yenilik süreç-
lerinde gerçekleşen dönüşüm kapsamında vurgulandığı gibi sistemik güçlük 
içeren yenilik gereksinimi ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, COVID-19’a karşı 
mücadele içerisinde çözümlerin geliştirilmesinde doğa bilimleri ve mühendis-
lik kadar sosyal ve beşerî bilimlerin de sürece katkı sağlaması elzemdir. Sadece 
salgın dönemi için değil, salgın sonrası için de bilim ve teknoloji temelinde 
kanıta dayalı planlamaların yapılması sosyal ve beşerî bilimlerin katkıları ile 
mümkün olmaktadır. COVID-19 salgını nedeniyle bireysel, kurumsal, top-
lumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarda gerçekleşen değişiklikler meydana 
gelmiştir. İş yapma yöntemleri, çalışma modelleri ve eğitim-öğretim yöntemle-
rinden üretici ve tüketici davranışları, arz-talep dengeleri, uluslararası tedarik 
zincirleri, enerji talepleri ve yaşam kalitesine kadar birçok ciddi değişiklik yer 
almıştır. Örneğin, tedarik zincirleri açısından kısa vadede etkilerin değerlen-
dirilmesi, orta vadede görünürlük, yeni risk ve maliyetlerin modellenmesi ve 
dirence odaklanılması önem kazanmıştır (PwC Türkiye, 2020). Bu değişikliğin 
tetiklemiş olduğu ve tetikleyeceği sorunlar da dikkate alınarak küresel salgının 
daha iyi kontrol edilmesine ve toplumsal direncin artırılmasına katkı sağlayan 
sosyal ve beşerî bilim çalışmaları gerekmiştir.

Tüm bu ihtiyaçların karşılanmasına önemli düzeyde katkı sağlanması ama-
cıyla TÜBİTAK tarafından “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri 
ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” çağrısı açılmıştır (TÜBİTAK, 
2020c). Çağrı ile küresel salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin 
sosyal ve beşerî bilimler bakış açısından araştırılması sağlanarak kanıta dayalı 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. COVID-19’a karşı bilim ve 
teknoloji temelli mücadelenin sosyal ve beşerî bilimler katkısını oluşturan bu 
çağrı altında mevcut durumun ve eğilimin kanıta dayalı bilimsel veriler ile 
ortaya konmasını sağlayan araştırmalar, kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyon 
incelemeleri, öngörü, analiz ve planlama çalışmaları yürütülecektir. Bu sayede 
süreçlerin yönetimi ve kaynak planlamasına yönelik karar alıcılar ve uygulayı-
cılar için yarar sağlayan çözüm önerileri oluşturulacaktır. Küresel salgının çok 
boyutlu etkilerinin anlaşılmasında disiplinler arası yaklaşımların da önem ta-
şıması nedeniyle disiplinler arası çalışmaların özellikle önem taşıyacağı ayrıca 
belirtilmiştir.  

Çağrı 15 gün açık tutulmuş olup Türkiye içerisinden 680 proje başvurusu ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden 2 proje başvurusu olmak üzere 160 farklı 
kurumdan toplam 682 proje önerisi sunulmuştur. Elde edilen başvuru sayısına 
dayalı olarak sosyal ve beşerî bilimler alanında en çok proje başvurusu alınan 
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tematik çağrılardan biri olma özelliği elde edilmiştir. Destek kararı verilen 
102 proje kapsamında psikoloji, sosyoloji, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, 
iletişim, pazarlama, sosyal politikalar, kamu yönetimi, iktisat, yönetim ve orga-
nizasyon alanları yer almakta olup sorun ve çözüm alanları belirlenecektir. En 
fazla 6 ay süresi olan 102 Ar-Ge projesinin toplam bütçesi yaklaşık 10 milyon 
TL’dir. COVID-19 sonrası geleceğe yönelik planlamaları desteklenmesi için 
COVID-19’un çok boyutlu etkileri için hızlı sonuçlar gerektiren sosyal ve beşe-
ri bilimler araştırma alanına hız kazandırılmıştır.

Girişimcilerin İş Fikirlerinin Hızlandırılması ve Teşvik Edilmesi
Ekosistemdeki seferberliğin güçlendirilmesi için KOBİ’ler, genç araştırmacılar 
ile sosyal ve beşeri bilim araştırmacılarına odaklı açılan çağrılara ek olarak ye-
nilikçi iş fikirleri ile genç girişimciler de mücadele sürecine dahil olarak yerini 
almıştır. Girişimcilerin çözümün bir parçası olması için yola çıkılan Coronat-
hon Türkiye Yarışması birçok kurum ve kuruluşun desteği ile düzenlenmiştir. 
Kurucu ekip içerisinde TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı (BiGG) 
kapsamında birlikte çalışılan paydaşlar, çeşitli girişimcilik merkezleri ve sivil 
toplum kuruluşları yer almıştır. Etkinlikte sosyal ve lojistik çözümler başta ol-
mak üzere diğer çözümler kapsamında işsizlik, nakit akış sorunları ve eğitimin 
sürdürülmesine yönelik çözümler de yer alacak şekilde girişimciler yenilikçi iş 
fikirleri ile yarışmıştır (Coronathon Türkiye, 2020). Parasal yüzeylerin otoma-
tik olarak dezenfekte edilmesini sağlayan cihazlardan parasız ortamlar için ye-
nilikçi finansal teknolojiler dahil olmak üzere COVID-19 salgını için doğrudan 
veya dolaylı etkileri olan çeşitli yenilikçi fikirler ortaya çıkmıştır.

COVID-19’a karşı olası çözümlerin çoğaltılarak çeşitlendirilmesi için genç gi-
rişimcilerin sağlayabileceği önemli katkılar dikkate alınarak TÜBİTAK BiGG 
kapsamında birlikte çalışılan 3 uygulayıcı kuruluşun hızlandırıcı programları-
na COVID-19 ile mücadele odaklı iş fikirleri için toplam 600 bin TL tutarında 
ek bütçe tahsis edilmiştir. Toplamda 30 kadar iş fikri ortalama 20 bin TL ile 
desteklenerek yenilikçi fikirlerin insan hayatına dokunan çözümlere dönüşme-
si ve pazara ulaşarak etki oluşturması desteklenmektedir. Böylece COVID-19 
salgını öncesinde güvenlik kritik ve siber tehdit analiz yazılımları, üç boyutlu 
baskı teknolojisi, insan DNA’sının daha ucuza analiz edilmesini sağlayan analiz 
platformu ve diğer başarı hikayelerine benzer yenilikçi iş fikirlerinin hızlandı-
rılmasına katkı sağlanarak çözümün parçası olan girişimcilerin ortak mücade-
ledeki rolünün güçlendirilmesi sağlanmaktadır.  

Zamana Karşı Yarış İçerisinde Sanal İmkanların Etkin Değerlendirilmesi
Zamana karşı yarış içerisinde Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin hızlandırılma-
sı, akıllı çözümlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi gereken süreçlere gerekli 
esnekliğin kazandırılması için dijital teknolojilerin sağlayıcı rolü COVID-19 
salgını ortamında ön plana çıkmıştır. TÜBİTAK Açık Bilim Politikası kapsa-
mında da ele alındığı gibi açık erişim, açık veri ve açık bilim eğilimleri (TÜBİ-
TAK, 2019) COVID-19’a karşı mücadele kapsamında dünya çapında önemli 
düzeyde artırılmıştır. Ortak bir güçlük karşısında dijital teknolojilerin sağla-
yıcı rolü değerlendirilerek yeni sanal ortamların oluşturulması sağlanmıştır. 
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Ülkemizin yeni sanal ortamları kapsamında COVID-19 Türkiye Web Portalı 
oluşturulmuş ve yeni fırsatlar olarak COVID-19 Türkiye Platformu koordinas-
yonunda sanal konferanslar düzenlenerek geniş kitlelere ulaşılmıştır. Etkin 
olarak değerlendirilen sanal ortamlar sayesinde bilim ve teknoloji temelinde 
yürütülen mücadelenin ekosistem ile iletişimi güçlendirilerek desteklenmesi 
mümkün olmuştur. 
 
COVID-19 Türkiye Web Portalı
COVID-19’a karşı mücadele ortamında kanıta dayalı bilimsel gelişmelerin 
paylaşılması bir gereklilik haline gelmiştir. Küresel salgın ortamında önde 
gelen yayınevleri tarafından da daha önceden açık erişimli olmayan ancak 
COVID-19 araştırmalarına katkı sağlayabilecek mevcut bilimsel kaynaklardan 
başlayarak yeni yayınlar ile birlikte açık erişim imkanı tanınmış ve COVID-19 
özelindeki yayın koleksiyonları oluşturulmuştur. Ulusal ve uluslararası çeşitli 
veri tabanlarına dayalı açık erişime sunulan bilimsel kaynaklar ile beraber açık 
veri setlerinin araştırma ekosisteminin yararı için ortak bir çevrim içi ortamda 
toplanması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacından yola çıkarak CO-
VID-19 Türkiye Web Portalı oluşturulmuş ve gelişmeye açık bir şekilde sürdü-
rülmüştür (STB/TÜBİTAK, 2020a). 

Yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde portalın görüntülenme sayısı 2,5 milyonu 
aşmış ve toplam 350 binden fazla ziyaretçisi olmuştur. Ayrıca, portal aracılı-
ğıyla bilimsel ve teknolojik gelişmelerin topluma ulaştırılması için bilim ileti-
şiminin güçlendirilmesi sağlanmıştır. Portalda COVID-19 salgınının sonuçları 
özelinde günlük istatistikler, güncel bilimsel gelişmeler, bilimsel kaynaklar, 
veri setleri, faydalı bağlantılar, klinik çalışmalar, korunma yöntemleri, ülke-
mizin yetkinlikleri ve araştırmacılar tarafından bilimsel paylaşımlar için web 
sayfaları bir araya getirilerek paylaşılmaktadır. Ekosistem tarafından eklenen 
bilimsel paylaşımlarda moleküler dinamik simülasyonları, yapısal biyoloji gibi 
çeşitli disiplinlerin önemi ve yapay zekâ destekli COVID-19 tanı sistemi konu-
larında bilimsel paylaşımlar yer almıştır. Virüsün genom dizisinin zamansal 
ve konumsal verilere dayalı açık veri setleri kullanılarak oluşturulan arayüz de 
portal üzerinden paylaşılmıştır (STB/TÜBİTAK, 2020b).

Portalda COVID-19’a karşı mücadelede açılan hızlı çağrılar ile ilgili duyuru 
ve gelişmelere ek olarak Turkish Journal of Medical Sciences dergisinin CO-
VID-19 özel sayısı (Academic Journals, 2020), TÜBA COVID-19 Küresel Sal-
gın Değerlendirme Raporu (Şeker vd., 2020) ve benzeri bilimsel kaynaklara 
da yer verilmiştir. Turkish Journal of Medical Sciences özel sayısında virüsün 
epidemiyolojisi, önleyici önlemler, tanı ve radyoloji yaklaşımları, hasta bakımı 
ve tedavi seçenekleri, küresel salgının etkileri ve bu konudaki çeşitli sorumlu-
luklar incelenerek tartışılmıştır. Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de kat-
kısı ile bilimsel zorluklar ve salgının ilerleyen sonuçları çok yönlü olarak ele 
alınmıştır. Bilimsel gelişmelere dayalı olarak sağlıklı yaşam yönünde olumlu 
etkinin elde edilmesi için kararlılık ile harekete geçirilen ekosistemin sefer-
berliği de özetlenerek temsil edilmiştir (Mandal, 2020). Böylece özel sayı ara-
cılığıyla COVID-19 salgınının çok yönlü olarak incelenmesine ve bilim temelli 
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müdahale süreçlerine katkı sağlayabilecek bilimsel bilgi üretiminin artırılması 
sağlanmıştır. 

COVID-19 Türkiye Platformu Sanal Konferansları
Bilime olan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğu salgın dönemin-
de COVID-19 Türkiye Platformunun birlikte çalışma ve birlikte başarma yak-
laşımına uygun olacak şekilde sanal konferanslar düzenlenmiştir. Bu sayede 
COVID-19’a karşı mücadelede bilim ve teknolojinin gücünün araştırmacıla-
rın seferberliği kadar güçlü olduğu bir ortamda sanal ortamların sunduğu 
imkanların etkin olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. Düzenlenen sanal 
konferanslar COVID-19 salgını döneminde ekosistem araştırmacıları arasında 
bilimsel paylaşımların artırılması, aşı, ilaç ve tanı alanında yürütülen bilimsel 
araştırmalar başta olmak üzere kazanılan deneyimlerin paylaşılması, açık bilim 
yaklaşımlarının teşvik edilmesi ile toplumsal farkındalık ve beklentilerin oluş-
turulması için birden fazla amaca hizmet etmiştir. Sanal konferanslar bilim ve 
teknoloji temelli mücadele kapsamındaki gelişmelerin toplum ve ekosistem ile 
paylaşılması için bilim iletişimi açısından çok önemli bir araç olmuştur.

COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda düzenlenen sanal konferans-
lar ilk olarak aşı ve ilaç alanında düzenlenen “COVID-19 Türkiye Platformu Aşı 
ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı” ile başlamıştır (TÜBİTAK, 2020d). Sanal 
konferansta üç oturum yer almış olup ilaçların yeni hedeflere konumlandırma-
sı, ilaç geliştirme, yenilikçi tedavi yöntemleri ve aşı geliştirme konularında 14 
konuşmacı katkı sağlamıştır. Böylece sanal konferans aracılığıyla ilaçların sa-
nal taraması kapsamında moleküler kenetlenme (docking) çalışmaları, in-siliko 
çalışmalarına ek olarak in-vitro ve in-vivo süreçleri ve ayrıca dışa bağımlılığı 
azaltacak ilaçların yeni sentez yöntemleri ile geliştirilmesi çalışmaları hakkın-
da toplumun bilgi sahibi olma imkânı olmuştur. Benzer şekilde SARS-CoV-2 
virüsüne karşı durdurucu (nötralizan) etkisi olan rekombinant antikorun geliş-
tirilmesi, konvelesan plazma, COVID-19 hastalığında sitokin fırtınası ve anti-si-
tokin tedavileri, Griffithsin proteini temelli antiviral yaklaşımlar ve terapötik 
etkinliğinin sorgulanması ve koruyucu yapay antikor olarak ACE2-Fc füzyon 
proteini kapsamında bilimsel bakış açıları sunulmuştur. Aşı adayları geliştir-
me çalışmaları kapsamında ise araştırmacılar tarafından koruyucu aşı olarak 
virüsün Spike proteini kullanan rekombinant aşı, DNA ve peptid aşıları, ASC 
zerreciklerinden yeni nesil COVID-19 aşı teknolojisi, Faz-1 klinik denemelere 
hazırlanan virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı, antijen keşfine dayalı DNA aşısı 
ve inaktif aşı geliştirme çalışmalarının paylaşılması sağlanmıştır.

TÜBİTAK’ın sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan sanal 
konferans canlı yayında 130.000 izleyici tarafından takip edilerek üstün ilgi 
gösterilmiştir. Sanal konferansı izleyenlerin soruları da katılımcılara canlı ya-
yında iletilerek yanıtlarının alınmış olması araştırmacılar ve toplum arasındaki 
bilim iletişimini güçlendiren diğer bir gelişme olmuştur.  

COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda düzenlenen ikinci sanal kon-
ferans ise tanı alanında “COVID-19 Türkiye Platformu Türkiye’nin Tanı Gücü 
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Sanal Konferansı” olmuştur (TÜBİTAK, 2020e). Sanal konferansta tıbbi tanı 
kitleri gelişmeleri ile tanı odaklı laboratuvar sistemleri, tanı cihazları ve bilişim 
uygulamaları gelişmeleri ele alınmıştır. Sunum gerçekleştiren 15 firma tara-
fından paylaşılan bilgilere ek olarak hızlı olarak desteklenen akademik proje 
ile yenilikçi tıbbi tanı kiti geliştiren üniversite araştırmacısı katkı sağlamıştır. 
Bu kapsamda polimeraz zincirleme tepkimesi (PCR) testi yöntemine alternatif 
olabilecek nanomekanik bir sistem içeren ve prototip olarak geliştirilen tıbbi 
tanı kiti çalışmaları dahil olmak üzere tanı özelinde ekosistem tarafından bilgi 
sahibi olunması sağlanmıştır.

İkinci sanal konferans aracılığıyla gerçek zamanlı PCR testi için tıbbi tanı kiti, 
dijital platformlara uygun dijital PCR, analiz kiti, elde taşınabilir hasta başı 
akıllı tıbbi tanı sistemi ile antijen ve antikor seviyesine yönelik hızlı ve optimize 
tanı kitleri gelişmeleri toplum ile paylaşılmıştır. Tanı odaklı laboratuvar sis-
temleri, tanı cihazları ve bilişim uygulamaları kapsamında ise moleküler tanı 
süreçlerinin insansız hale getiren laboratuvar robotu, yenilikçi taşınabilir teş-
his laboratuvarı, toplu ateş ölçümü için hibrit kamera sistemi, ultrasonografi 
görüntüleri üzerinden makine öğrenimi ve diğer yapay zekâ tabanlı çözümler 
paylaşılmıştır. Tanı özelinde toplam 38 bin 500 izleyici tarafından çevrim içi 
olarak takip edilen sanal konferans ile beraber COVID-19 Türkiye Platformu 
koordinasyonunda Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilen sanal konferans-
lar 170 bin kişi tarafından takip edilmiştir.

Yeni Normal Dönemde Deneyimlerin Yaygınlaştırılması
COVID-19 salgınının sonlandırılması için yoğun mücadelelerin verildiği bir 
süreçte bilim ve teknoloji temelinde ekosistem genelinde yürütülen fedakâr-
ca çabalar sayesinde salgın döneminin üstesinden gelinmesi yönünde önemli 
mesafeler kat edilmiştir. Bu süreç içerisinde ekosistemde birlikte çalışma, bir-
likte geliştirme, birlikte mücadele etme ve birlikte başarma yaklaşımları azami 
düzeye çekilerek ortak akıl ön planda tutulmuştur. Bu yaklaşım özellikle ilaç, 
aşı ve tıbbi cihaz alanlarında geçerli olmuştur. COVID-19 Türkiye Platformu 
kapsamında toplam 17 proje ile tedaviye yönelik ilaç geliştirme ve bağışıklık 
kazandırmaya yönelik aşı geliştirme çalışmaları ile dünya ile yarışılmaktadır. 
Dünyada aşı adayları için çalışan farklı yöntemler ülkemizde de yenilikçi tek-
nolojiler dahil olmak üzere çalışılmaktadır. COVID-19 salgınının neden ol-
duğu insani ve ekonomik etkiler dikkate alındığında ise uluslararası düzeyde 
geleneksel süreçlerin dışında özellikle aşı geliştirme süreçlerinde paradigma 
değişikliğine yol açılmıştır (Thanh Le et al., 2020). Geleneksel aşı geliştirme 
aşamaları yerine ilk Ebola aşısı için izlenen hızlandırılmış süreç sonrasında 
uyarlanmış süreçlerin gündeme gelmesi gerekmiştir. Paradigma değişikliği 
kapsamında üretim kapasitesinin ölçeklendirilmesi ihtiyaçları da ele alınmak-
tadır. Bu gelişmeler Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde gerçekleşen dönüşüm kap-
samında daha hızlı süreçler için birlikte geliştirme yaklaşımını zorunlu hale 
getiren temel etkenler arasında yer almaktadır.

Salgın dönemi sonrasında yeni şekillenmeye başlayan yeni normal dönemde 
bu deneyimlerin yaygınlaştırılması önemli bir fırsat penceresi yaratacaktır. 
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Sosyo-ekonomik açıdan COVID-19’un etkileri toplumun her kesiminde etki gös-
termiş olup sağlık alanındaki dijital dönüşümün hızlandırılmasından tarım, gıda 
ve hayvancılık alanındaki değişken baskılara dayalı olarak gıda arz güvenliğine 
olan ihtiyacın artmasına da neden olmuştur (Nicola vd., 2020). COVID-19’a karşı 
mücadelede elde edilen ve elde edilmeye devam eden deneyimler dikkate alına-
rak salgın döneminde ve sonrası için önem kazanan biyogüvenlik, siber güvenlik 
ve iletişim altyapısı ile gıda arz güvenliği alanlarında bu deneyimlerin yaygın-
laştırılması önemlidir. Her biri ortak bir güçlük alanını temsil eden bu alanların 
sürdürülebilir kalkınma için de önemli rolü bulunmaktadır. 

Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Dönüşüm Kapsamında Biyogüvenlik
Biyogüvenlik, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tanımıyla “patojenlerin ve 
toksinlerin kaybolmasını, çalınmasını, yanlış kullanımını, saptırılmasını veya 
kasıtlı olarak salınmasını önlemek için tasarlanmış kurumsal ve kişisel güven-
lik önlemlerini” ifade eder (WHO, 2018). Özellikle patojenlerin kasıtlı üreti-
mi ve kullanımı uluslararası anlaşmalar ile yasak olmasına rağmen, bunların 
kullanılmayacağını garantileyememektedir. Bu nedenle bu tür tehlikelerin 
önceden belirlenip etkin savunma yöntemlerinin ve teknolojik ürünlerin ge-
liştirilmesi önem arz etmektedir. Canlı organizmaların veya metabolitlerinin 
kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde kitlesel ölüm veya hasara yol açması durumları 
karşısında ülkemiz hazırlıklı olmalıdır. Bununla birlikte, biyolojik ajanların 
tespiti ve korunma için kritik öneme sahip tedbirler teknolojik birikim, altyapı 
ve Ar-Ge çalışmalarını gerektirmektedir. Örneğin, biyolojik ajanların solunan 
hava, tarımsal alanlar, tüketilen gıda, su veya kullanılan teçhizat ve donanım 
dahil olmak üzere risk oluşturabilecekleri alanlarda tespiti bilimsel birikim ve 
teknolojik cihazların geliştirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu tür gereksi-
nimlerin da ancak birlikte başarma ve geliştirme yaklaşımı ile ekosistem aktör-
lerinin eşgüdümü sayesinde karşılanabilecektir.

Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Dönüşüm Kapsamında Siber Güvenlik ve İletişim Altyapısı
COVID-19 salgını sırasında ve sonrasındaki politika gereksinimleri değerlen-
dirildiğinde siber güvenlik ve iletişim altyapısı çalışmaları öncelikli Ar-Ge ko-
nuları arasında yer almaktadır. COVID-19 salgını döneminde uygulanmakta 
olan tedbirler nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitim imkanları açısından dijital 
teknolojiler aracılığıyla sağlanan esnekliğin beraberinde internet trafiğinde 
önemli düzeyde artış meydana gelmiştir. Yaklaşık 1,3 milyar insanın uzaktan 
çalıştığı tahmin edilen OECD ülkelerinde salgın öncesi döneme kıyasla in-
ternet trafiğinde %60 oranında artışın gerçekleştiği belirtilmektedir (OECD, 
2020b). Bahsekonu artış eğiliminin, dünyada birçok ülkede COVID-19 sonrası 
yeni normal olarak tanımlanan döneme ilişkin alınacak ek tedbirler sebebiyle 
devam edeceği öngörülmektedir. Örneğin, G20 Dijital Ekonomi Bakanlarının 
Mayıs ayında yapılan son toplantısı bildirgesinde “Dijitalleşen üretim sistemle-
ri, elektronik ticaret, dijital hizmet tedariki, elektronik faturalama, elektronik 
ödeme ve uzaktan çalışmayla yenilikçi iş modellerinin dahil olduğu akıllı ça-
lışma çözümlerine geçiş” sağlanacağı ifade edilmiştir ifadesine yer verilmiştir.  
Bu durum da dijital ortamdaki faaliyetlerin yoğunluğunu artırmaya devam 
edecektir. 
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Ancak küresel salgın ortamında artan internet trafiğine eş zamanlı olarak si-
ber saldırı riskleri de artmış bulunmaktadır (OECD, 2020a). COVID-19 döne-
minde artan oltalama (phishing) saldırıları, medikal ekipman ve bilginin gü-
venliği, kötücül yazılımlar (malware), fiziksel güvenlik, uzaktan bağlantı/VPN 
güvenliği ve video konferansların güvenliği hususları özellikle gündemdedir. 
COVID-19 salgını sonrasında da dijital teknolojiler akıllı üretimden akıllı 
enerji sistemlerine kadar toplum genelinde yaygınlaşmaya devam ederek siber 
güvenliğin sağlanması gerektiği ortamlar çeşitlenecektir.

İletişim altyapısı günümüz dijital çağın omurgası olarak sağlık, eğitim, imalat 
ve hizmet sektörlerinin en kritik bileşeni haline gelmiştir. Hem mevcut salgın 
durumunun etkileri hem de uzun vadede dünyada ortaya çıkabilecek yeni kriz 
senaryolarının bertaraf edilebilmesi ve ülkemizdeki dijitalleşme adımlarının 
başarıyla sürdürülebilmesi için daha yaygın ve güçlü bir iletişim altyapısına 
sahip olmamız gerektiği ortaya çıkmaktadır. Özellikle fiber altyapının gelişti-
rilmesi, yüksek hızlı geniş bantın yaygınlaştırılması, veri merkezleri oluşturul-
ması ve verinin yurt içinde kalması ile nesnelerin interneti (her şeyin interneti 
ve makineden makineye (M2M) dahil), bulut bilişim, elektronik haberleşme 
gibi öncelikli teknolojilerde kritik uygulamaların yerli imkânlarla geliştirilmesi 
ihtiyacı öne çıkmaktadır.

Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde gerçekleşen dönüşüme uygun olarak birlikte ge-
liştirme modelleri kapsamında siber güvenlik ve güvenli 5G ve ötesi bağlantı 
teknolojileri için milli ve özgün ürünlerin geliştirilmesi sürdürülecektir.

Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Dönüşüm Kapsamında Gıda Arz Güvenliği
COVID-19 salgını öncesinde tarımsal üretime baskı oluşturan etkenler ara-
sında gıda talebi, iklim değişikliği, toprak ve su kaynakları ile şehirleşme et-
kenleri yer almıştır (SBB, 2019). Bu etkenlere ek olarak küresel salgın dö-
neminde farklı değişkenler nedeniyle tarımsal üretime baskı oluşturulmuş ve 
toplumsal güvenlik unsuru olarak gıda arz güvenliğinin önemi bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. Gıda arz güvenliği için üç temel boyutun karşılanması önemli 
olup fiziksel ve ekonomik erişim anlamında erişilebilirlik, gıdanın fiziksel bu-
lunabilirliği ile gıdanın kullanım aşamasında yeterli nitelik ve güvenilirlikte 
olması gerekmektedir (EIU, 2019). Salgın döneminde özellikle erişilebilirlik 
ve bulunabilirlik açısından oluşma riski bulunan baskılar başarılı bir şekilde 
yönetilmiştir. Ancak salgın sonrasında benzer baskıların iklim değişikliği da-
hil olmak üzere daha kalıcı riskler nedeniyle tekrarlama olasılıkları devam et-
mektedir. Bu nedenle, tarım biyoteknolojisinin de yardımıyla yerli tohum ve 
yem üretimi dahil olmak üzere dijital teknolojilerin tarımda kullanılmasıyla 
tarımsal verimliliğin artırılması ve gıda işleme, üretim, depolama ve dağıtım 
süreçlerinin ileri teknolojiler kullanımı ile etkinleştirilmesi gibi Ar-Ge ve ye-
nilik temelli süreçlerin sağladığı imkanlardan azami düzeyde faydalanılması 
elzemdir. Küresel alanda önemi giderek artan gıda arzı güvenliği, COVID-19 
salgını sırasında ve sonrasında ülkemiz için de kritik bir öneme sahiptir. Bir-
likte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı etrafında toplanacak bir Ar-Ge 
ve yenilik seferberliğinin başlatılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.  



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

230

Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Dönüşüm Kapsamında Ortak Güçlükler
Biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda arz güvenliği alanları aynı zamanda dün-
ya çapında yatırım için önem taşıyan sağlık, altyapı ve iklim değişikliği alanları 
ile doğrudan ilişkilidir. Mevcut yatırımlara ek olarak gelecek 20 yılda sağlık, 
altyapı ve iklim değişikliği için ortalama olarak her yıl Gayrisafi Yurt İçi Hası-
lanın %1,3 oranına karşılık gelen ek yatırım ihtiyacının gerekli olacağı belir-
tilmiştir (Gaspar vd., 2020). COVID-19 salgını döneminde sağlanmakta olan 
ekosistem seferberliğine benzer şekilde yeni normal düzende ekosistemin bi-
lim ve teknoloji temelinde var gücüyle ortak güçlükler için mücadele etmesi ile 
daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir gelecek elde edilebilecektir. 

Değerlendirme ve Geleceğe Bakış: Birlikte Geliştirme Çözümleri
COVID-19’a karşı bilim ve teknoloji temelinde verilen mücadele kapsamın-
da ülkemizin deneyimleri çeşitli ortamlarda uluslararası alanda da paylaşıl-
mıştır. Kapsamlı bir şekilde ülkemizde yürütülen bilim ve teknoloji temelli                
COVID-19’a karşı ekosistemin seferberliği yaklaşımı diğer yaklaşımlardan 
farklı olarak ekosistemin her paydaşını sürece dahil edebilmiştir. Ar-Ge ve ye-
nilik süreçlerinde gerçekleşen dönüşümü değerlendirme noktasında ülkemiz 
tarafından ortaya konulan birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı ön 
plana çıkan bir özellik olmuştur. Avrupa Araştırma Alanı (ERA) kapsamında 
ise ERA genelinde izlenen ERAvsCorona Eylem Planında vurgulandığı üzere 
koronavirüse karşı Ar-Ge finansmanının koordinasyonu, klinik araştırmaların 
yaygınlaştırılması ve desteklenmesi, sağlıkla ilgili yenilikçi ve hızlı yaklaşım-
lar için yeni finansman imkanları ve fon kaynakları için fırsatların oluşturul-
ması, yenilikçi şirketlere desteğin artırılması, geçici üst düzey Ar-Ge odaklı 
komitenin oluşturulması, araştırma altyapılarına erişim, araştırma veri payla-
şım platformu ve girişimciler için Hackathon yönünde adımlar atılmıştır (EU, 
2020). Ar-Ge ve yenilik sisteminin COVID-19 özelinde harekete geçirilmesini 
hedefleyen bu adımlar COVID-19 Türkiye Platformu ve beraberinde gerçek-
leştirilen ekosistemin seferberliğinde olduğu gibi bütünleşik değildir. Ayrıca, 
WHO tarafından ele alınmasının önem taşıdığı belirtilen araştırma alanları 
ortaya konmuştur. Bunlar epidemiyolojik çalışmalar, klinik karakterizasyon, 
enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü, aday terapötiklere yönelik araştırmalar, 
aday aşılara yönelik araştırmalar, araştırmalarda etik hususlar ve ayrıca salgın 
tepkisinde sosyal bilimler araştırma alanları olmuştur (WHO, 2020). Araştır-
ma alanları arasında sosyal ve beşerî bilimlerin yer almasına rağmen sistemik 
güçlük içeren yenilik odağında COVID-19 deneyimlerinin diğer güçlüklere 
uyarlanma potansiyeli ele alınmamıştır. 

Toplumsal sistemin önemli bir bileşeni olan Ar-Ge ve yenilik sisteminin küresel 
salgın sonrasında çok yönlü güçlük içeren bir süreçten geçmiş olmasına bağlı 
olarak birlikte geliştirme ve birlikte mücadele etme gücü daha yüksek, Ar-Ge ve 
yenilik süreçlerinde gerçekleşen dönüşümü içselleştirmiş yeni normal düzene 
girmesi öngörülmektedir. Küresel salgın döneminde elde edilen deneyimler ile 
salgın sonrasında çözümlenmesi gereken diğer güçlükler için bilim ve teknoloji 
temelinde çıktı ve etki odaklı süreçlerde yeni başarılar elde edilmeye devam edi-
lecektir. Birlikte geliştirme çözümleri yeni bir boyuta taşınmış olacaktır. 
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Küresel Salgın Öncesi ve Sürecindeki Koronavirüs Araştırmaları 
Literatürünün Bibliyometrik Analizi ve Salgın Sonrasındaki Dönem 

için Değerlendirmeler (1969-2020)

Özet
İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde Türkiye ve dünya hem yaşam tarzı 
hem de bilinen iş yapma biçimleri açısından etkilenmiştir. Koronavirüs pande-
misinden önce 2003 yılında yaşanan SARS (Severe Acute Respiratory Syndro-
me Coronavirus- SARS-CoV) ve 2012 yılında yaşanan MERS (Middle East Res-
piratory Syndrome Coronavirus- MERS-CoV) salgınlarında benzeri bir eğilim 
gözlense de bu iki salgın pandemi olarak tanımlanacak genişlikte ve büyüklük-
te bir etki yaratmamıştır. Bu bakımdan çalışmamızda 1969 yılından günümüze 
dek yürütülen koronavirüs araştırmalarının öne çıkan noktaları bibliyometrik 
bir analizle incelenmiştir. Koronavirüs çalışmalarının yoğunluklu olarak viro-
loji, veteriner bilimleri, mikrobiyoloji enfeksiyon hastalıkları başta olmak üze-
re tıbbi bilimlerde yoğunluk gösterdiği gözlemlenmiştir. Akademik ortaklığa 
açık bir araştırma yapısı göze çarpmaktadır. Yapılan çalışmaların araştırma 
odakları incelendiğinde, konuya sosyal perspektifle yaklaşan çalışmaların sa-
yısının azlığı dikkat çekmektedir. Çalışmada pandemi süreci ve sonraki sü-
recin sosyo-kültürel, teknolojik, ekonomik, çevresel ve değerler bakımından 
ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca çalışma sadece mevcut durumun 
analizi yapmayıp pandemi sonrası dönemde yayınların ne yönde gelişeceğine 
dair önceki salgın dönemlerinde yaşanan gelişmeler ışığında değerlendirme-
ler yapılmıştır.
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Bibliometric Analysis of the Coronavirus Research Literature Befo-
re and During the Pandemic and Evaluations for the Postpandemic 

Period (1969-2020)

Abstract
In the pandemic process we are in, Turkey and world have been affected both 
in terms of lifestyle and known ways of doing business. Although a similar 
trend was observed in SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavi-
rus- SARS-CoV) in 2003 before the coronavirus pandemic and MERS (Mid-
dle East Respiratory Syndrome Coronavirus- MERS-CoV) in 2012, these two 
outbreaks did not define as a pandemic and did not have a magnitude effect. 
In this regard, in our study, the prominent points of coronavirus researches 
carried out since 1969 have been examined with a bibliometric analysis. It has 
been observed that coronavirus studies are concentrated in medical sciences, 
mainly in virology, veterinary sciences, microbiology infectious diseases. A re-
search structure open to academic partnership stands out. When the research 
focuses of the studies are analyzed, it is noteworthy that the number of studies 
approaching the subject with a social perspective is low. In the study, it is em-
phasized that the pandemic process and the postpandemic process should be 
handled in terms of socio-cultural, technological, economic, environmental 
and values. In addition, the study does not only analyze the current situation, 
but evaluations are made for potential publications for the post-pandemic pe-
riod in the light of the developments in the previous epidemic periods regard-
ing the direction of publications.

Keywords
coronavirus, COVID-19, research trends, bibliometrics, research roadmap, 

 information management
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Giriş

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle ilgili bilgilendirme yaptığı web site-
sinde koronavirüsleri soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu 
(MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha cid-
di hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesi ola-
rak tanımlamaktadır (HSGM, 2020). Koronavirüsün 11 Mart 2020 tarihinde 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO/DSÖ) tarafından pandemi olarak tanımlanma-
sı (Ghebreyesus, 2020) ile ilk vakanın Çin’in Wuhan şehrinde rapor edilmesi 
arasında yaklaşık üç aylık bir zaman diliminden bahsetmek mümkündür. Bu 
süreç içerisinde virüs önce Avrupa’da (ECDC, 2020) sonra da ABD’de rapor 
edilmiştir (Bacon & Hauck, 2020). Virüsün yayılmasını takiben ülkeler sınırları 
kapatmak, sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı getirmek gibi bir dizi koruma 
tedbirleri almıştır. Alınan bu önlemlerin aslında ülkelerin sağlık sistemlerinin 
tıkanmasının önüne geçmek için alındığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile hü-
kümetler ülkelerinin sağlık sistemlerinin kapasitelerinin üstünde vaka olması-
nın önüne geçilmesini hedeflediklerinden; pozitif vaka sayısını kontrol altına 
alabilmek için bu tür çözüm arayışlarını tercih etmişlerdir. Hükümetler bu tür 
çözüm arayışları içerisine girmişken, sağlık çalışanları da hastalığa tedavi üret-
mek için araştırmalarına başlamış ve tedavilerini üstlendikleri pozitif vakalar-
dan elde ettikleri veriler üzerinde çalışmalar ortaya koymuşlardır. Bölgesel ve 
nispeten sınırlı salgınlarda diğer bir ifade ile epidemi ve endemilerde müca-
dele genellikle hükümet dışı organizasyonlar aracılığı ile yaşanan bölgelerdeki 
yerel yönetimlerle yapılırken (Lurie, Saville, Hatchett, & Halton, 2020) içinde 
bulunduğumuz süreçteki gibi pandemilerde uluslararası araştırma iş birlikleri-
nin gözlendiğini söylemek mümkündür. Yapılan araştırma sonuçları bilimsel 
makaleler şeklinde yayımlanarak bilim camiasında paylaşılmaya başlanmış ve 
bütün dünyanın çözüm arayışı içerisinde olduğu koronavirüs hakkında elde 
edilen bilgi ve tecrübelerin değiş tokuşunun yapıldığı bir sürece dönüşmüştür. 
Bu süreç içerisinde önemli yayınevlerinin koronavirüs ile ilgili yayınlarının eri-
şimini herkese açık hale getirdiği de gözlemlenmiştir.
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Türkiye’de de bilime yön veren kurumlar sürece dahil olarak kamuoyunu bil-
gilendirme çalışmaları yürütmüşlerdir. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
ülkemizde ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülen bilimsel çalışmaları özet-
leyen, süreç yönetimlerini ve paylaşılan öngörülerinin analizinden bir rapo-
ru kamuoyuyla paylaşmıştır (TÜBA, 2020). TÜBİTAK ise COVID-19 Türki-
ye Platformu Türkiye’nin Tanı Gücü Sanal Konferansını düzenlemiş ve Türk 
Sağlık Bilimleri Dergisi COVID-19 Özel Sayısı yayımlamıştır. Bu kapsamda 
TÜBİTAK desteği ile oluşturulan ‘COVID-19 Türkiye Platformu’ çatısı altında 
25 farklı üniversite, 8 kamu araştırma kurumu, 8 firmadan toplam 225 araştır-
macı ile toplamda 16 farklı projeye destek sağlamaya başlamıştır. Sabancı Üni-
versitesi’nden Dr. Ogün Adebali tarafından virüs yayılımına yönelik analizleri 
destekleyen ve Türkiye›ye yönelik analizler yapılabilmesine olanak sağlayan 
SARS-CoV-2 Epidemiyolojisi Arayüzü1 geliştirilmiştir. Bu süreçte COVID-19 
enfeksiyonunun farklı boyutları ile ele alındığı ve sahadaki tıp personelinin 
deneyimlerini paylaşıldığı COVID-19 Kitabı Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi tarafından yayımlanmıştır (Memikoğlu & Genç, 2020). Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden (ODTÜ), Doç. Dr. Aziz Fevzi Zambak ve Erdem Ünal da 
bu süreçte literatüre erişimi kolaylaştırmak amacıyla COVID-19 açık erişimli 
makaleler için arama motorunu geliştirip yayına almışlardır2.  Koronavirüse 
tedavi ve her şeyden önemlisi aşı arayışları içinde gözlemlenen bu motivasyon 
olgusu bilimsel çalışmaların sayısında muazzam bir artışa neden olmuştur. 

Yöntem
Çalışmamızda kullanılan veri setini “COVID-19” ve “coronavirus” konuların-
da yayımlanan dokümanların bibliyografik verileri oluşturmaktadır. Bilimsel 
çalışmalar doğası gereği önceki çalışmaları kullanarak kurgulanmaktadırlar. 
Bu bakımdan değerlendirildiğinde çalışmamızda koronavirüs araştırmalarına 
temel teşkil eden yayınların bibliyografik verilerinin de analize dahil olduğu 
unutulmamalıdır. Bu sebeple çalışmamızın kapsamının pandemi öncesi yayın-
lar ile pandemi dönemini içeren döne ait yayınların analizini içerdiğini belirt-
mekte yarar vardır.

Çalışmamızda bibliyometri yöntemi kullanılmıştır. Bibliyometri matematiksel 
ve istatistiksel yöntemlerin bilimsel iletişim ortamlarına uygulanması esasına 
dayanır. (Burmaoğlu, Kıdak, Haydar, & Demir, 2016; Pritchard, 1969) İlk 
zamanlarda bibliyografik veriler üzerinden bilimsel araştırma ağ yapılarının 
incelenmesinde (Burnham, Shearer, & Wall, 1992; Kawamura, Thomas, Tsu-
rumoto, Sasahara, & Kawaguchi, 2000) kullanılan yöntem zamanla geniş bir 
uygulama alanı bularak; belirli bir disiplinin temel dinamiklerini belirlemek 
amacıyla (Coward & Franklin, 1989) kullanılabildiği gibi, kişilerin, kurum-
ların, ülkelerin araştırma performanslarını belirlemek amacıyla da kullanıl-
mıştır (Coward & Franklin, 1989; Hua & Shaw, 2020; Marzi, Dabić, Daim, & 
Garces, 2017) Literatür incelendiğinde çalışmamızda ele alınan bakış açısı ile 
de ele alınan benzer çalışmalara rastlamak mümkündür (Heo & Song, 2013; 
Lee & Choi, 2011; Raghupathi & Nerur, 2010) Araştırmamızda yoğunlukla eş 
1  Bknz: http://sarscov2.adebalilab.org/latest
2  Bknz: https://carnap.ai/

http://sarscov2.adebalilab.org/latest
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bulunma (co-occurrence) analizi kullanılmıştır. Eş bulunma analizi ile iki ana-
liz birimi arasındaki benzerliğin kurulması ve veri seti içindeki tüm benzerlik 
durumlarının ilişkisel yakınlıkların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır (Eck & 
Waltman, 2009; Leydesdorff & Vaughan, 2006). Ortaya konan bu benzerlikler 
temelde doğrudan veya dolaylı iki düzeyde sunulmaktadır (Eck & Waltman, 
2009; Jarneving, 2008). Eş kelime analizlerinin sık kullanılan yaklaşımı doğ-
rudan benzerlik yaklaşımıdır (Ding, Chowdhury, & Foo, 2001; Ronda-Pupo & 
Guerras-Martin, 2012). Bu bilgiler ışığında çalışmamızda eş bulunma analiz-
lerinden eş-kelime (co-word) analizinin kullanıldığını söylemek mümkündür. 
Eş bulunma analizlerinin anahtar kelimeler üzerinde gerçekleştirilmesi esa-
sına dayanan eş-kelime analizinin günümüzde birçok alanda uygulanan bir 
yöntem olduğunu söylemek mümkündür (Daim et al., 2019; Owaishiz et al., 
2019; Yalcin, Daim, Dabic, & Garces, 2019). Alanın kavramsal gelişimi anla-
mak, kavramlar arasındaki ilişkileri ve alandaki çalışma kümelerini belirlemek 
gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilen yöntem özellikle araştırma odaklarının 
belirlenmesiyle sıklıkla tercih edilen yöntemler arasındadır (Callon, Courtial, 
& Laville, 1991). Görsellerin oluşturulmasında R3, VOSviewer4, Pajek5 yazı-
lımlarından faydalanılmıştır. Elde edilen bulguların koronavirüsün pandemi 
sürecinden sonra meydana getireceği etkilerin yönetimi için kullanılabilecek 
noktalara ışık tutması hedeflenmiştir. 

Bulgular
Çalışmamızda koronavirüs araştırmalarının bibliyometrik analizi yapılarak 
araştırma dinamiklerinin daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir. Bu amaçla cevap 
aranan araştırma sorularını şu şekilde sıralamak mümkündür;

1. Koronavirüs araştırmaları ile ilgili büyüme hızı nedir?
2. Koronavirüs araştırmalarına yön veren, kişi, kurum ve ülkeler hangileridir? 

Ve koronavirüs araştırmalarındaki iş birlikleri ülkeler ve kurumlar bakımın-
dan nasıl şekillenmektedir?

3. Koronavirüs araştırmalarında öne çıkan araştırma alanları/araştırma odak-
ları nelerdir? Konunun çok perspektifli bir bakış açısı ile ele alınması gerek-
liliğinden hareketle bu araştırma sorusunu cevaplarken hem anahtar kelime 
analizleri hem de yayınların sınıflandırıldıkları konu kategorileri üzerinden 
çıkarsamalarda bulunulmuştur.

Bu sorulara cevap bulabilmek için Web of Science’ın tüm veri tabanlarında 
1900-2020 yılları arasında koronavirüsle ilgili yapılan araştırma dokümanla-
rının (makale, bildiri, kitap bölümü, kitap vb.) bibliyografik verilerine erişim 
için 17 Mayıs 2020 tarihinde çevrimiçi bir analiz gerçekleştirilmiştir6. Her ne 
kadar koronavirüsün Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli 
Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi hastalıklarla birlikte ele alındığı 
bilinse de çalışmamızda ilgili yayınlara erişim için yalnızca “coronavirus” ve 
“covid-19” terimleri kullanılmıştır.
3 Bknz: https://www.r-project.org/
4 Bknz: https://www.vosviewer.com/
5 Bknz: http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/
6 TOPIC: (covid-19) OR TOPIC: (coronavirus) Timespan: All years. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S,             

CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC.

https://www.r-project.org/
https://www.vosviewer.com/
http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/
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Koronavirüs Araştırmaları ile İlgili Büyüme Hızı Nedir?
Bu bilgiler ışığında analiz ettiğimiz veri setinde, yayın sayıları üzerinden yaptı-
ğımız değerlendirmelere göre yeni tip koronavirüsle ilgili çalışmalar için yıllık 
büyüme oranı %12,4 olarak hesaplanmaktadır. Bu oran göz önüne alındığın-
da; koronavirüs çalışmalarındaki artışın üstel büyüme eğrisi için açıklayıcılığı-
nın yüksek olduğu (R2=0,9389) görülmektedir (Grafik 1). Çalışma sayılarında 
artışın büyüme eğrilerinden üstel büyüme eğrisine uyum sağlaması koronavi-
rüs çalışmalarının popülerlik kazanarak arttığını göstermektedir. Sürecin pan-
demi olarak tanımlanmasından sonraki yayın sayısının artışının da bu sürece 
olumlu katkı sağladığı söylenebilir.

Grafik 1. Yeni tip koronavirüs çalışmalarının yıllık büyüme oranı7
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Büyüme rakamlarına bakıldığında son dönemde muazzam bir artış yaşayan 
koronavirüs literatürüne katkı sağlayan birimleri, yazar, kurum ve ülke bazın-
da incelediğimizde koronavirüs araştırmalarının sosyal yapısı da gözler önüne 
serilebilecektir. Bu bakımdan çalışmanın bu bölümünde araştırmamızın ön-
celikli hedefleri arasında yer alan koronavirüs araştırmalarına yön veren, kişi, 
kurum ve ülkelerin belirlendiği analiz sonuçları sunulmuştur.

Yazar Dinamikleri ve Araştırma Takımları
Analize tabi tutulan veri seti 1969-2020 yılları arasını kapsamaktadır. Çalışma-
mızda yalnızca atıf yapılabilir doküman türleri incelemeye alınmıştır. Yeni tip 
koronavirüsle ilgili 13.556 yayın toplam 38.060 yazar tarafından üretilmiştir. 
Tek yazarlı dokümanların sayısı 707 iken, yazar başına düşen doküman sayısı 
0,356 doküman başına düşen yazar sayısı ise 2,81 olarak hesaplanmıştır. Çalış-
mamızda öncelikle her bir yazarın sahip olduğu yayın sayısı belirlenmiş, ardın-
dan yazarların ilgili dokümandaki yazar sıralamaları tespit edilmiştir. Her bir 
yazarın tek yazarlı makale sayısı, çok yazarlı makalede ilk yazar olma sayısı ve 
7 1969’dan 17 Mayıs 2020 tarihine kadar yayımlanan araştırmaların verileri kullanılmıştır. 
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toplam makale sayısı hesaplanarak koronavirüs araştırmalarındaki yazarların 
Üstünlük Etken Değerleri (Dominance Factor/DF) belirlenmiştir. Bu yöntem 
ilk kez Kumar ve Kumar tarafından araştırma üretkenliğinin ölçümlenmesinde 
ve araştırma takımları ile liderlerin tespit edilmesi amacıyla önerilmiştir (Ku-
mar & Kumar, 2008). Bu çerçevede yürütülen üstünlük etken analizi sonuçları 
Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre ABD, Çin, Japonya, Almanya, Hollanda ve 
Suudi Arabistan’da koronavirüs araştırma ekiplerinin tespit edildiğini söyle-
mek mümkündür.  En yüksek DF değerine sahip ekip liderleri ve kurumlarına 
dair detaylara Tablo 1’den ulaşmak mümkündür.

Harita 1. Ülkeler ve koronavirüs literatürüne sağlamış oldukları katkı89

Koronavirüs literatürüne katkı sağlayan yazarların adres bilgileri üzerinden 
yürütülen incelemede ülkelerin katkısı görselleştirilmiştir. Yalnızca yayın sayı-
sının göz önünde bulundurulduğu görsele göre dört yüz ve daha fazla yayınla 
katkı sağlayan ülkeler Harita 1’de verilmektedir. Ülke katkısının sunulduğu 
görselde koronavirüs araştırmalarındaki başat aktörler gözlemlenirken, gör-
selin en yüksek DF değerine sahip ekip liderleri ile kurumlarının yer aldığı 
göstergeler ile paralellik gösterdiği belirtilmelidir.

8 Görselleştirmeye yalnızca 400 ve daha fazla yayına sahip ülkeler dahil edilmiştir.
9 1969’dan 17 Mayıs 2020 tarihine kadar yayımlanan araştırmaların verileri kullanılmıştır.
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Ülke katkısının yalnızca yayın sayıları üzerinden değil yayımlanan dokümanla-
rın bilimsel camiada yarattıkları etkiyi de göz önüne alan bir yaklaşımla analiz 
edilmesi, araştırmaların kalitesinin ya da bilim çevrelerindeki kabul oranının 
belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu vesile ile her bir ülkenin atıf değerle-
rinin hesaplanması için atıf analizi çalışması yürütülmüştür. Etkinin devamlı-
ğının belirlenebilmesi için yayın sayısı ile atıf sayılarının kesişim noktasını oluş-
turan h-indeks değeri kullanılmıştır. H-indeks bilim insanlarının, ülkelerin, 
kurumların üretkenliğini ve atıf etkisini ölçmeye çalışan bir metriktir (Mester, 
2016). Koronavirüs ile yapılan bilimsel çalışmaların ülkelere göre dağılımı, 
yayın sayıları ile atıf performanslarına baktığımızda yayın sayısı bakımından 
da atıf sayısı bakımından da ABD’nin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Yeni 
tip koronavirüsün çıktığı ülke olan Çin ikinci sırayı alırken, Almanya ve İn-
giltere Avrupa’daki ülkeler olarak dikkat çekici bir performans göstermiştir. 
Araştırma takımlarının belirlendiği bölümdeki çıktılar ile paralellik gösteren 
bu sonuçlar bize koronavirüs çalışmalarında çekirdek araştırma kümelerinin 
yer aldığı ülkeleri de göstermektedir. Tablo 2’de görüleceği üzere Türkiye ya-
yın sayısı bakımından 403 yayınla 22. sırada yer almaktadır.

Tablo 2. Ülkelerin yayın ve atıf performansı11

SIRA ÜLKE
H-INDEKS 

TOPLAM ATIF

TOP-
LAM 
ATIF

TOPLAM 
MAKALE  
SAYISI

H- 
INDEX

1 USA 89744 412587 11182 220

2 CHINA 90505 257087 8666 208

3 GERMANY 33207 74031 1936 122

4 UK 27846 62998 1754 111

5 SOUTH KOREA 7288 25548 1709 63

6 CANADA 35209 72796 1696 117

7 TAIWAN 11178 33885 1521 76

8 ITALY 7036 18230 1471 65

9 FRANCE 15234 34655 1410 89

10 JAPAN 7465 24161 1405 64

11 SAUDI ARABIA 22147 44147 1319 104

12 NETHERLANDS 36837 72450 1289 128

13 AUSTRALIA 13366 24824 885 81

14 SINGAPORE 10877 20471 750 58

15 BRAZIL 1928 5692 648 32

16 SWITZERLAND 11570 20342 632 76

17 SPAIN 8559 17131 608 66

18 INDIA 1451 2578 487 23

19 IRAN 295 761 445 14

20 TURKEY 882 1994 403 22

21 SWEDEN 9716 14578 375 51

11 1969’dan 17 Mayıs 2020 tarihine kadar yayımlanan araştırmaların verileri kullanılmıştır.
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Koronavirüs Araştırmalarında İş Birlikleri
Pandemi sürecinde birçok veri tabanı ve içerik sağlayıcının koleksiyonları üc-
retsiz bir şekilde erişime açtığı dönemde kurumlar pandemi sürecinin durdu-
rulması ve normale dönüş için ortak çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalardaki 
iş birliğini görselleştirmek için eş bulunma analizi sonuçlarına baktığımızda 
hesaplanan iş birliği indeksi Şekil 1’de görüleceği üzere 2,77 olsa da iş birliği-
nin aslında kurum içindeki birimlerle sınırlı kaldığı görülmektedir.

Şekil 1. Kurumlar arası iş birlikleri12

Koronavirüs araştırmalarına yön veren kurumların performans göstergeleri 
incelendiğinde virüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin adresli kurumların listenin 
başında yer aldığı Tablo 3’te gözlemlenmektedir.

 
12 1969’dan 17 Mayıs 2020 tarihine kadar yayımlanan araştırmaların verileri kullanılmıştır.
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Tablo 3. Koronavirüs araştırmalarına katkı sağlayan kurumlar ve performans göstergeleri13

SIRA ÜLKE
H-INDEKS
TOPLAM 

ATIF

TOPLAM 
ATIF

TOPLAM 
MAKALE 
SAYISI

H-
INDEX

1 UNIV HONG KONG 28125 55979 1039 110

2 CHINESE ACAD SCI 12359 20774 526 70

3 CHINESE UNIV HONG KONG 6960 13834 453 66

4 UNIV N CAROLINA 10098 19503 409 79

5 UNIV IOWA 5895 13580 368 58

6 UNIV UTRECHT 9984 16604 344 71

7 CTR DIS CONTROL & PREVENT 21073 25496 295 66

8 UNIV SO CALIF 9290 16327 278 72

9 VANDERBILT UNIV 8993 13622 275 71

10 FUDAN UNIV 3697 6349 273 43

11 UNIV PENN 5408 8670 251 53

12 SEOUL NATL UNIV 3057 4950 245 38

13 NIAID 8853 12559 239 65

14 UNIV TORONTO 8014 10574 234 46

15 LEIDEN UNIV 9367 12872 211 58

16 WUHAN UNIV 4922 6051 208 38

17 OHIO STATE UNIV 2777 5109 206 41

18 NATL INST INFECT DIS 2321 4003 205 36

19 MINIST HLTH 8264 10478 201 52

20 NATL TAIWAN UNIV 2652 4463 200 38

21 UNIV CALIF DAVIS 3813 5855 190 40

Öne çıkan araştırma alanları/araştırma odaklarının tespiti için sosyal ağ analizi 
ve eş bulunma analizinden faydalanılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde öne 
çıkan konu, alanlar ve oluşturdukları kümeler ile ortaya çıkan araştırma trend-
leri hakkında bilgiler verilmektedir.

Araştırma Odaklarının Tespiti
Yöntem kısmında da belirtildiği gibi koronavirüs çalışmalarında sıklıkla ele 
alınan konuların tespit edilebilmesi için dokümanların tanımlanmasında kul-
lanılan anahtar kelimelerin birlikte geçme sıklıkları eş-kelime analizi ilkeleri-
ne göre hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler sayesinde tespit edilen ilişkiler 
sosyal ağ analizi ile Şekil 2’de görselleştirilmiştir. Ağ haritası yakından ince-
lendiğinde koronavirüsle ilgili araştırmalarda kullanılan terimlerin beş küme-
de toplandığı gözlenmektedir. Her bir rengin farklı bir kümeyi ifade ettiği 
sosyal ağ haritasında en büyük küme olan mavi kümede toplam 163 terim 
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yer almaktadır. Sıklıkla kullanılan kelimelerin “Coronavirus” (1959), “Identi-
fication” (1419), “Infection” (1379), “Virus” (1183), “Acute Respiratory Synd-
rome” (1126), “Respiratory Syndrome Coronavirus” (912) olduğu söylenebilir. 
Elde edilen bu bilgiler hem koronavirüs araştırmalarında sıklıkla ele alınan 
konu alanlarının belirlenmesine olanak sağlamakta hem de kavramlar arası 
ilişkilerin daha kolay takip edilmesine olanak vermektedir. Analiz sonuçları 
yakından incelendiğinde koronavirüsün öncelikli ve yoğunluklu olarak sağlık 
bilimlerine yönelik araştırma alanlarında çalışıldığını göstermektedir. Bunun 
nedeni verilerin derlendiği tarihte halen pandemi sürecinin devam etmesi ve 
araştırma gruplarının virüsün tedavisine yönelmelerine bağlanabilir. Ancak 
unutulmamalıdır ki virüsle ilgili elde edilen veri miktarı arttıkça, koronavirüs 
ve yarattığı olguyu çok boyutlu bir bakış açısı ile alan çalışmaların da yapılması 
gerekliliktir. Çok boyutlu bakış açısı analizi (STEEP) olayların sosyo-kültürel, 
teknolojik, ekonomik, çevresel ve politik boyutları ile incelendiği çalışmalar 
olarak tanımlanabilir (Linstone, 1981; Szigeti, Messaadia, Majumdar, & Ey-
nard, 2011).

Şekil 2. Anahtar kelime eş-kelime analizi14

Konu alanlarının belirlenmesi, alanın başat aktörlerinin tanımlanmasının yanı 
sıra alandaki literatür yükünü hangi dergi ya da bilimsel kaynakların karşıladı-
ğının tespiti koronavirüs araştırmaları için çekirdek dergi listesini belirlemek 
amacıyla kullanılabilir. Bu düşünceden hareketle koronavirüs konusunda ya-
yımlanan dokümanların sıklıkla yayımlandığı kaynakların yer aldığı liste Tab-
lo 4’te sunulmuştur. Çekirdek dergilerde yayımlanan dokümanların kaynakça-
larında yer alan kaynakları incelediğimizde en sık yapılan atıfların %50’sinin 

14 1969’dan 17 Mayıs 2020 tarihine kadar yayımlanan araştırmaların verileri kullanılmıştır.
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toplam 27 dergiden karşılandığı görülmektedir.  “Journal of Virology” (%12), 
“Virology” (%4,189), “Proceedings of the National Academy of Sciences (Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Ameri-
ca)” (%3,22) “Journal of General Virology” (%2,792) ile “New England Journal 
of Medicine (NEJM)” (%2,391) en sık atıf alan çekirdek kaynaklar arasında 
gösterilebilir.

Tablo 4. Koronavirüs araştırmalarının yayımlandığı kaynaklar15

SIRA KAYNAK ADI
H-INDEKS 
TOPLAM 

ATIF

TOPLAM 
ATIF

TOPLAM MA-
KALE SAYISI

H-
INDEX

1 JOURNAL OF VIROLOGY 17568 57829 1136 107

2 VIROLOGY 8358 19050 482 69

3
JOURNAL OF GENERAL 

VIROLOGY
6938 13104 316 60

4 ARCHIVES OF VIROLOGY 2709 5330 259 40

5 VIRUS RESEARCH 3210 6385 245 41

6 PLOS ONE 2207 4546 239 36

7
JOURNAL OF MEDICAL 

VIROLOGY
3511 5098 215 39

8
EMERGING INFECTIOUS 

DISEASES
5994 9571 204 57

9 VETERINARY MICROBIOLOGY 2049 4333 200 37

10 VIRUSES-BASEL 1221 2257 178 26

11
JOURNAL OF VIROLOGICAL 

METHODS
1761 3223 169 29

12
JOURNAL OF CLINICAL 

MICROBIOLOGY
5249 7335 142 50

13
PROCEEDINGS OF THE 

NATIONAL ACADEMY OF 
11946 13627 129 69

SCIENCES OF THE USA

14 AVIAN DISEASES 1884 2981 122 31

15 ANTIVIRAL RESEARCH 1658 2843 122 29

16 VACCINE 1593 2669 111 30

17 VIROLOGY JOURNAL 1315 2122 106 25

18
JOURNAL OF INFECTIOUS 

DISEASES
3413 4642 105 41

19
JOURNAL OF CLINICAL 

VIROLOGY
2203 3094 100 34

20 VIRUS GENES 1373 2038 99 24

21
BIOCHEMICAL AND 

BIOPHYSICAL RESEARCH 
COMMUNICATIONS

2517 3462 96 34

15 1969’dan 17 Mayıs 2020 tarihine kadar yayımlanan araştırmaların verileri kullanılmıştır.
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Sonuç ve Değerlendirme
Koronavirüs araştırmalarının 1969-2020 yılları arasındaki durumu bibliyo-
metrik olarak analiz edilmiştir. Literatür büyüme oranının yıllık %12,4 olarak 
hesaplandığı koronavirüs araştırmalarında büyüme eğiliminin üstel büyüme 
eğrisine uygun olduğu tespit edilmiş R2 değeri 0,9389 olarak hesaplanmıştır. 
Bu değer üstel büyüme eğrisinin ilgili literatür eğilimi için açıklayıcılığının 
oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Yazar iş birliği açısından çok yazarlı 
çalışmaların sayısı fazla olsa da (iş birliği indeksi 2,77) iş birliklerinin kurum-
lar arası iş birliklerinden daha çok kurum ölçeğinde kaldığı gözlemlenmiştir. 
Koronavirüs araştırmalarında faaliyet gösteren takımların tespiti için yürüttü-
ğümüz Üstünlük Etken Değerleri analizine göre ABD, Çin, Japonya, Almanya, 
Hollanda ve Suudi Arabistan’da araştırma kümeleri ve bu kümelerin liderleri 
tespit edilmiştir. Etkinlik etki değerlerinde öne çıkan kişi ve kurumların pan-
demi ile karşılaşma veya etkilenme takviminde virüsle önce karşılaşan ülke-
lerle paralellik gösterdiği gözlemlenirken, MERS virüsünün öncelikli olarak 
etkilediği Suudi Arabistan’ın da listede yer aldığını söylemek mümkündür. 
Yayın sayısı bakımından ABD ve Çin listenin tepesinde yer alırken, Türkiye 
403 yayınla listenin 20. Sırasında yer almaktadır. Kurum katkısının incelendiği 
analizlerde listenin tepesinde Çin adresli kurumlar yer alırken, Çin Bilimler 
Akademisi adresli yayınların sayısının listenin ikinci sırasını alacak sıklıkta ol-
ması dikkat çekicidir. Türkiye Bilimler Akademisi, Avrupa ve Amerikan bi-
lim akademisi örneklerine benzer olarak Çin Bilimler Akademisi’nden farklı 
misyonla hareket etmektedir. Bu misyon farklılığı da araştırma sonuçlarında 
TÜBA adresli yayınların gözlenmemesinin nedenidir. Yürütülen eş kelime 
analizleri sonucunda araştırma odaklarının beş kümde toplanabildiği görül-
müş, en sık kullanılan terimlerin ise “Coronavirus” (1959), “Identification” 
(1419), “Infection” (1379), “Virus” (1183), “Acute Respiratory Syndrome” 
(1126), “Respiratory Syndrome Coronavirus” (912) olduğu tespit edilmiştir. 
Koronavirüs çalışmalarının ilk beş çekirdek dergisi yayın sayısı bakımından 
“Journal of Virology”, “Virology”, “Journal of General Virology”, “Archives 
of Virology Virus Research” ve “Plos One” olarak belirlenirken, atıf yapılma 
sıklıkları bakımından ise  “Journal of Virology”, “Virology”, “Proceedings of 
the National Academy of Sciences (Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America)”, “Journal of General Virology” ve 
“New England Journal of Medicine (NEJM)” olarak tespit edilmiştir. Öncele-
nen konu alanları ile alt konu alanlarının sağlık bilimleri ile ilintili disiplinler 
üzerine yoğunlaştığı Şekil 3’te görülmektedir.



249

Haydar Yalçın, Muzaffer Şeker

Şekil 3. Koronavirüs araştırmalarında yoğunlukla çalışılan ana alanlar (kırmızı) ve alt konu 
alanları16

Eksik ya da kısıtlı kalan boyutların tamamlanması amacıyla sonraki araştır-
malarda çok boyutlu bir bakış açısı ele alınması gerekmektedir. Bu bakımdan 
koronavirüsün sosyo-kültürel etkilerinin incelendiği çalışmaların arttırılması 
gerekmektedir. Koronavirüs küresel salgını sonrasında disiplinler arası çalış-
maların daha önemli hale gelmesi beklenmektedir. Pandemi sürecinde yapılan 
araştırmaların tedavi ve aşı geliştirmeye odaklandıkları düşünüldüğünde hızlı, 
sınırlı ve kısıtlı bir kapsama sahip olduğu görülmektedir. Artan çalışma ve veri 
miktarına bağlı olarak, tutarlı ve doğru verilerle postpandemik dönemde çok 
boyutlu çalışmaların yapılabilmesi için gereken altyapının da oluşacağı düşü-
nülmektedir. Oluşturulan altyapı sayesinde karşılaştırmalı çalışmalar yapılarak 
başarı örnekleri üzerine yoğunlaşabilir.  Ülkelerin sosyal sağlık güvencesi ve 
sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları mevzuat yapıları ile uygulamalar 
bakımından ülkesel ve bölgesel farklılıkların belirlenmesi pandemi sürecinin 

16 1969’dan 17 Mayıs 2020 tarihine kadar yayımlanan araştırmaların verileri kullanılmıştır.
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yönetimindeki başarıya etkisi bakımından incelenebilir.   Diğer yandan nitelik-
li sağlık sistemi alt yapısı, hastane ve teçhizat alt yapısı ve modernizasyonu ile 
lojistik kapasitesi gibi farklılıkların ortaya konması da ülkelerin bu süreci yö-
netmelerindeki önemli noktalar açısından önemli karşılaştırma noktaları ola-
rak kullanılabilir. Süreç yönetiminde sahada çalışan insan gücünün de önemli 
olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda deneyimli ve alanında uzman nitelik-
li sağlık personeli, pandemi ile mücadelede uygulanan bireye özgü esnek ve 
dinamik tedavi algoritmaları ve iş akışı gibi hususların da ülkeler arasındaki 
farklılıkların ortaya konmasında önemli bilgiler sağlayacaktır. Pandeminin bi-
linen bütün iş yapma biçimlerine etkisi olacağı aşikardır. Bu etki bireysel, ku-
rumsal (özel ya da devlet), siyasal, ticari ve endüstriyel süreçlere olmak üzere 
oldukça geniş ölçekli bir çerçevede değerlendirilebilir.

Bu konuda yapılacak çalışmalarla koronavirüs ve pandemi sürecinin insanların 
olaylar ve durumlara karşı tutumlarını, ilgi alanlarını, görüşlerini nasıl etkile-
diği incelenmelidir. Trend değişikliklerinin işletmeler ve kurumlar üzerine et-
kisinin incelenmesi, ulusal ve küresel nüfusun yapısı ve hareketlilikleri (artma 
ya da düşmesi), gelenekler, eğitim seviyesi, kültürel çeşitlilik ve standartların 
yeniden tanımlanması bu bağlamda sayılabileceklerden bazılarıdır. Çoklu ba-
kış açısı analizinin bir diğer boyutu olan teknoloji boyutunda ise ortaya çıka-
cak yeni teknolojilerin neler olduğu incelenmelidir. Ürün yaşam döngüsünün 
azaldığı ve yeni ürünlere olan talebi arttırdığı günümüzde küreselleşmenin 
etkisi yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Pandeminin bilinen bütün iş yapma 
biçimlerine etkisinin iyice hissedildiği bir süreçten sonra normale dönüş kav-
ramının da eski zamanlara dönüş anlamına gelmeyeceği açıktır. Pandemi sü-
recinde küresel çapta tüm ülkeleri etkileyen, ekonomik anlamda bir değişimin 
yaşandığı açıktır. Üretim faaliyetlerinin durması bu süreçten bazı sektörlerin 
diğer sektörlere nazaran daha çok etkilenmesine neden olacaktır. Dolayısı ile 
bu sektörlere yönelik çözüm arayışı çalışmalarına olan ihtiyaç da artacaktır. 
Sağlık sistemi, sağlık yönetimi, insanların satın alma gücü ile harcamaların 
yapısı üzerine yapılacak çalışmalara da ihtiyaç duyulacaktır. Bir diğer boyutun 
çevresel faktörler olduğundan hareketle çevre koruma mevzuatı, sterilizasyon 
standartları, kirlilik, atık yönetimi, hava ve su temizliğinin yönetimi, enerji 
tasarrufu teknolojileri vb. gibi konuların da bu bağlamda incelemeye açılması 
gereken başlıklar olduğu söylenebilir. Son başlık ise konunun politik boyu-
tudur. Bu bağlamda ele alınabilecek konu başlıklarını politik durum, sosyal 
sigorta mevzuatı, müdahale süreçlerinin tanımlanması ve düzenleyici metin-
lere bağlanması, piyasa düzenlemeleri, ticaret anlaşmaları, kısıtlamalar, vergi-
ler, yasaların netliği şeklinde sıralanabilir. İyi uygulama örneklerinin ve hatalı 
yönetimlerin belirlenmesi için dünyadaki uygulamalarla ilgili karşılaştırmalı 
verilerin toplanması ve strateji oluşturulmasında kullanılması bu sayede pro-
aktif bir süreç yönetimi yürütülmesi için gereken altyapının kurulması ve ana-
liz edilmesi sağlanabilir. Pandemi sonrasında yayın süreçlerinin de değişime 
uğrayacağı öngörülebilir. Bu evrim içerisinde araştırma verisinin açık bir şekil-
de paylaşılması, yapılan klinik çalışmaların tekrarlanabilir olması ve süreçlerin 
şeffaflığı açısından kritik öneme sahiptir. Araştırmamızın iş birliklerinin ince-
lendiği bölümünde de tespit edildiği gibi şimdiye kadar üretilen koronavirüs 
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araştırmalarında daha çok kurum içi iş birliklerine odaklanıldığı gözlemlen-
miş, ülkeler arası iş birliklerinin de ulusal düzeyde kaldığı görülmüştür. Bu 
durumun araştırmaların koronavirüse tedavi ve aşı geliştirmeye odaklanma-
sından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar virüse çözüm bulma çabaları insan-
lığa fayda sağlama çabası içerse de koronavirüs gibi küresel çaptaki virüslere 
karşı üretilebilecek tedavi ve aşıların ticari boyutu olduğu da unutulmamalıdır. 
Bu bakımdan pandemi iş birliklerinin küresel ölçekte genişletilebilmesi için 
toplumsal fayda üzerine yoğunlaşan bir bakış açısına gerek olduğu söylenebi-
lir. Türkiye adresli yazarlara sağlanan burs ve araştırma fonları incelendiğin-
de fon sağlayıcıların başında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku-
rumu (TUBITAK) gelirken, diğer fon sağlayıcıların daha çok üniversitelerin 
bilimsel araştırma projeleri koordinatörlükleri oldukları gözlemlenmektedir. 
Ankara, Atatürk, Eskişehir Osmangazi, EGE, Mehmet Akif Ersoy ve Sakarya 
Üniversitelerinin Koordinatörlük destekleri ile öne çıkan üniversiteler oldu-
ğu gözlemlenmektedir. Bu verilerin sonuca ulaşan diğer bir ifade ile yayım-
lanan çalışmalardan geldiğini belirtmekte yarar vardır. TÜBİTAK desteği ile 
oluşturulan ‘COVID-19 Türkiye Platformu’ çatısı altında 25 farklı üniversite, 
8 kamu araştırma kurumu ile 8 firmadan toplam 225 araştırmacının yer aldığı 
çalışmalar sonucunda Türkiye adresli yayınların sayısında da artış gözleneceği 
beklenmektedir. Teşhis, tanı, tedavi ve aşı konusundaki ilerlemelerle birlikte 
koronavirüs araştırmalarında incelenen konu başlıklarında çeşitlenmeler ola-
cağı aşikardır. Artan konu başlıklarına bağlı olarak koronavirüs araştırmaları-
na dair önümüzdeki süreçte daha sağlıklı veriler ve değerlendirmeler müm-
kün olacağından ilgili literatürde hem nicelik hem de nitelik bakımından artış 
ön görülmektedir. 
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Özet
Devletler çok eski tarihsel geçmişe sahip olgular olarak farklı formlarla 
ortaya çıkmışlardır. Tarihsel gelişim süreci içinde devletlerin nicel ve 
fonksiyonel olarak genişleme eğiliminde oldukları görülmektedir. Buna 
karşılık küreselleşme sürecinin devletlerin bu konumunu aşındırdığı iddiaları 
1990’lı yıllardan sonra sıklıkla gündeme getirilmiştir. Buna karşılık son 
dönemde ortaya çıkan gelişmeler ise devletin önemini koruduğuna işaret 
etmektedir. COVID-19 pandemisi devletin tekrar güçlendiğine ilişkin bu 
gelişmelerden biridir. COVID-19 pandemisi sağlık sektöründen, ekonomik ve 
siyasal istikrara, sosyal ilişkilere kadar pek çok konuda bir değişim sürecini 
tetiklemiştir. Salgın, devletin gelecekteki rolü konusunda da yeni tartışmaları 
gündeme taşımıştır. Bu tartışmalar hem devletin yeniden yapılandırılmasını, 
hem de demokrasi ile ilişkisini içermektedir. Bu çalışmada öncelikle devletin 
özerkliği konusundaki yaklaşımlar ele alınmakta, küreselleşme süreci ve 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra devlet ve demokrasi konusundaki 
öne çıkan kavramlar analiz edilmektedir. Daha sonra COVID-19’un çok yönlü 
etkileri ışığında devletin yeni rolü belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmada 
devletlerin kurumsal kapasitesi ve demokrasi ile ilişkisi temelinde dört farklı 
model üzerinden potansiyel olasılıklar ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
devlet, pandemi, COVID-19, demokrasi
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The Future of States in the Context of Management Capacity:
Democracy after the COVID-19

Abstract
States have emerged in different forms as phenomena with a very ancient 
historical background. It seems that states tend to expand quantitatively and 
functionally in the historical development process. On the other hand, the 
arguments that the globalization process eroded this position of the states 
have been frequently came to the agenda after the 1990s. However, the re-
cent developments prove that the state still has preserved its prominence. The 
COVID-19 pandemic is one of these developments that the state is getting 
stronger again. The COVID-19 pandemic has triggered a process of change 
in many areas, from the health sector to economic and political stability, and 
social relations. The pandemic also raised new debates about the future role of 
the state. These discussions include both the re-construction of the state and 
its relation with democracy. In this article, first of all, the approaches on the 
autonomy of the state are elaborated, and the prominent concepts about the 
state and democracy are analyzed after the globalization process and the disso-
lution of the Soviet Union. Then, in light of multi-faceted effects of COVID-19, 
the state’s new role is tried to be determined. In the study, the potential possi-
bilities are discussed through four different models based on the institutional 
capacity of states and its relation with democracy.

Keywords
state, pandemic, COVID-19, democracy



259

Haluk Alkan

Giriş

COVID-19 küresel salgını, bireylerin günlük yaşantılarında olduğu kadar, sos-
yal ilişkilerde, ekonomide, kamu hizmetlerine ulaşmada, hak ve özgürlükle-
rin kullanımında pek çok yeni sorun doğurmuş ve bu yeni sorunlar nedeniy-
le devlet kurumlarının rolü ve işlevselliği gibi konularda da yeni tartışmaları 
gündeme getirmiştir. Biz, COVID-19 öncesine göre artık daha çok devleti ve 
devletleri konuşuyoruz, otoritelerin performanslarını karşılaştırıp değerlen-
dirmelerde bulunuyoruz. Salgın bir yandan ülkeleri içe kapanmaya zorlar-
ken, öte yandan pek çok alanda uluslararası işbirliğini gerektiren bir süreci 
tetiklemiştir. Yakın planda görünen; birbiriyle zıt yönlere sahip olan böyle bir 
sürecin getirdiği sorunların ancak devletler üzerinden aşılabileceğidir. Aynı 
zamanda COVID-19’a karşı izlenen politikalar ve izlenen farklı liderlik biçim-
lerinin salgının önlenmesinde etkili olabileceği gibi olumsuz yönde derinleşti-
rici sonuçlar doğurabileceği de gözlenmektedir. Dolayısıyla devletlerin önemi 
artarken, yeni normalde nasıl yapılanmaları gerektiği sorusu üzerinde yoğun-
laşma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmada öncelikle devletin özerk konumunun farklı ele alınış biçimleri üze-
rinde durulmakta ve salgının hemen öncesinde kurumsal reform ve demok-
rasi bağlamında devlet üzerindeki tartışma ve farklı pratikler tartışılmaktadır. 
Daha sonra COVID-19 salgınının sosyoekonomik ve siyasal etkileri ışığında, 
devletlerin vermiş oldukları tepkiler kurumsal kapasite ve demokrasi ilişkisi 
bağlamında incelenmekte ve ortaya çıkan farklı modeller ışığında devletlerin 
geleceği ile ilgili potansiyel değişimler ele alınmaktadır.

Devlet, Devletin Özerkliği Üzerindeki Tartışmalar
Devletlerin ortaya çıkışı, bazı aksi görüşlerin varlığına rağmen, insanlık tari-
hinde çok gerilere gitmektedir. Beş bin yıldan fazla süredir varlığını sürdüren 
devlet, kurumsal anlamda doğal olarak, farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. İs-
ter şehir, ister bölge, imparatorluk ya da ulus devletler olarak ölçeklendirilmiş 
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veya nitelendirilmiş olsun, karşımızda dayanıklı ve bir o kadar da esnek bir 
yapılanma durmaktadır. Belli bir toprak parçasında yaşayan insan topluluğu 
üzerinde egemenliğin örgütlenmiş bir biçimi olarak devlet (Bulgan, 2017, s. 
112), ister istemez varlık, oluşum, meşruiyet, fonksiyon gibi birçok açıdan farklı 
değerlendirmelere tabi tutulmuş, farklı tanımlama ve sınıflandırmalara konu 
olmuştur. Bütün bu farklı yaklaşımlara rağmen devlet, coğrafi, siyasal, askeri, 
ekonomik ve bürokratik birçok kurumun bir bütünlük oluşturacak şekilde bir 
araya geldikleri yönetsel bir yapı ile görünür hale gelmektedir. Aynı zamanda 
devletler bir dünya görüşünü yansıtacak şekilde, mekânsal örgütlenmeyi, za-
mansal düzenlemeleri, denetim ve karar alma mekanizmalarını içerirler ve bu 
şekilde birbirlerinden farklılaşırlar. Devlet, bu bağlamda tarihsel gelişme süreci 
içerisinde kendini yeniden üretebilen bir varlık olarak karşımızda durmaktadır.

Devlet ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren etkileşime girdiği çevresel özellik-
lere ve ihtiyaçlarına göre şekillenmiş bir örgütlenme yapısıyla kendini gösterir. 
Fetih ve alan kontrolüne dayanan ilk devletler ordu temelinde örgütlenme-
ye başlamış olsalar bile bunu aşan yeni örgütsel işlevler geliştirmek zorunda 
kalmışlardır. Ordunun yanı sıra vergi toplama sisteminin geliştirilmesi, polis 
hizmetleri, gıda üretiminin düzenli olarak yapılması ve dağıtımı, bunun gerek-
tirdiği uzman kadrosunun oluşumu genişlemenin boyutlarını oluşturmaktadır. 
Devletler alansal ve fonksiyonel anlamda genişleme eğilimindedirler. 

Bu süreç devletin özerkleşmesi dediğimiz bir değişimi de içermektedir. Bura-
da özerklikten bahsedilen bir yöneten yönetilen ilişkisi üzerinde konumlanan 
devletin kurumsal yapı itibariyle çevresini belirleyen bir varlık olup olmadığı 
sorusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Önceleri devlet kişi veya küçük bir grubun 
yetenekleri ve temsili çevresinde şekillenirken, örgütsel genişleme ve bunlara 
ilişkin düzenli kural ve değişim mekanizmalarının oluşturulması zorunluluğu, 
ister istemez kurumsal özerklik anlayışını zamanla yerleştirmiştir. Artık Hob-
bes’un Leviathan’ı veya Machiavelli’nin Prensi’nden değil, kurumsal bir toplu-
luk ve ilişkilerden bahsediyoruz (Carroll, 2009, s. 557). Bunu en açık biçimiyle 
Weberyan devlet yaklaşımında görebilmekteyiz. Weber’e göre, devlet meşru 
güç kullanma tekelini ifade etmektedir. Bu tekel, modern anlamda kendini 
rasyonel temelde örgütlemiş bir bürokratik yapılanma ve kadro ile göster-
mektedir. Weberyan devlet anlayışı yöneticilerin şahıslarından bağımsız bir 
örgütsel özerkliği öne çıkarmaktadır. Bu anlamıyla devlet, rasyonel amaçlara 
göre önceden belirlenen kurallara göre çalışan bir örgütlenme olarak belirgin 
olmaktadır (Greenaway & Nelson, 2008, s. 6; Weber, 2006 s. 27). Oppenhei-
mer (2005), tarihte her devletin bir sınıf devleti olduğunu günümüzde de bu-
nun devam ettiğini ileri sürmekte ve her devletin özünde üst ve alt toplumsal 
gruplardan oluşan bir hiyerarşi olduğunu belirtmektedir. Devletin çok eski 
tarihlerden beri varlık bulabilmiş olması onun varlığının kıt kaynaklara daya-
lı bir sömürü ilişkisine bağlı olarak açıklanmasını güçleştirir. Oppenheimer, 
devletin varlık sebebinin “doğal kıtlık” değil “hukuksal” olabileceğini, devletin 
bu anlamda fetih ve boyun eğdirmenin bir sonucu olduğunu savunmaktadır. 
Ancak devlet bu noktada kalmamış birçok aşamadan geçerek özgür vatandaş-
lık düzenine doğru değişim geçirmiştir. Çağdaş anayasal devlet özünde aynı 
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tarihsel kökenlere dayansa da sınıfların çıkar kavgasından farklı şekilde bir 
bütün olarak devletin çıkarlarını temsil eden memurlar takımı oluşturması 
ile ayırt edilir. Memurlar farklı kampların aşırılıklarına karşı çıkarak ve top-
lumsal gelişmenin yeni yasal düzenlemelerin yapılmasına elverdiği koşullarda 
gerekli değişiklikleri yaparak rakip sınıflar arasındaki kavgayı yumuşatmakta-
dırlar. Carl Schmitt’de devletin otorite üzerinden özerkliğini karar alamayan 
toplumsal gruplar arasındaki çekişmeler ve rekabete karşı nihai bir üst varlık 
olarak öne çıkartmaktadır (Moore, 2010, s. 721-734; Eroğul, 2017). Devletin 
hem birbirleri ile rekabet eden sınıflara hem de kendi insan kaynağına karşı 
sorumluluklar taşıması nedeniyle bir iç bütünlüğü sağlamak zorunda olduğu-
nu belirtir. Bu sorumluluklar devleti toplumsal yaşamın her alanına girmeye 
yönlendirir ve değişik araçlar ve yapılar kullanmaya sevk eder. Devlet süreçte 
bir egemen kültür oluşturarak, bazen sosyal gruplardan farklılaşabilir bazen 
de onları yansıtabilir. Yönetici kültürün tehdit algılaması onun yönetilenler ile 
olan ilişkilerini de şekillendirir.

Devletin görece özerkliği konusunda bir görüş birliği yoktur. Hatta devletin 
özerk kimliğini öne çıkaran görüşler, devleti belirlenen bir olgu olarak ele alan 
yaklaşımların karşısında konumlanırlar. Gerçekten klasik Marksist yaklaşım, 
çoğulcu grup teorisi, genel olarak davranışçı yaklaşımın devlet anlayışı arasın-
da, farklı dinamiklerle açıklansa da onun sosyoekonomik süreç ve oluşumlar 
tarafından belirlendiği anlayışı konusunda bir ortaklık söz konusudur. Klasik 
Marksist yaklaşımlar devleti üretim ilişkilerinin bir yansıması, hatta baskı aracı 
olarak görürken (Dunleavy & O’Leary, 1988, s. 206-207), çoğulcu grup yakla-
şımı devleti, kamu politikaları konusunda rekabet eden bilinçli çıkar grupla-
rının etkileri doğrultusunda çalışan bir karar alma sürecine indirgemişlerdir 
(Burns, 1984, s. 526-527). Ancak devletin belirlenen bir varlık olarak gören bu 
yaklaşımların takipçileri arasında devletin görece özerkliğini kabul eden yeni 
görüşlere doğru bir değişim yaşanmıştır. Örneğin Poulantzas, Marksist anlam-
da devletin sömüren sınıfların bir aracı olduğu görüşüne katılsa da kapitalist 
grupların kendi aralarındaki çıkar çatışmaları nedeniyle belirli bir özerklik ve 
yönlendirme gücüne sahip bulunduğu kabul eder. Devlet yansıttığı sınıf ikti-
darının toplumsal düzeyde rızaya dayalı olarak kabul görmesi yönünde çaba 
harcar (Poulantzas, 1976). 

Devletin fonksiyonel olarak genişlemesinde hiç şüphesiz Keynesyen devlet 
anlayışının önemli bir yeri bulunmaktadır. Keynesyen devletin kökenlerini 
Bismarck Almanya’sında çıkartılan kanunlara kadar götüren araştırmalar bu-
lunmaktadır. Keynesyen yaklaşım tam istihdamın gerçekleşmesinde piyasa sis-
teminin tek başına yeterli olamayacağını, gelirin yeniden dağıtımında devletin 
kamu yatırımlarının ve harcamalarının aktif bir biçimde rol oynaması gerekti-
ği düşüncesine dayanmaktadır (Barr, 2004). Devlet bu noktada bir piyasa aktö-
rü, talep yönlendiricisi rolü oynayarak ekonomi üzerinden tüm sosyal alanlara 
yayılacak düzeyde bir hakem konumuna gelmiş bulunmaktadır. 

Devletin özerkliği söz konusu olduğunda hiç şüphesiz yeni kurumsalcılık yak-
laşımının devleti tekrar merkeze alan ve yeniden yorumlayan çözümlemele-
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rine değinmek gerekmektedir. Tarihsel kurumsalcılar, devlet kurumlarının 
bir kültür oluşturduğuna dikkat çekmekte, sürekli kendini yenileyen birikimin 
devletin görece özerkleşmesi ve yönlendirici bir kurumsal bütünlük olarak 
yerleşiklik kazanmasına neden olduğunu vurgulamaktadırlar. Kurumların ta-
rihsel koşulların bir ürünü olarak ortaya çıkması ve toplumda ve ekonomide 
meydana gelen değişimleri karşılayacak esneklik kazanarak süreklilik kazan-
maları zamanla onları ekonominin ve kültürün bir birikimi olarak devletin 
yansımalarına dönüştürmektedir (Beyme, 2006). Öyle ki “İngiltere karar aldı”, 
“Türkiye’nin eğilimi bu yönde” dediğimizde, aslında devlet üzerinden bir ki-
şiselleştirme yaparak, geniş bir yönetsel kültüre işaret etmekteyiz. Bu anlamda 
devlet hem bir rasyonalite, hem de kültürel bir gelenektir. Devlet makro dü-
zeyde haklar inşa eder, yetkileri belirler ve sınırlar, ekonominin amaçlarını 
belirler, alt yapı inşa eder, talebi uyaran politikaları hayata geçirir ve temsiller, 
ritüeller, semboller anıtlar, söylemler ile ulusal düzeyde anlamlar üretir (An-
derson, 2007). Devlet; düşünce, sistem, anlam, uygulama, öncelikler bütünü-
dür. Belli bir düşüncenin sistemsel yansıması, siyasal aktörlerin, toplumun ve 
ekonominin önceliklerine göre çalıştırılmasını içerir. 

Anlamlandırma, gelenekler, kurumsal deneyimler, kültürün diğer boyutları, 
sonuç olarak yönetsel birimler ve yapılar yoluyla somutlaştırılır. Bu nedenle 
devlet yapılanması yönetsel kültürden, yönetsel kültür de o toplumun kültü-
ründen bağımsız düşünülemez. Kültür yönetsel uygulamaları da etkiler, aynı 
politikalar farklı bürokratik kültürlerde farklı şekillerde hayata geçirilir. Bu 
çerçevede bilim ile kültür arasında da sanılanın aksine yakın bir ilişki vardır. 
Bilimsel buluşlar maddi kültürün oluşumunda belirleyici bir unsurdur. Bilim-
sel değişim maddi kültür araçlarından başlayarak kültürün ve yönetsel kültü-
rün üzerinde önemli etkilerde bulunurlar. Örneğin bazı bir dizi teknik buluş-
ların (kapsam, ölçme, sayaç, grafikleme vb. araçlar) ürünü olan buhar makinesi 
Sanayi Devrimi’nin teknolojik gücünü oluşturmuştur. Üretim teknolojisinden, 
ulaşım ve askeri teknolojilere kadar birçok alanı etkileyen bu buluş yeni stra-
tejilerin üretilmesine de maddi destek sağlamıştır (Carroll, 2009, s. 581-584).

Liberal devlet anlayışı devletin belirlenen bir olgu olduğunu değil aksine onun 
müdahale gücünün doğuracağı olumsuz koşullara dikkat çeker. Rothbard 
(2004), insanın varlığını sürdürebilmesinin ve zenginliğe ulaşabilmesinin tek 
yolunun akıl yoluyla üretim ve mübadele sürecine girmek üzere bireysel ener-
jisini kullanabilmesi olduğunu belirtilerek insanın bu yolla doğal kaynakları 
bireysel mülküne dönüştürmek sonra da bu mülkü başkalarının elde edilmiş 
mülkleri ile mübadele etmek suretiyle gerçekleştirebildiğini belirtir. Bundan 
dolayı insan tabiatının gerekliliğinin emrettiği sosyal yol mülkiyet haklarının 
ve bu hakların devrine ve mübadelesine dayanan serbest piyasa yoludur. Dev-
let özel mülkiyetin yağmalanmasının yasal, düzenli ve sistematik bir kanalını 
oluşturur; o asalak zümreye garantili, güvenli ve nispeten barışçı bir can kur-
tarma halatı sağlayarak bir yerde bireyin doğasına aykırı bir rol üstlenir.

Ulus devletler, modernitenin siyasal alanının temel faktörleridir geleneksel 
toplumdaki yerleşik bütünleşmelerden farklı olarak özgür bireysel irade teme-
linde akılcı çıkar eksenli yeni kültürel etkinlikler ulus bütünlüğünü meydana 
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getirmiştir. Bu çerçevede modern devlet yaygın yönetici merkezi bir yapılan-
ma olarak piyasa şartlarında düzenleyici işgücü piyasasında müdahale edici 
refah sağlayıcı hizmetleri üstlenmesi yönüyle de çatışmaları gidericidir.

COVID-19 Öncesi Devlete Yönelik Tartışmalar
COVID-19 pandemisi başladığı sıralarda devletlerin yönetsel yapıları üzerin-
deki tartışmalar iki önemli gelişmenin sonucu olarak ortaya çıkmış bulunuyor-
du. Bu iki gelişme küreselleşme süreci ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasıdır. 
Birbirini besleyen bu iki gelişme hem hâkim devlet literatürünün sorgulan-
masına neden olmuş hem de devletlerin geleceğine ilişkin tartışmaları ateşle-
miştir. Küreselleşme, birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen çok boyutlu sosyal, 
ekonomik ve teknolojik değişikliklerin bir sonucu olarak şekillenen bir olgu-
dur. Küreselleşme olgusunun teknolojik boyutu iletişimde görülen gelişmeler 
ve yeni teknolojilerin küresel ölçekte kullanılması ile ilgilidir. Küreselleşmenin 
merkezinde iletişim sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler ve internet aracılığı 
ile bilgilerin yerel telefon görüşmesi ücreti kadar bir fiyatla anında değişimini 
sağlayabilen organizasyonların son on yıldaki gelişimi yatmaktadır. Dünyanın 
her yerindeki bilgiye kolaylıkla ulaşma ve elde etme olanağı tanıyan iletişim 
devriminin bir sonucu olarak normlar, ideolojiler, değerler ve kurumlar par-
çalanmaktadır (Kettl, 2000, s. 491). İletişim devrimi ile beraberinde kültürel 
homojenleşme ve küresel ölçekte yönlendirilebilir bir tüketim anlayışının yay-
gınlaştırılmasına hizmet ettiği ileri sürülmüştür. Bu niteliği ile küreselleşme 
olgusu bir kültürel alış verişi beraberinde getirmiştir. Küreselleşme sürecini 
hızlandıran bir başka gelişme uluslararası organizasyonların, çok uluslu şirket-
lerin ve uluslararası finans kuruluşlarının dünya politikaları içinde önemleri-
nin artması olmuştur. Bu kuruluşlar aynı zamanda uluslar üstü otorite merkez-
leri olarak ortaya çıktılar. Küresel sermaye herhangi bir ulusa, bir topluluğa, 
bir yere bağlı olmadığı gibi onlara sadık da değildir. Geçmişte, paranın belli 
bir bölgeye ve iç işlere -ticari işlere, toplum değerlerine ve ticari aktivitelere- 
tahsis edildiği zamanın aksine küresel sermaye belirli bir bölge ile olan bağını 
gevşetmiş ve bilgisayar bankacılığında sanal âlemde daha rahat hareket edebi-
lir hale gelmiştir (Farazmand, 1999, s. 513-514).

Küreselleşme sürecinin, herhangi bir ulusal yasak ve sınırlama ile karşılaş-
maksızın mal, hizmet ve sermayenin uluslararası alanda özgürce dolaşımına 
olanak sağlayan küresel bir pazarlama sürecini ifade etmesi modern devlet 
kurgusuna açık bir karşıtlık içermektedir. Piyasaları kontrol etme konusunda 
devlet gücünü sınırlama, kamu sektörünün etkisini azaltma, kamu kuruluşla-
rını özelleştirme, hatta kamusal mal ve hizmetleri bile doğrudan özel sektöre 
ve uluslararası kuruluşlara devretme ve devlet iktidarını ulus ötesi kuruluşlara 
ve yerel birimlere devretme gibi ifade ve politikalar, ideolojik söylemler olarak 
öne çıkartılmıştır. Kamu otoriteleri, ulus ötesi organizasyonlarca belirlenen 
kriterlere göre uluslararası pazar entegrasyonu önündeki engelleri kaldırma-
ya zorlanmışlardır. Küreselleşme, sadece mal, hizmet ve sermayenin küresel 
dolaşımını değil aynı zamanda bilgi, fikir ve insanların dolaşımını da ifade 
etmektedir (World Bank, 2000, s. 1). Küreselleşme olgusu, kamu hizmetlerinin 
sunumunda özel sektör girişimlerinin lehine bir ortam doğurmuştur. Bu bir 
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tarafta uluslararası mali kuruluşların ve ortaklıkların sunduğu ulusal hizmetle-
ri, diğer tarafta yerel kamusal hizmetlerin özel sektöre devrini içermiştir. Yeni 
Kamu Yönetimi anlayışı Carter ve Reagan döneminde ABD’de ve Thatcher 
döneminde İngiltere’deki uygulamalarla şekillenmiş, bu uygulamalar BM ve 
OECD uzmanları tarafından geliştirilerek, uluslararası platformda ve küre-
selleşmeye paralel olarak bir küresel yönetim yaklaşımına dönüştürülmüştür. 
Yeni Kamu Yönetimi, kamu yönetiminden çok işletme yönetimi teknik ve yön-
temleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu şartlar altında kamu hizmetleri piyasa 
mekanizması ile sınırlanmaktadır (Salskov-Iversen, Hansen & Bislev, 2000, s. 1).

Yeni Kamu Yönetimi kavramından başka, 1990’lı yıllar boyunca “iyi yöneti-
şim” de sadece politik yasal ve demokratik bir konu olarak değil, aynı zaman-
da yönetimde etkinliğin bir gereği olarak Üçüncü Dünya ülkelerine politika 
ödünç veren bir kavram olarak ortaya çıkmıştır (Salskov-Iversen vd, 2000, s. 
10-11). Süreçte, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF ve diğer ulusla-
rarası organizasyonlar tarafından şekillendirilen politikaların gelişmekte olan 
ülkelere aktarılması gibi yeni bir hiyerarşik ilişkinin ortaya çıkması söz konusu 
olmuştur. Uluslararası organizasyonlar, küresel bir prensip olarak yönetimin 
ulusal önceliklerini dikkate almaya gönüllü değillerdir. Bu organizasyonlar, 
ulus devlet otoritelerinin kendilerinin belirlediği ön koşullara uygun olarak 
hareket etmesini öncelemektedirler. IMF ile yapılan stand-by anlaşmaları hi-
yerarşik ilişkinin dayanağı olarak işlev görmektedir. Ulus devlet otoriteleri bir 
taraftan uluslararası örgütlerin, diğer taraftan yönetilenlerden kaynaklanan 
taleplerin çapraz baskıları arasında sıkışmışlardır (Farazmand, 1999, s. 513).

Sovyetler Birliği’nin dağılması süreci küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmasa da hem küreselleşme sürecini hızlandırmış hem de devletlerin yeni ko-
numu etrafındaki tartışmaların öne çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu sürecin 
dört ana akışa sahip olduğunu belirtebiliriz. Birinci akış, daha çok Amerikan 
siyasal bilimcilerce öne çıkartılan ve liberal demokratik kurumların küresel dü-
zeyde önceliğini ve başarısını vurgulayan yaklaşımlarla şekillenmiştir. Fukuya-
ma (1992), tarihin diyalektik bir süreç sonucunda liberal devlet kurumlarının 
hâkimiyetine dayalı bir son aşama dönemini girdiğini ilan etmiştir. Dolayısıyla 
yeni dünya düzeninde devlet yapılarının liberal siyasal kurumlar temelinde bir 
dönüşüm geçirmesi önem kazanacaktı ve bu geçiş sürecinin bir dizi reform ve 
politikalarla hayata geçirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktaydı. Geçiş, 
siyasal, hukuki, ekonomik birçok başlığı içeren bir reform süreci olarak küresel 
kuruluşlar tarafından öteki ülkelerin önüne bir ev ödevi olarak sunuldu. Neo 
liberal düşüncenin yeni muhafazakârlık tarafından yorumlanma biçiminin bir 
sonucu olarak sınırlı devlet yeni dünya düzeninde ulaşılması gereken bir ideal 
olarak ortaya konulmuştur. Geçiş süreci paradigmasına karşıt bir görüş, yine 
Amerikan akademisinin bir üyesinden, Huntington’un (1987) medeniyetler 
çatışması tezi ile geldi. Huntington da Fukuyama gibi liberal siyasal kurumları 
idealize ediyor, ancak bu tarzda bir devlet düşüncesi ve yapılanmasına geçişin 
önünde önemli kültürel engeller bulunduğunu ileri sürüyordu. Toplumlar ait 
oldukları medeniyet kalıplarına göre hareket etmekte, bu kalıpların bazıları 
liberal demokratik kurumların gelişmesine imkân tanırken, diğer bazıları ise 
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böyle bir geçişe engel oluşturuyordu. Dolayısıyla onun görüşlerinde mevcut 
liberal kurumlar küresel bir nihai hedef değil, ötekinden korunması gereken 
bir değere dönüşüyordu.

Yeni dönemde devletin niteliği üzerindeki ikinci akış, yine 1990’lı yıllarda öne 
çıkan, daha çok Avrupa merkezli düşünürlerce dile getirilen ve ilk akışın ter-
sine mevcut liberal kurumların yetersizliğine dikkat çeken yaklaşımlarla şekil-
lenmiştir. Bu yaklaşımlara göre bizzat liberal siyasal kurumlar demokrasinin 
geleceğine ilişkin bir tehdit oluşturmaktaydı. Liberal demokrasi bireyi merke-
ze alan yaklaşımı ile grup kimliklerini göz ardı etmekte ve geniş toplulukları 
içeren sorunların çözümünde yetersiz kalmaktaydı. Mevcut temsil yapısı batılı 
toplumlar da dâhil olmak üzere çoğunluğa dayanmakta, sayısal olarak azın-
lıkta kalan grupların, yeni aidiyetlerin taleplerinin politikalara yansımasını 
frenlemekteydi. Temsili demokrasi demokratik meşruiyet üretmekte yetersiz 
kalmakta ve bu nedenle de reforma ihtiyacı bulunan bir sorun alanı olarak 
görülmekteydi (Sitembölükbaşı, 2005, s. 140-141). Bu yaklaşımlar mevcut ku-
rumların çıkara dayalı taleplere odaklanmış olmasını, seçimlere katılım oran-
ları düşüklüğünü, çok kültürlülüğün karşılanamamasını temel sorun alanları 
olarak görüyor ve küreselleşmenin getirdiği uluslararasılaşmayı içeremediği-
nin altını çiziyorlardı. Günümüzde toplumun eğitim seviyesinin genel olarak 
yükselmesinin de tek başına oy-temsilci ilişkisine dayanan pasif vatandaşlık 
rolünü artık taşıyamayacağı eleştirilerini öne çıkarıyorlardı (Elster, 1997).

Liberal devletlerde yaşanan sorunların aşılmasında hasımlar arasındaki müca-
deleyi esas alan antagonizma yerine zıt görüşlerin karşılıklı fikirlerini savunma 
hakkını tanıyan agonistik bir demokrasi anlayışının güçlendirilmesi (Mouffe, 
1996) ya da karar almaya değil karar sürecine odaklanmayı öne çıkaran mü-
zakereci anlayışla demokrasinin yeniden kurgulanması önerileri gündeme 
getirilmiştir. Bu eleştiriler seçimli makamlara dönem sınırlaması getirilmesi, 
müzakereci süreçleri güçlendiren vatandaş jürileri, serbest alanlar, vatandaş 
birlikleri gibi bazı sınırlı kurumsal önerileri ve uygulamaları tartışmaya aç-
mışlardır (Evans & Boyle 1992; Lewis, 1994; Smith & Wales 2000). Liberal 
demokrasinin yeniden yorumlanması gerektiğini ileri süren yaklaşımlarda 
temelde Avrupa-Batı merkezli bir yaklaşım sergilemeleri yönüyle liberal de-
mokrasi öne çıkaran görüşlere yaklaşmaktadırlar. Örneğin Habermas (2016, s. 
46-47) müzakereci demokrasiyi kurgularken bu temelin oluşumunun Avrupalı 
toplumların sahip olduğu özellikler nedeniyle daha mümkün olduğunu ileri 
sürmekteydi. 

Üçüncü akış, düşünsel önerilerden daha çok Sovyet sonrası dönemde yaşanan 
pratiklerin bir yansıması olarak şekillenmiştir. Bir yerde küreselleşmenin so-
nuçlarına ve geçiş süreci politikalarına bölgesel tepkileri içermektedir. Geçiş 
süreci paradigması, bu süreci yaşayan ülkelerde yapılacak seçimlerin dönüştü-
rücü etkisine büyük önem vermişlerdir. Yarışma zemininin sağlandığı siyasal 
seçimlerin liberal demokrasinin yerleşmesinde itici güç olacağı anlayışı bu tezi 
ileri sürenler tarafından sıklıkla savunulmuştur (Carothers, 2002). 1990’lı yıl-
larda bu koşulların sağlandığı ülkelerde yapılan seçimlerde elde edilen sonuç-
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ların beklenilen dönüşümü sağlayamaması ya da tersine süreçlerin güç kazan-
ması demokrasinin geleceğini ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 
1996 yılında yapılan Bosna seçimleri sonuçlarına yönelik analizinde Fareed 
Zakaria (1997), Sovyet sonrası dönemde yapılan seçimlerin bu ülkelerin ço-
ğunda liberal demokrasiden çok illiberal demokrasi yönünde bir eğilime güç 
kazandırdığını ileri sürmüştür. Zakaria bir tür halk desteğini alan otoriter siya-
setin güçlenmesi olarak niteleyebileceğimiz illiberal yönelimin Ortadoğu, Afri-
ka ve Sovyet sonrası coğrafyada yaygınlık kazandığını belirterek, buna karşılık 
bu ülkelerde anayasal sınırlamalara daha çok önem verilmesinin gerekliliğine 
vurgu yapmıştır. Travmatik süreçler yaşayan bu toplumlarda yapılan serbest 
seçimlerle liberalizmin geleceği beklentisi zaten sorunluydu. Başka bir sorun 
illiberal yönelimin yalnızca bu tip toplumlar için geçerli olmadığının geç anla-
şılmasıdır. Doğu Avrupa, Asya ve Afrika deneyimlerinin analizi seçimli otorite-
rizm, hibrit rejim, muğlak demokrasiler, seçimli demokrasiler, patronal rejim, 
neopatrimonyalizm (Alkan, 2012) gibi yeni bir takım kavramların yeni sistem 
tiplerinin tanımlanmasında öne çıkartılmasına neden olmuştur. Bu kavram-
laştırma denemeleri bir yandan geçiş paradigması yaklaşımının yanlışlarını 
derinleştirirken, öte yandan devletlere dışarıdan müdahalelere zemin hazırla-
yan bazı yeni politikaların üretilmesine ya da tersine mevcut diktatörlüklerin 
yeniden güçlendirilmesine dönük girişimlere zemin hazırlamıştır. Bu açıdan 
başarısız-zayıf devlet kavramının ele alınış biçimi dikkat çekicidir. Fukuyama 
(2012) Batı dışı toplumlarda liberal demokrasilere geçiş sürecinde yaşanan tı-
kanmaların bu ülkelerin devlet yapısının kapasite yetersizliği nedeniyle gerekli 
reformları gerçekleştirememesine bağlamıştır.

Soğuk savaş sonrasında birçok bölgede kapsamlı ve hızlı reformların tepe-
den inmeci bir yaklaşımla hayata geçirilmesini talep eden aktörler böyle hızlı 
bir değişimin devletlerin mevcut kapasitelerini zayıflatıcı yönünü başlangıçta 
ihmal ettiler. Bu reformları talep edenler daha sonra değişim yaşayan ülke-
lerde yaşanan krizleri bu devletlerin kapasite zayıflığına bağladılar. Kapasite 
zayıflığının belli bölgelere uluslararası müdahalenin gerekçesi yapılması, ya-
şanan insan hakları ihlalleri, söylem ve politikalara olan güveni büyük ölçüde 
sarsmıştır. Üstelik üretilen kavramların zaman içinde deneyim yaşasın veya 
yaşamasın birçok farklı ülkeyi tanımlamakta kullanılan genellemelere dönüş-
türülmesi, literatürün ilgili ülkelerdeki akademisyenler aracılığıyla hakim bir 
analiz ölçütü olarak kullanılması, yaşanan değişimlerin doğru anlaşılmasını da 
perdelemiştir.

Oysa belirtildiği gibi Batı merkezli analizler kendi durumlarını değerlendirme 
noktasında oldukça geç kalmışlardır. Bazı erken yorumlar illiberal yönelimin 
Batılı toplumlarda arttığını ilişkin ampirik analizlerle ortaya koymalarına rağ-
men (Hansen & King, 2000, s. 396-403) yapılan tartışmalar önceleri daha çok 
hızlı bir süreçle AB çatısı altına alınan Doğu Avrupa ülkeleri için gündeme 
getirilmiştir. Ancak yakın dönemde gelişmiş Batılı demokrasilerde de benzer 
eğilimlerin olduğu vurgulanmaya başlanmıştır. İlliberal Demokrasi kavramını 
güncel anlamda temel bir sorun olarak dile getiren Zakaria (2016), Washing-
ton Post’ta kaleme aldığı bir makalesinde illiberal değişimin ABD demokrasisi 
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açısından da söz konusu olduğunu ifade etmiştir. Amerikan demokrasisinde 
kurumların özelliklerini giderek kaybettiklerini, bu kurumların çıkarların ara-
cına dönüşmekte olduğunu ve bu sürecin kurumlara olan güveni sarsarak lider 
merkezli siyaset beklentilerini güçlendirdiğini dile getirmiştir. Foa ve Munck 
(2016; 2017), Journal of Democracy’de yayınladıkları iki ayrı makalede am-
pirik temelde batılı demokrasilerde gençler arasında demokratik eğilimle-
rin zayıfladığını ve güçlü liderlik arayışının genel anlamda öne çıktığını ileri 
sürmüşlerdir. Genel olarak Avrupa’da popülist ve aşırı sağ partilerin seçmen 
tabanları genişleme eğilimindedir. Bu partiler küreselleşme sürecine paralel 
olarak gelişme gösteren uluslararası piyasa ilkelerine, kurumsal yapı ve kural-
larına açık bir karşıtlık içindedirler. Aynı zamanda mevcut siyasal kurumların 
seçmen tercihlerinden koptuğunu, bu alanda radikal bir değişim gerekliliğini 
dile getirmektedirler. Sosyal sorunların çözümünde mevcut kurumların yeter-
siz kaldığı bunun da temelde küresel aktörler ile yakın temasta olan mevcut 
siyasal elitlerin politikalarından kaynaklandığını ifade etmektedirler. Bu par-
tiler yabancı karşıtlığını kültürler arası uyumsuzluk üzerine inşa etmekte, göç 
politikalarının ülke vatandaşlarının sosyal sorunları ile yakından ilişkili oldu-
ğunu savunmakta ve korumacı politikaları öne çıkarmaktadırlar (Uzuncayır, 
2017, s. 383). Batılı demokrasilerde çatışmacı süreçler öne çıkmaktadır. Brexit 
süreci, İskoçya referandumu, İspanya›da Katalonya referandum girişimi, Ku-
zey İtalya sorunu gibi pek çok örneğini sıralayabileceğimiz şekilde, mevcut 
kurumların meşruiyeti konusunda Avrupa genelinde tartışmalar gündeme gel-
miş ve gelmektedir.

COVID-19 öncesi devletler konusunda demokrasi ve kurumsal yapılanma 
üzerinden yapılan tartışmalar liberal demokratik kurumların üstünlüğü ya da 
yetersizliği konusundaki tartışmalar çerçevesinde şekillenmiştir. Liberal de-
mokratik kurumların üstünlüğüne vurgu yapan yaklaşımların, liberal kurum-
ları temellerinden soyutlayarak demokratik reformu küresel yeni muhafazakâr 
politikaların bir aracına dönüştürmesi, bu söylem ve politikalara olan güveni 
büyük ölçüde sarsmıştır. Buna karşılık Avrupalı kültür kimliğine vurgu yapan 
ve liberal demokraside reform yapılması gerekliliğini öne çıkaran ikinci yakla-
şımın yaşanan hızlı süreci karşılamaya dönük kurumsal çözümler üretmekte-
ki hantallığı ciddi değişim sorunları ile karşı karşıya bulunan dünyanın diğer 
bölgeleri için somut bir karşılık sunamamaktadır. Bu ayrışma pratikte küresel 
ölçekte mevcut kurumların çözümsüzlüğüne olan inancı arttırmış, küreselleş-
menin sınır aşan sorunlarına tepki olarak korumacı politikalara yönelik seç-
men tercihlerinin güç kazanmasına zemin hazırlamıştır.

Bu tartışmaların gölgelediği dördüncü akış diyebileceğimiz bir diğer süreç 
daha yaşanmaktadır. Soğuk Savaş sürecinin ülke yönetimleri üzerinde oluştur-
duğu baskıdan kurtulan Latin Amerika, Uzak Asya, Orta Doğu ve Avrupa ül-
kelerinde görülen değişim bu sürecin farklılığının temel nedenidir. Bu ülkeler 
özellikle küresel güç dengesinin şekillendirmesi altında kendi sosyoekonomik 
dinamiklerini baskılamaya dönük yönetim sistemlerine sahiptiler. Latin Ame-
rika ülkeleri, Portekiz, Türkiye, Güney Kore gibi askerî vesayetin gölgesinde 
farklı formülasyonlarla şekillendirilmiş yönetsel sistemlere sahip ülkeler, Mısır 
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ve Tunus gibi yine ordu destekli kişisel otoriter rejimler, geleneksel diktatör-
lükler bu kategori içinde yer almaktadır. Küreselleşme süreci ve Doğu bloku-
nun dağılması askeri vesayet altına alınmış bu ülkelerde anayasal tartışmaları 
öne çıkarmış, siyaset, vesayete karşı çıkan siyasal aktörlerin belirleyici olduğu 
bir kurumsal ve siyasal değişime neden olmuştur (Alkan, 2019). Latin Amerika 
ülkeleri, Portekiz, Türkiye, Güney Kore gibi ülkelerde vesayetçi kurumlar ile 
mücadele ve değişim öne çıkarken bu durum, Arap Baharı sürecinde aşağı-
dan yukarıya yaşanan ve diktatörlük rejimlerinin değişimi konusunda diğer 
bir değişimi tetiklemiştir. Bu alanlardaki değişim oldukça sancılı bir süreç ya-
şamaktadır. Aşağıdan yukarıya bir değişimi temsil eden bu süreçler, kendi içsel 
sorunlarının yanında küresel aktörler tarafından genellikle desteklenmemiş 
özellikle Batılı ülkeler, vesayetçi ve geleneksel rejimlerin devamından yana ta-
vır almış hatta süreçlere doğrudan müdahale etmekte sakınca görmemişlerdir. 
Aşağıdan yukarıya siyaset sürecini tıkayan vesayetçi ve otoriter rejimlerin se-
çimler üzerinden değişimi, yanlış bir biçimde illiberal dalganın bir yansıması 
olarak yorumlanmış ve bu ülkelerde gelişen tepkiler hep bu çerçevede yorum-
lanmıştır. Bu ülkelerin önemli bir kısmı tüm zorluklarına rağmen, Sovyet son-
rası ülkelerin aksine, demokratik deneyime sahip ülkelerdir. Bu ülkelerdeki 
süreç, ne otoriter rejimlerin yeniden kendilerini yenilemeleri ile ne de liberal 
kurumların yetersizlikleri ile açıklanabilir. Aksine bu ülkeler seçimli süreçle-
rin anayasal oligarşik yapılarca baskı altına alındığı, seçilmiş otoritelere karşı 
zaman zaman doğrudan ya da dolaylı müdahaleler yoluyla siyasetin yeniden 
dizayn edildiği muğlak demokrasi (Diamond, 2002) olmalarının doğurduğu 
sorunları aşmaya çalışmaktadırlar. Bu ülkelerin özgün dinamikleri hakim lite-
ratür çerçevesi içine alınmaya çalışılsa da COVID-19 küresel salgını ile müca-
dele bu farklılığın öne çıkmasına da zemin hazırlamaktadır.

COVID-19 Tehdidi
Pandemi (küresel salgın); dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş 
bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19’un pandemi olarak ilan edilmesi-
nin nedeni tüm ülkeler için tehdit oluşturacak şekilde insandan insana kolay 
bir şekilde hızlıca yayılıyor olmasıdır. (Şeker vd., 2020, s. 19). Bu tür geniş 
çaplı salgın hastalıklar dünya tarihinde ekonomik, sosyal ve yönetimsel çok 
yönlü değişikliklere yol açmıştır. Dolayısıyla COVID-19’un potansiyel olarak 
insanların yaşam biçimlerinde, yerleşik ekonomik ilişkilerde, düşünsel ve yö-
netimsel değişimler ve potansiyel bazı etkilerinin olacağı söylenebilir. Henüz 
sürecin başında olmakla birlikte potansiyel değişim yönlerinin tespitinde bize 
yardımcı olacak işaretlerin üzerinde ana hatlarıyla durmak gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı salgının etkilerine karşı “Bütün ülkelerin sağ-
lığı korumak, ekonomik ve sosyal aksaklıkları en aza indirmek ve insan hak-
larına saygı göstermek arasında iyi bir denge kurmak” zorunda olduklarını 
belirtmektedir. Örgüt, COVID-19 sürecinin ırkçı ve ayrımcı politikaların güç-
lenmesi, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin artması, bu grupların, yaşlıların, 
engellilerin, evsizlerin ve mültecilerin eğitim ve kamu hizmetlerine ulaşımının 
kısıtlanması, sağlığın korunması amacıyla getirilen kısıtlamaların hak ve öz-
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gürlüklerin baskılanması amacıyla kullanılması, salgınla mücadelede gerekli 
altyapı ve ekipmana ulaşma zorlukları ve uluslararası işbirliği eksikliğini başlı-
ca tehdit alanları olarak sıralamıştır (WHO, 2020).

COVID-19 küresel düzeyde üretim merkezlerini olumsuz etkilediği için tüm 
dünyayı etkileyecek bir arz sorununun (Doğu Asya, ABD ve Almanya), ithal 
girdiye dayalı sanayilerde üretim düşüşlerinin ve genel talep daralmasının eş 
zamanlı olarak yaşanması gibi bir resesyon tehdidini içermektedir. Dijital araç-
ların devreye sokulması ve esnek çalışma uygulamalarına geçişle bunun telafisi 
önceki dönemle karşılaştırıldığında çok sınırlı kalacaktır (Baldwin & Mauro, 
2020, s. 4). Daha da önemlisi her sektörde fiilen çalışan insanlara gereksinim 
sürmektedir. Doğal olarak sadece işsizlik değil kapsam olarak bir istihdam so-
runu ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bazı ihtiyaç duyulan alanlarda, çalışan-
ların risk algısı, büyüklerine ve çocuklarına bakma zorunlulukları gibi neden-
lerle işlerinden ayrılmayı tercih ettikleri gözlenmektedir. Alınan önlemler ve 
izlenen önleyici politikalar yerleşik iş yapma biçimlerini zorlamaktadır. Bunun 
ülkelerde yabancı düşmanlığının ve popülizmin güçlenmesi, iç çatışmaların 
artması, ülkeler arasında yeni anlaşmazlıkların oluşması (sağlık ekipmanlarına 
el konulması, sınırların aniden kapatılması, sınır dışı etme uygulamalarının 
yaygınlaşması vb.) gibi olumsuz sonuçları olabilecektir.

Pandemi sürecinin sosyal anlamda ilk etkisi toplumda yaşattığı korku ve güven 
hissinin kaybolmasıdır. İnsanlar alışık oldukları yaşam ilişkilerinden kopmak-
ta, kendileri ve yakınlarının hayatlarından endişe etmekte, ekonomik açıdan 
sahip olduklarının yitimi tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta, hatta birbirleriy-
le ölümcül bir rekabetin içine girdikleri hissine kapılmaktadırlar. Böyle bir 
algının yayılması pandemi ile mücadelede yönetsel otoritelerin işlerini de 
zorlaştırmakta, otoriteler de alışık oldukları yöntemlerle süreci yönetmekte 
zorlanmaktadırlar. Dolayısıyla kamu hizmetlerinin yeni şartlara göre etkili bir 
biçimde yerine getirilmesi, insanlara güven verici iletişim kanallarının açık 
tutulması, durumun gerektirdiği iş birliği imkânlarının ulusal ve küresel dü-
zeyde geliştirilmesi gibi pek çok alanda değişim zorunluluğu ortaya çıkmak-
tadır. Salgınlarla başa çıkmada en önemli nokta, güçlü bir sağlık altyapısının 
bulunmasıdır. Pandemi öncelikle ülkelerin sağlık altyapısıyla ilgili tehditler 
içermektedir. Mevcut hastane kapasitesi, laboratuvarlar, salgınla mücadelede 
yeni tekniklerin devreye sokulması, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gibi 
hem yerel hem de küresel düzeyde etkileşimsel ilişkiler geliştirilmesi gibi sağ-
lık sektörünü ilgilendiren konularda bir hazırlığı zorunlu kılmaktadır. Salgınla 
mücadelede alınan önlemler birçok sektörü olumsuz yönde doğrudan etkile-
yecektir. Ulaşım, turizm ve hizmetler etkilenecek sektörlerinden başında gel-
mektedir. Her düzeyde eğitim öğretim hizmetleri aksamakta, konvansiyonel 
yöntemlerin, uzaktan eğitim yöntemleri ile telafi edilme zorunluğu bu sektör-
de de kapasite ve dönüşüm sorunlarını gündeme getirmektedir. Ülkelerin ön-
ceden geliştirdiği dijital kanal ve eğitim materyalinin bulunmadığı durumlar-
da, eğitim sektörünün kısa sürede değişime uyum sağlaması güçleşmektedir. 
Pandemi süreci sürdürülebilir eğitimin dijital imkânların desteği ile sağlanma-
sı noktasında düşünsel ve teknolojik bir değişimi zorunlu kılmaktadır.
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Alınan önlemlere rağmen tarımsal üretimin sürdürülebilmesi, gıda güvenliği-
nin sağlanması süreçte öncelikli bir konum edinmektedir. Tarımsal üretimin, 
gıda sektöründeki üretimi aksatmayacak şekilde yeniden planlanması ve sal-
gın koşularında tedarik zincirlerinin açık tutulması, ürün fiyatlarındaki artı-
şın gıdaya ulaşımı sınırlamasının önlenmesi gibi bu alanda yeni tekniklerin 
geliştirilmesi, planlama ve denetim fonksiyonlarını güçlendirilmesini gerek-
tirmektedir. Finansal sektör de süreçten yakından etkilenmektedir. Süreçte 
dijital bankacılığın öne çıkması, finansal hizmetlerin bu kanallarla evden yürü-
tülmesi, dijital para konusunda hukuki zeminde bazı değişikliklere gidilmesi, 
düne kadar gelişmiş kabul edilen sektörler dâhil her düzeyde girişimcilere ve 
çalışanlarına parasal teşvik ve desteklerin sağlanması, kredi imkânlarının ge-
nişletilmesi gibi politikalar önem kazanmaktadır.

COVID-19 tehdidi, geçimlerini gündelik çalışma ile sağlayan grupları yakın-
dan etkilemektedir. Bu durum kayıt dışı çalışanlar için birkaç kat daha faz-
la olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Küçük ve orta boy işletmelerin, küçük 
esnafın alınan önlemler nedeniyle karşı karşıya kaldıkları üretim, pazarlama 
ve satış sorunları önce çalışanların işlerini kaybetmeleri, sonrada işletmele-
rin kapanması ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla COVID-19 ile mücadele 
bir sağlık sorunu olmanın ötesinde ekonomik ve sosyal bir dizi sorunu bera-
berinde getirmektedir. Bu da devletin sosyal yardım ve teşvik politikalarına 
yönelmesini gerektirmektedir. Devletlerin, daha açık ifade etmek gerekirse 
yürütme otoritesinin, salgının önlenmesine yönelik başta sağlık sektörü olmak 
üzere kamu hizmetlerinin etkili olarak verilmesinde, hareketlilik kısıtlamaları 
getirilmesi ve denetiminde, önlemlerin neden olduğu tedarik ve üretim so-
runlarının çözümlenmesinde konumu güçlenirken, aynı zamanda ekonomide 
sosyal yardım ve teşvik politikalarını hayata geçirmek gibi sorumlulukları da 
artmaktadır (Blofield, Hoffmann & Llanos, 2020, s. 1-2).  

Tüm bu sıralananlar yaşanılan sorunların çözümünde kamunun etkili bir rol 
üstlenmesini zorunlu kılmaktadır. Hizmetlerin yürütülmesinden, koordine 
edilmesine, denetimden teşvik sistemlerinin geliştirilmesine, karlı olmayan 
ama salgınla baş edebilmekte zorunlu altyapı ve araştırma hizmetlerinin des-
teklenmesine kadar devletler sürecin yönetiminde birincil aktör konumuna 
gelmektedirler.

Küresel salgınla mücadelede yine küresel işbirliğinin güç kazanması, hatta 
uluslararası örgütler ve bölgesel entegrasyonlar yoluyla genel bir değişime 
kapı aralaması ihtimali potansiyel olarak bulunmaktadır. Ancak yaşadığımız 
süreçte bunu doğrulayacak bir gelişme yaşanmamıştır. Salgın sürecinde Av-
rupa düzeyinde AB koordinatörlüğünde bir işbirliği ve dayanışma geliştiri-
lememiştir (Aydın, 2020, s. 43). Salgından olumsuz etkilenen ülkeler AB’den 
daha çok birlik dışındaki ülkelerden destek sağlayabilmişlerdir. Salgın küresel 
düzeyde bir iş birliğini zorunlu kılmakta ancak bunun ulus ötesi oluşumlarca 
gerçekleştirilmesi açısından sorunlar bulunmaktadır. Bu da küresel düzeyde 
iş birliğinin devletler arasındaki işbirliğiyle sağlandığı bir noktaya bizi getir-
mektedir. Şükrü Hanioğlu (2020, s. 24-25), COVID-19 sonrasında otoriterlik 
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ve popülizmin yükselmesi, çok kültürlülüğün sorgulanması, sınırlara duvar 
çekme eğilimlerinin güçlenmesi, izolasyonun yaygınlaşması, Avrupa Birliği ve 
uluslararası kuruluşların varlık nedenlerinin sorgulanması gibi küresel ölçek-
te sonuçları olabileceğinin altını çizmektedir. Ona göre bu tehlikelere karşı 
alternatif küreselci idealizmden gelmeyecektir, bunun yerine devletlerin yeni 
dönemde küresel rollerine bakışı önem kazanacaktır. Devletler bir yandan 
mevcut yapılanmalarını değiştirmeye zorlanırken, diğer yandan uluslararası 
boyutta kendileri açısından yararlı gördükleri işbirliklerine yöneleceklerdir. 
Bu durumun mevcut söylemleri, otoriter ya da demokratik sistemleri aşan bir 
boyut taşıyacağını söyleyebiliriz. Görmeye alışık olmadığımız dayanışma giri-
şimlerinin (örneğin İtalya-Rusya veya Çin, İtalya, İngiltere-Türkiye) ilk yansı-
maları bu durumun bir habercisi olabilir.

COVID-19 Sonrasında Devletin Yeniden Yapılanması
Buraya kadar ele alınan konular COVID-19 sonrasında devletlerin yeniden 
yapılanmalarının yönü hakkında birbirleri ile yakından etkileşimsel bir ilişki-
ye sahip bulunan iki unsurun belirleyici olacağını göstermektedir. Bunlardan 
ilki devletin krizlerle baş edebilme derecesini belirleyen devlet kapasitesidir. 
İkincisi ise olağanüstü dönemlerde devlet kapasitesinin aşırı kullanımını sınır-
layan bir demokratik hesap verebilirliğin sağlanması çerçevesinde demokratik 
kurumların işler kılınmasıdır. Bu iki unsurun kendi içlerinde farklı yansıma-
larının öncelikle ele alınması, sonra da karşılıklı etkileşim sonucunda ortaya 
çıkabilecek modellerin üzerinde durulması gerekmektedir.

Devlet Kapasitesi Boyutu
Devlet kapasitesi, devletin kamu hizmetlerini yerine getirmesinde gereken ku-
rumsal örgütlenmeyi, personeli, tedarik kanallarını oluşturabilmeyi ve tüm bu 
unsurların koordineli bir biçimde çalışabilmesini sağlayan teknolojik ve diğer 
maddi unsurlara sahip olmasını içermektedir. Bu sayede devlet karşılaşılan 
sorunlarla uyumlu ve etkili şekilde harekete geçebilir ve çözüm üretebilir. Dev-
let kapasitesinin etkililiği aynı zamanda bu kapasitenin yönetilenlere tarafsız 
şekilde sunulmasını da gerektirmektedir (Cronert, 2020 s. 4-5). Güçlü devlet 
kapasitesi, tek başına devletin geniş bir örgütlenme yapısına, büyük mali im-
kânlara, personel sayısının büyüklüğüne bağlı değildir. Bu özellikler bazen, 
tersine krizlere müdahale edilmesinde kurumsal bir hantallık doğurabilirler. 
Her şeyden önce devletin kurumsal kapasitesinin optimal, fonksiyonel ve işbir-
liğine açık bir biçimde yapılandırılması gerekmektedir. Bu anlamda kurumsal 
yapının krizlerle baş edebilmesinde gerekli esnekliğe sahip olarak yapılanma-
ları önem kazanmaktadır.

Devlet kapasitesinin yapılanma biçimi aynı zamanda politika seçenekleri geliş-
tirme yeteneği ile de yakından ilgilidir. Krizler, sınırlı politikalarla çalışmaya 
alışmış yönetsel birimleri zorlayabilir ve kurumsal atalet sorunların çözümlen-
mesini bizzat engelleyici bir unsura dönüşebilir. Bu sorunun aşılabilmesi hem 
kurumlar arası iş birliğine açıklığa hem de esnek politika seçenekleri üretile-
bilmesine yakından bağlıdır.
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Devlet kapasitesinin etkililiği, aynı konuda kendileri için hayati önemde önce-
liklere sahip farklı yönetsel kurumların bir arada çalışabilmesinin sağlanma-
sıyla da yakından ilgilidir. Farklı yönetsel birimler arasında ayrılıklar, politika 
stratejisi belirlenirken hangi konuların öne alınmasının gerektiğinden, bizzat 
politikanın yanlışlığı ya da doğruluğu üzerindeki tartışmalara kadar uzanabi-
lir. Dolayısıyla kurumlar arası tutarlılığın sağlanması da etkililik ve güvenirlilik 
açısından önemli bir boyutu içermektedir. Yapılan analizler devlet kapasitesi 
açısından aşağıdaki hususların önem kazandığını göstermektedir:

• Devletin kurumsal, organizasyonel, mali ve personel açısından mevcut 
kapasitesinin yeterliliği/yetersizliği.

• Esnek örgütlenme modellerinin uygulanabilirliği/katılığı.
• Farklı politika seçenekleri geliştirmeye yatkınlık/zayıflık.
• Devlet kurumları arasındaki tutarlılığın sağlanabilme derecesi.

Demokrasi Boyutu
Demokratik hesap verebilirlik her şeyden önce siyasal alanla ilgili bir husus-
tur ve doğrudan halkın siyasal kanallar aracılığıyla otoriteleri belirleme ve de-
netleme haklarını içermektedir. Genel oy hakkı, seçimlerin periyodik olarak 
yapılması, serbest ve yarışmacı seçimlere fırsat tanıyan hukuki düzenlemeler 
bu çerçevede önem kazanmaktadır. Bu özellikler konunun daha çok kurumsal 
yönlerini içermektedir. Ağırlıklı olarak anayasal düzeyde siyasal kurumların 
nasıl düzenlendiği, siyasal partiler hukuku, seçim sistemi, örgütlenme ve ifade 
özgürlüklerinin alanı ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar bu kapsamda ku-
rumsal boyutu içeren başlıca konular olarak değerlendirilebilir. Ancak hesap 
verebilirliğin bir de siyasal kültür boyutu bulunmaktadır. Buna göre siyasal 
aktörlerin hak ve özgürlükler temelinde toplumsal taleplere karşı duyarlı ha-
reket etmesi kurumsal yapıyı tamamlayan bir özellik olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Duyarlı hareket tarzı bir yönüyle hesap verebilirliğin daha iyi işlemesini 
sağlarken öte yandan siyasal aktörlerin gelecekteki seçim başarısını belirleye-
ceği için aktörler için hayati önemde bir değere dönüşür.

Demokratik hesap verebilirlik temelinde oluşturulmuş bir siyasal yapılanma, 
devletin siyasal iletişim kanallarının açık olmasını, çevreden doğru bilgi alınabil-
mesini, bilginin doğru değerlendirilerek hızlı karar alınabilmesini ve kararların 
sonuçlarından da doğru geri besleme yapılabilmesini gerektirmektedir. Devlet 
bu şekilde hafıza kapasitesini derinleştirerek ileride yaşanacak krizlerde hızlı 
karar verme yeteneğini güçlendirebilmekte, krizlere hızlı cevap verebilmekte 
ve bunu demokratik kültürel bir düzlemde gerçekleştirebilmektedir.

Siyasal aktörlerin duyarlılık derecesi ve duyarlılığın yönü bu noktada belirleyi-
ci olabilecek diğer bir değişkendir. Seçmen talebi ile krizin doğurduğu maddi 
şartlar her zaman örtüşmeyebilir. Hatta tercihler ile zorunluluklar açıkça birbi-
riyle çelişebilir. Bu durum ister istemez siyasal aktörlerin liderlik yeteneğini ve 
kriz dönemlerinde bu tür çatışmaların toplumun her kesimine güven verecek 
şekilde çözümlenebilmesini gerektirmektedir. Liderlik, kurumsal kapasite ile 
hesap verebilirlik arasında dengeyi sağlayan, çatışan talepleri genel tutumlara 
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yönlendirme konusunda önemli olduğu kadar, devlet kapasitesinin otoriter 
bir teknokrasiye ve hak ve özgürlüklerin alanını daraltan bir baskı aracına dö-
nüşmesini engellemek noktasında da önem kazanmaktadır.

Demokratik hesap verebilirlik açısından dört ayrım öne çıkmaktadır:

• Ülkedeki siyasal kurumların dizaynı.
• Siyasal iletişim kanallarının açıklığı.
• Siyasal aktörlerin tutumları.
• Siyasal liderliğin rolü.

Farklı Etkileşim Modelleri
Demokratik hesap verebilirlik ile devlet kapasitesi arasındaki ilişki bize dört 
farklı etkileşim modelinin kurulabileceğini göstermektedir.

Birinci model demokratik anlamda süreçlerin iyi işlediği ve aynı zamanda dev-
let kapasitesinin yüksek olduğu bir duruma karşılık gelmektedir. Böyle bir ül-
kede işleyen bir demokrasi ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde donanım, 
mali imkânlar ve personel açısından iyi bir kurumsal alt yapı bulunmaktadır. 
Siyasal aktörlerin demokratik hesap verebilirliği onların hareketlerini sınırla-
makta, bir sonraki seçimlerde başarılı olma isteği mevcut kapasiteye en optimal 
şekilde kullanacak politikalara ağırlık verme noktasında onları yönlendirmek-
tedir. Ancak yukarıda da değinildiği gibi her iki açıdan da olumlu koşulların 
varlığı her zaman devletin ideal bir yol takip edeceği anlamına gelmemektedir. 
Her şeyden önce genel olarak siyasal aktörlerin tutumları ve liderlik biçimi si-
yasal boyut ile kurumsal boyut arasındaki etkileşim üzerinde belirleyici olmak-
tadır. ABD’de Trump’ın COVID-19 tehdidini yorumlama biçimi, federe devlet 
yöneticileri ile iş birliği geliştirememesi, hatta zaman zaman onlarla çatışması, 
bakanları ve diğer kamu örgütü yöneticileri ile yaşadığı gerilimler, bu ülkede 
kapasite kullanımını önemli ölçüde frenlemiş, salgının yayılmasında belirleyici 
olmuştur (Yamey & Gonsalves, 2020). ABD krizin sosyal içeriğine karşı piyasa 
odaklı hareket ederek her şeyden önce düşünsel planda krizi değerlendirme-
de farklı bir tutum sergilemiştir. Salgınla mücadele açısından kritik görevle-
re atanan isimlerle doğrudan Başkan arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmış, 
kurumsal tutarlılık ve yönetsel bütünlük zemini yakalanamamıştır. İngiltere 
salgının başlangıcında en yetkili isimlerin ağzından sürü bağışıklığı stratejisi-
nin izleneceğini resmen açıklamış, ancak virüsün yayılma hızı ve zararlarının 
boyutları bu politikadan dönülmesini gerekli kılmıştır. Sorunu doğru bir dü-
şünsel zemine oturtamama ve yanlış kararların doğurduğu sonuçlardan poli-
tika değişikliği ile vazgeçilmiş olmasına rağmen İngiltere bunun bedelini ağır 
bir biçimde ödemiştir. Nüfuslarına göre yüksek ölüm oranları ile dikkat çeken 
İsveç, Hollanda gibi diğer bazı Avrupa ülkelerinde de politika belirleme ve 
kapasite kullanımı arasındaki ilişkinin doğru kurulamaması olumsuz sonuçlar 
alınmasının nedenini oluşturmuştur.

İkinci etkileşim modeli devlet kapasitesinin yüksek olduğu buna karşılık birin-
ci modelin tersine demokratik kurumların bulunmadığı, otoriter bir sistemin 
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hüküm sürdüğü ülkelerde görülmektedir. Böyle bir modelde krizin siyasal 
otoritelerce algılanma biçimi salgınla mücadelede temel belirleyici unsura dö-
nüşmektedir. Mevcut otoriteler tarafından kriz bir tehdit olarak algılanıyorsa 
yönetici elitler devlet kapasitesini en üst düzeyde kullanabilmektedir. Ancak 
bu durumda hak ve özgürlükler alanı önemli ölçüde baskılanmaktadır. Veri-
len kayıpların boyutu ve uygulanan yöntemler konusunda açıklık söz konusu 
olmadığından süreçte spekülatif tartışmalar öne çıkmaktadır. Bu modelde sal-
gınla mücadelede başarılı olunabilmektedir. Fakat bu başarının hangi yöntem-
ler yoluyla sağlandığı konusunda şüpheler bulunmaktadır. Dolayısıyla başarı, 
otoriter sistemin öncelikleri çerçevesinde ortaya çıkmakta ve yönetilenlerin 
talepleri ve özgürlük alanları bundan zarar görebilmektedir. Tersine yönetsel 
elitlerin krize yönelik tehdit algılaması düşükse, bu durumda toplum salgının 
yol açtığı tehlikeler karşısında savunmasız kalabilmektedir. Başka bir ifadeyle 
her iki durumda da toplum otoriter baskı veya salgının zararlarını açık olma 
gibi iki olumsuz sonuçla karşı karşıya kalabilmektedir. Salgının menşe ülkesi 
Çin’in salgın karşısındaki yaklaşımı birinci duruma örnek olarak gösterilebi-
lir. Çin salgının tehdit boyutunu iyi algılamış, sağlık ve güvenlik kapasitesini 
süreçte etkili bir biçimde kullanılmıştır. Spekülatif tartışmaları bir kenara bıra-
kırsak, salgınla mücadelede Çin’in başarısı genel kabul görmektedir. Bununla 
birlikte otoritelerin yetkilerini kullanma biçimi, salgının yayılmasını önleme 
amacıyla alınan polisiye tedbirlerin katılığı, büyük bir olasılıkla hastalıktan et-
kilenen bazı insanların katı uygulamalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşa-
mamalarından kaynaklanan ölümlerin yaşanması, bu başarının insani sonuçla-
rı açısından tereddüt doğurmaktadır. Tersine bir sürecin Rusya’da yaşandığını 
görmekteyiz. Rusya salgının ilk evresinde, erken tarihte vaka bildirimlerine 
rağmen, kapalı bir tutum takılmış, muhtemelen aktif müdahale yerine izleme 
stratejisini öncelemiş, ancak olumsuz sonuçlar ortaya çıktıktan sonra katı ön-
lemler almak suretiyle sürece müdahale etme stratejisine yönelmiştir. Ancak 
bu sefer de ülkede vaka sayısındaki hızlı artış sorunu ile karşı karşıya kalınmış-
tır (Epifanova, 2020, s. 1-3). Her iki örnekte de demokratik açıklığın ve hesap 
verebilirliğin bulunmayışı krizlerde toplumu doğrudan otoritelerin kararları-
na açık bir halde bırakmakta ve bu durum farklı biçimlerde olumsuz sonuçlar 
doğurabilmektedir.

Üçüncü etkileşim modeli demokratik kurumların geliştiği buna karşılık dev-
let kapasitesinin yeterli olmadığı bir ilişkiye karşılık gelmektedir. Burada ka-
pasite yetersizliği siyasal otoriteleri güç durumda bırakmaktadır. Başarısızlık 
doğrudan iktidarların muhalefet karşısında zorlanmasına neden olmakta, 
toplumda liderlere ve sisteme olan güvenin sarsılması gibi bir durum ortaya 
çıkabilmektedir. Benzer sürecin son dönemde bazı Batılı ülkelerde yükselen 
popülist siyaset üzerindeki etkileri ise henüz belirsizdir. Zaten popülist siyase-
tin en büyük açmazı mevcut kurum ve pratiklere yönelik güçlü bir eleştirel söy-
lem geliştirmelerine rağmen kurumsal alternatif üretmekte zorlanmalarıdır. 
Bu tür bir siyasetin mevcut kapasite yetersizliğine karşı daha fazla zorlanacağı 
beklenmelidir. Salgınla mücadelede bazı ülkelerde liderler kurumsal yetersiz-
liği, sürü bağışıklığı yöntemini öne çıkararak ve mevcut popüler desteklerini 
de bu yönde kullanmak suretiyle aşmaya çalışmaktadırlar. Kapasite yetersizliği 
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bu tip ülkelerde liderlerin mücadeleyi teknokratlara devrini de sınırlamakta ve 
salgınla mücadele doğrudan siyasal alana taşınmaktadır. COVID-19 sürecinin 
yerleşik bazı Avrupa demokrasilerinde doğurduğu sonuçlar bu modele karşılık 
gelmektedir. İtalya, İspanya, Belçika gibi ülkeler kapasite yetersizliğinin yanlış 
siyasal kararların da etkisiyle sistemi kilitlediği örnekler olarak ortaya çıkmış-
tır. Bu ülkelerin bazıları nüfuslarına göre yüksek ölüm oranlarıyla, bazıları da 
alınan tüm önlemlere rağmen sağlık sistemlerinin yetersizlikleri ile dikkat çek-
mişlerdir. Brezilya gibi örneklerde ise ülke yönetimi popüler desteğini devreye 
sokarak kapasite yetersizliğinin olumsuz sonuçlarını frenlemeye çalışmaktadır 
(Blofield vd, 2020, s. 4)

Son etkileşim modelinde ise gerek sistemin demokratik kurumlardan yoksun-
luğu, gerekse devlet kapasitesinin zayıflığı bir arada bulunmaktadır. Böyle bir 
etkileşimde hesap verebilirlik mümkün olmadığından otoritelerin alanı geniş-
lemekte, buna karşılık devlet kapasitesinin yetersizliği nedeniyle tehditle mü-
cadelede sınırlı kalınmaktadır. Şeffaflığın olmaması gerek kamuoyu gerekse 
uluslararası sistemin bilgi edinmesini güçleştirmektedir. Doğal olarak salgın-
dan ciddi oranda etkilenmesi beklenen bazı ülkelerden sınırlı veri elde edil-
mesi söz konusudur. Belarus cumhurbaşkanı Lukashenko, daha ilk günden 
hiçbir önlem almama kararı aldıklarını belirtmiş, İran salgının ilk görüldüğü 
Kum kentinde karantina uygulamasına gitmemiş, Irak, Suriye, Yemen gibi ül-
keler tarafından bildirilen sayılar ise tartışmalı bulunmuştur. Kuzey Kore’nin 
hiç vaka bildirmemiş olması dikkat çekicidir (Sang-Hun, 2020).

Şekil 1. Demokrasi-devlet kapasitesi ve liderlik biçimleri

Demokratik Boyut/Devlet Kapasitesi Liderlik

        Tehdit algısı, açıklık, kurumlar arası işbirliği 
sağlama yeteneği

Tehdit algısı, kurumsal kapasiteyi kullanma 
istekliliği

Karar alma ve kurumsal kapasiteyi kullana-
bilme sorunu, popülist politikalara yönelme 
eğilimi

İçe kapanma, baskıcı yönelim

COVID-19 küresel salgın süreci demokratik kurumların siyasal aktörlere hızlı 
hareket etme noktasında daha teşvik edici bir rol oynadığını, buna karşılık 
devlet kapasitesinin gücü ve ülke liderlerinin sürece bakışının salgınla müca-
delenin başarısı üzerinde aynı ölçüde etkili olduğunu göstermektedir. Devlet 
kapasitesinin güçlü olmadığı demokrasilerde ise genel olarak süreci yönet-
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Devlet kapasitesinin güçlü olmadğ demokrasilerde ise genel olarak süreci 
yönetmekte zorlanlmaktadr. Demokratik kurumlarn olmadğ otoriter 
rejimler siyasal liderlerin ve yönetsel kadrolarn süreçte belirleyici olduğu bir 
işleyiş sergilemektedirler. Bu durumda otoriteler ya devlet kapasitesini baskc 
bir biçimde kullanmakta ya da mevcut kapasitelerini salgnla mücadelede 
harekete geçirmekte isteksiz davranabilmektedirler. Devlet kapasitesinin zayf 
olduğu otoriter rejimlerde ise snrl açklk veya kapallk güç kazanmaktadr. 
 
Sonuç 
Küresel salgn insanlğn kazanmlarnn yitimi tehdidini gündeme getirmiş ve 
süreçte küresel örgütlerden daha çok devletlerin mücadelede öne çktklar bir 
işleyişi doğurmuştur. Devletler hem ulusal düzeyde mücadelede, hem de 
küresel işbirliğinde temel aktörler olarak belirleyici bir rol oynamaktadrlar. 
Ancak burada güç kazanan genel olarak devlet değil, baz devletlerdir. Salgnla 
mücadelede görece başarl olan devletlerin taşdklar özellikler de COVID-19 
sonras yeni normalde devletlerin değişimi açsndan baz ipuçlar 
oluşturmaktadr.  
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mekte zorlanılmaktadır. Demokratik kurumların olmadığı otoriter rejimler 
siyasal liderlerin ve yönetsel kadroların süreçte belirleyici olduğu bir işleyiş 
sergilemektedirler. Bu durumda otoriteler ya devlet kapasitesini baskıcı bir bi-
çimde kullanmakta ya da mevcut kapasitelerini salgınla mücadelede harekete 
geçirmekte isteksiz davranabilmektedirler. Devlet kapasitesinin zayıf olduğu 
otoriter rejimlerde ise sınırlı açıklık veya kapalılık güç kazanmaktadır.

Sonuç
Küresel salgın insanlığın kazanımlarının yitimi tehdidini gündeme getirmiş 
ve süreçte küresel örgütlerden daha çok devletlerin mücadelede öne çıktık-
ları bir işleyişi doğurmuştur. Devletler hem ulusal düzeyde mücadelede, hem 
de küresel işbirliğinde temel aktörler olarak belirleyici bir rol oynamaktadır-
lar. Ancak burada güç kazanan genel olarak devlet değil, bazı devletlerdir. 
Salgınla mücadelede görece başarılı olan devletlerin taşıdıkları özellikler de 
COVID-19 sonrası yeni normalde devletlerin değişimi açısından bazı ipuçları 
oluşturmaktadır. 

Her şeyden önce devletler, spesifik olarak yürütme otoriteleri küresel salgının 
zorunlu kıldığı sağlık hizmetleri başta olmak üzere bir çok kamu hizmetinin 
etkili bir biçimde yerine getirme sorumluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. 
Bu zorunluluk mevcut yönetsel kapasiteyi hızla ve verimli şekilde kullanmayı, 
kısıtlayıcı kararların alınmasını, sosyal hayatta ve ekonomide yeni politikaları 
devreye sokulması gibi çok yönlü bir hareket alanını içermektedir. Konunun 
ikinci bir boyutu bu politikaların hangi yöntemle ve meşruiyet zemininde ha-
yata geçirileceği sorusu çevresinde şekillenmektedir. Otoriteler bu süreçte şef-
faf, hesap verebilirliği önceleyen, demokratik kurumların ve kazanımların ko-
runmasını esas alan bir yaklaşımı benimseyebilirler. Yahut tersine, olağanüstü 
koşulları gerekçe göstererek bu yükümlülüklerini askıya alabilirler. Otoriter 
rejimlerin COVID-19 salgını ile ilgili mücadele stratejilerinin, bu ülkeler başa-
rılı olsun ya da olmasınlar, toplumu otoritelerin kararlarına açık hale getirdiği 
görülmektedir. Bunun yerinde devletlerin, kendi kapasitelerinin etkili kullanı-
mıyla, demokratik süreçler yerine arasında bir denge kurmalarının gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. 

COVID-19 küresel salgını yakın gelecekte demokratik kurumlarla, devlet ka-
pasitesi arasında denge kurabilen, demokratik meşruiyete ve hesap verebilir-
liğe duyarlı, aynı zamanda devlet kapasitesini esnek örgütlenme ve kurumsal 
işbirliği temelinde yönlendirebilen, bu şekilde toplumla güven verici bir şekil-
de iletişim kanallarını açık tutabilen bir liderlik anlayışını hayata geçirebilen 
devletlerin öne çıkacağını göstermektedir. Türkiye, Güney Kore, Arjantin,  Al-
manya, Japonya gibi salgınla mücadelede başarı sağlamış ülkelerin deneyimi 
bu değişime işaret etmektedir.
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Özet
2020 yılı gerek yirmi birinci yüzyıl, gerekse dünya tarihinde muhtemel kırılma 
noktalarından biri olacaktır. 2019 sonunda Çin’de patlak veren koronavirüs 
(COVID-19) salgını hızla yayılmış ve kısa sürede pandemi halini almıştır. 
Milyonlarca insanın hastalanmasına, yüzbinlerce insanın ölümüne neden 
olan salgının hayatımızı baştan sona etkilemesi kaçınılmazdır. Bu çalışmada 
COVID-19’un özellikle iş dünyası, sosyal hayat ve akademik dünyada yaratması 
muhtemel değişiklikler üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
COVID-19, koronavirüs, korona sonrası dünya, pandemi sonrası dönem,  

ekonomik ve sosyal etkiler, beklentiler

Post-corona World:  
What Will Change in Economic, Social and Academic Life, 

and What Will Not? 

Abstract
No doubt that the year 2020 is likely to be one of the turning points in the 
twenty-first century as well as in the world history. A new type of coronavirus 
called COVID-19 has erupted in the last days of 2019 in Wuhan, China. The 
virus rapidly spread throughout the world, hence what started as epidemic in 
the beginning soon turned into pandemic disease. Millions of people became 
infected and hundreds of thousands of them have died because of the virus 
which seems to bring certain unavoidable changes in our lives. This study in-
vestigates some of the possible changes in economic, social and academic life 
in the aftermath of the COVID-19 pandemic.

Keywords
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Giriş

Bütün dünya son 5 aydır, 2019 sonunda Çin’de başlayıp hızla tüm dünyaya 
yayılan ve kısa sürede küresel bir pandemi halini alan koronavirüs salgınıyla 
çalkalanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 (Corona Virus 
Disease-2019) olarak kodlanan virüs ilkin Aralık 2019 sonlarında Çin’in Wu-
han kentinde görülmüş, bir-iki ay içinde önce Asya, daha sonra Avrupa, Ame-
rika, Afrika ve Avustralya olmak üzere bütün kıtalara yayılmıştır. 16 Haziran 
2020 tarihi itibariyle dünyada COVID-19 virüsünün bulaştığı vaka sayısı 8 mil-
yon 170 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 440 bini aşmış 
bulunmaktadır.1

Hızla yayılma özelliği nedeniyle virüsten kaynaklı hastalık ve ölüm vakalarının
artmasını önlemek amacıyla bütün dünyada kamu otoriteleri bir dizi tedbir 
alma yoluna gitmişlerdir. Alınan tedbirler arasında sokağa çıkma yasakları, iş
ve alışveriş merkezlerinin kapatılması, uluslararası uçuşların yasaklanması, se-
yahat kısıtlamaları, şehirlere giriş-çıkışların izne tabi tutulması, çoğu kurum ve
işletmelerde çalışanların zorunlu izne çıkarılması, part-time çalışma düzenine
dönülmesi, okullarda eğitime ara verilmesi, derslerin uzaktan eğitimle veril-
meye başlanması, vb. gibi daha önceden alışık olunmayan, insanların hareket
kabiliyetini ciddi biçimde sınırlayan uygulamalar bulunmaktadır. 

Virüsün nasıl ortaya çıktığı konusunda çeşitli komplo teorileri değişik medya 
ortamlarında sık sık dile getirilmektedir. İzleyen bölümde bu konuya ayrıca 
değinilecektir.

Gerek şu ana kadar alınmış olan önlemlerin bazı kalıcı etkiler taşıma potansi-
yeli, gerekse virüse karşı etkili bir ilacın bulunmasının uzunca bir süre alabi-

1 Bu yazının ilk teslim edildiği 22 Mayıs 2020 tarihinde vaka sayısı 5,2 milyon, ölü sayısı 335 bindi. Son şeklinin verildiği 16 
Haziran’a kadar üç hafta içinde rakamların ne kadar değiştiğine, salgın sürecinin ne kadar dinamik bir süreç olduğuna 
dikkat çekilmelidir.
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leceği tahminlerinin ima ettiği sorunlar nedeniyle, COVID-19 pandemisinin 
yalnızca uzun dönemli etkiler yaratmakla kalmayıp, temel bazı sosyo-ekono-
mik ve siyasi değişimlere yol açacağı tahmin edilebilir. Bu çerçevede II. Dünya
Savaşı’ndan sonraki dönemde karşılaşılmış en ciddi kriz olduğu ileri sürülen 
pandeminin etkisiyle bütün dünya adeta küresel bir acil durum moduna gir-
miştir. O kadar ki, “böylesi bir panik ve acil durum havasının ancak terörist 
eylemlerle kıyaslanabilir olduğu, virüsün her düzeyde işleri kötüden en kötüye
doğru sürüklemekte olduğu, dünya çapında çok sayıda ölümler, gerginlik ve 
sıkıntıların kaynağı haline geldiği” (Khan, 2020) belirtilmektedir. COVID-19 
pandemisi, diğer hastalıklara ve bunların getirdiği yüklere kıyasla, tüm dün-
yadaki diğer bulaşıcı hastalıklardan daha fazla sıkıntıya katlanılmasına neden
olacaktır (Chakraborty ve Maity, 2020: 2).

Bu çalışmada koronavirüsün sosyal, ekonomik ve akademik hayatta yol açtığı 
ya da bundan sonraki dönemde yol açması muhtemel bazı etkileri ele alınmak-
tadır. İzleyen bölümde salgının bugün ulaştığı boyutlar ve salgının kaynağı ko-
nusunda yapılan spekülasyonlar üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde sı-
rasıyla sosyal, ekonomik ve akademik hayatta pandeminin muhtemel etkileri,
hayatımızda neleri değiştirip neleri değiştirmeyeceği ele alınmaktadır.

COVID-19 Küresel Salgını, Boyutları ve Komplo Teorileri
COVID-19 virüsü ilk olarak Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde, 2019 
Aralık ayı sonlarında görülmüştür. Bunun daha önceden bilinenlerin dışında 
yeni tip bir koronavirüs olduğunun anlaşılması zaman almış, o andan itibaren
sıkı önlemler alınmasına rağmen, virüsün kısa sürede bütün kıtalara yayılması
önlenememiştir.2 Çin’e virüsle ilgili gelişmeleri dünyaya duyurmadığı ve ön-
lem almakta geç kaldığı eleştirileri yapılmaktadır. Ancak Çinli yetkililer bu 
suçlamaları kabul etmemektedir. Başlangıçta COVID-19’un kimse tarafından 
bilinmediği, bunun tehlikeli ve yeni bir virüs olduğunun anlaşıldığı andan iti-
baren, Çinli yetkililer tarafından -insan haklarını ihlal etme eleştirileri paha-
sına bir şehrin dünya ile bütün irtibatını kesmek suretiyle elden gelen tedbir-
lerin alındığı dile getirilmektedir (NEÜ TIGA, 2020). Aşağıda önce yazının 
kaleme alındığı tarih itibariyle COVID-19 salgınının bugün ulaştığı boyutlar 
ortaya konmakta, daha sonra salgınla ilgili ortaya atılan komplo teorileri ir-
delenmektedir. Tablo 1 salgının yaygın olarak görüldüğü ülkeler bazında 16 
Haziran 2020 itibariyle COVID-19 istatistiklerini özetlemektedir.

2 COVID-19’un ortaya çıkış süreci, COVID-19’la ilgili terminoloji, Türkiye’de mevcut durum, dünya bilim akademilerinin COVID-19 ra-
porlamaları ve bu konuda yürütülen araştırma projeleri konusunda detaylı bir rapor için bkz. Şeker vd. (2020).
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Tablo 1. Seçilmiş Ülkeler İtibariyle COVID-19 Pandemisi İstatistikleri (16.06.2020)

Ülkeler Toplam Vaka Sayısı Toplam Ölüm Sayısı Toplam İyileşen  
Sayısıt

Dünya 8.170.801 440.666 (%5,4) 4.268.049 (%52,2)

ABD 2.189.556 118.520 (5,4) 891.068 (40,8)

Rusya 545.458 7.284 (1,3) 294.306 (54,0)

İspanya 291.189 27.136 (9,3) 150.376 (51,6)

Brezilya 891.556 44.118 (4,9) 464.774 (52,1)

İngiltere 296.857 41.736 (14,1) 780 (0,3)

İtalya 237.290 34.371 (14,5) 177.010 (74,6)

Fransa 157.372 29.436 (18,7) 73.044 (46,4)

Almanya 188.044 8.885 (4,7) 173.100 (92,1)

Türkiye 179.831 4.825 (2,7) 152.364 (84,7)

İran 192.439 9.065 (4,7) 152.675 (79,3)

Çin   83.221 4.634 (5,6) 78.377 (94,2)

Kaynak: covidvisualiser.com (16.06.2020).  
Not: İlgili adresten bütün dünya ülkeleri itibariyle en güncel bilgilere erişilebilmektedir.

Parantez içindeki rakamlar toplam vaka sayısına oranı yüzde cinsinden vermektedir.

Tablo 1’den izlenebileceği gibi, 16 Haziran 2020 itibariyle dünyada COVID-19 
vaka sayısı 8,1 milyonu aşmış, 440.666 kişi virüsle bağlantılı olarak hayatını 
kaybetmiş, yaklaşık 4,3 milyon kişi iyileşmeyi başarmıştır. Dünya genelinde 
ölüm oranı %5,4, iyileşme oranı ise %52,2 olarak gözükmektedir. Gerek vaka 
sayısı, gerekse ölen kişi sayısı bakımından ABD açık ara listenin ilk sırasında 
yer almaktadır. Bu ülkeyi vaka sayısı bakımından Brezilya, Rusya, İngiltere 
ve İspanya izlemektedir. Avrupa kıtasında gerek vaka, gerekse ölüm sayısı 
bakımından en iyi durumdaki ülkenin Almanya olduğu dikkati çekmektedir. 
Türkiye toplam 179.831 vaka sayısı ile listenin alt sıralarında yer almakta, 
virüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin vaka sayısı bakımından listenin son 
sırasında yer almaktadır. Ölen kişi sayısı bakımından listenin ilk sırasında olan 
ABD’yi Brezilya, İngiltere, İtalya ve Fransa izlemektedir. Ölüm sayısının en az 
olduğu ülke Çin olup, bu ülkeyi Türkiye, Rusya, Almanya ve İran izlemektedir.

Toplam vaka sayısının yüzdesi olarak bakıldığında ölüm oranının en yüksek 
olduğu ülkeler Fransa (%18,7), İtalya (%14,5), İngiltere (%14,1) ve İspanya’dır 
(%9,3). Almanya dışındaki Avrupa ülkelerinin bu süreçte iyi bir sınav verememiş 
olmaları karşısında Avrupa Birliği’nin geleceği konusunda kötümser yorumlar 
yapılmaktadır. “Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’ya da 
ulaşınca İtalya başta olmak üzere İspanya ve İngiltere’deki korkunç ölüm 
rakamları hiç şüphesiz Avrupa’yı derinden sarsmıştır. Güçlü ve müreffeh 
Avrupa olgusu çok olumsuz etkilendiği gibi AB içindeki birlik ve beraberlik 
ruhu da çok tartışmalı bir konuma gelmiştir” (Al, 2020).
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Buna karşılık en düşük ölüm oranına sahip ülkeler Rusya (%1,3), Türkiye 
(%2,7) ve Almanya ve İran’dır (%4,7). Nihayet iyileşme oranları bakımından 
tabloya göz atıldığında, Çin %94’le başı çekmekte, bu ülkeyi sırasıyla Almanya,
Türkiye ve İran izlemektedir. Gerek vaka sayısı, gerekse ölüm oranının dü-
şüklüğü ve iyileşme oranının yüksekliğiyle dikkati çeken Türkiye’nin, sağlık 
malzemeleri bakımından çeşitli ülkelere yardım eden cömert tutumu ulusal ve 
uluslararası platformlarda takdirle karşılanmıştır.

COVID-19’un nasıl ortaya çıktığı, kimin icadı olduğu, ne amaçla üretildiği 
konusunda basında ve özellikle sosyal medya ortamlarında çok sayıda komp-
lo teorilerinin ortaya atıldığı yukarıda belirtilmişti. Çoğu sağlam delillerden 
yoksun, inandırıcı olmaktan uzak, abartılı iddialar olmanın ötesine gitmeyen 
(Acar, 2020) bu teorilerden biri, Amerikalılar tarafından ortaya atılan ve virü-
sün Çin tarafından, dünya güçler dengesini değiştirmek amacıyla üretilmiş bir
biyolojik silah olduğunu ileri süren teoridir. Bunun tam aksini iddia eden bir 
başka komplo teorisine göre, virüs ABD laboratuvarlarında üretilmiş ve ABD’li
askerler tarafından Çin’e salınmıştır. Amaç, dünyanın en güçlü şekilde yükse-
len ekonomisini istikrarsızlaştırmaktır (Khan, 2020). 

Bir başka teori koronavirüsle aslında birilerinin Nazilerin genetikle oynayıp 
insanları kısırlaştırma hayalini hayata geçirmek için kolları sıvadığını ileri sür-
mektedir. Buna göre koronavirüs aslında faşist bir plan olup, dünya nüfusunu
büyük ölçüde azaltmayı hedeflemektedir. Bunun en kansız ve trajik olmayan 
şekli ise aileyi ifsat ve kısırlaştırmadır (Internethaber, 2020). Bu çerçevede Di-
lipak’a göre “Zaten Korona’nın sentetik bir mikrop olduğu başından beri söy-
lenip duruyor. Kimler tarafından ve niçin üretildiği de belli. LGBT, CEDAW, 
İstanbul Sözleşmesi’ni üreten akıl üretti Korona’yı aslında.” Dünyada ahlâksız 
bir yaşamı yaygınlaştırmaya çalışan derin güçlerin ürettiği koronavirüs salgı-
nında asıl tehlikenin aşı ile birlikte geleceğini kaydeden Dilipak’a göre, korona
bu komploda sadece bir araçtır. Asıl vurucu darbe aşı ile gelecektir. Aşı ölüme
ilaç, deva, çare olarak sunulacak, ölümü gösterip insanlığı kısırlaşmaya razı 
edeceklerdir (Milli Gazete, 2020). 

Bir başka iddiaya göre yeni koronavirüs salgını aslında bilimsel, sosyal, iklimsel
ya da dijital bir deney”dir. Buna göre ABD’deki bir simülasyonla dünyaya ilan 
edilen ve Çin’den yayılan salgın tüm dünyada Mayıs ayında bitecektir (İ. İncal’a 
atıfla zikreden, Arabacı, 2020). Öte yandan koronavirüsün bizi dijital dünyaya 
entegre etmek için “sosyal öncü bir deney” olduğunu iddia eden stratejist A. 
Çiftçi’ye göre, “Koronavirüs nedeniyle dünyada ciddi bir panik ve korku var. 
Dünya, Blockchain tabanlı dijital topluma geçme evresinde. İnsanların dav-
ranışları ve alışkanlıkları değişiyor. İnsanlar evlerine kapanıyor, el sıkışırken 
çekiniyor, ayaklarını tokuşturarak selamlaşanlar var. Para kullanımı ortadan 
kalkıyor. Yani, bir akıl dünyayı yeniden dizayn ediyor diyebiliriz” (Çevik, 2020). 
Yine benzer iddiaları dile getiren bir başkası bizleri “bildiğimiz her şeyi unut-
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maya” davet etmekte, bir yerlerden “düğmeye basıldığını” söylemektedir (Yıl-
mam, 2020).3

Belki kısmen dünya genelinde de böyledir; ancak bulunduğumuz coğrafyada 
endişe yaratan konularda komplo teorileri üretme veya üretilen teorilere inan-
ma eğilimi bir hayli yüksek gibi görünmektedir. Örneğin ülkemizde Osman-
lı’nın nasıl yıkıldığından, 1960 ve sonrasında gerçekleşen askeri darbe, muhtı-
ra ve darbe girişimlerinin kimler tarafından tezgâhlandığına, makroekonomik
göstergelerin bozulmasından döviz kurlarındaki dalgalanmaya, nihayet Tür-
kiye’nin sık sık karşılaştığı ekonomik krizlerin kimlerin oyunu olduğuna va-
rıncaya kadar birçok konuda çok sayıda komplo teorileri ortaya atılmıştır. Son 
yaşanan COVID-19 krizinde de benzer teorilerin ortaya atılmış ve bunların 
hayli taraftar toplamış olması hiç şaşırtıcı gelmemektedir.

Komplo teorilerinin bazı cazip tarafları olduğu muhakkaktır. İnsanları düşün-
me, araştırma, tartışma, fikir üretme, model geliştirme ve mantıklı açıklamalar
getirme zahmetinden kurtarırlar. Korona salgınının etkileri konusunda yakın
geçmişte yapılan bir kamuoyu araştırma- sının sonuçlarını yorumlarken Prof. 
Bozkurt’un da isabetle vurguladığı gibi, “çözemediğimiz karmaşık sorunlarla 
karşılaştığımızda, içine düştüğümüz be- lirsizliği ortadan kaldıracak basitleşti-
rilmiş çözümler ararız. Komplo teorileri, aradığımız bu basitliği sağlar. [Eldeki 
veriler] özgüven sorunu olan, hayatın zorlukları ile yüzleşmekten çekinen in-
sanlar arasında komplo teorilerinin daha çok kabul gördüğünü ortaya koyu-
yor. Salgın sonrası belki çok şey değişecek; ancak komplo teorilerine ilgi ve 
inancın zayıflama ihtimali çok yüksek değil” (Bağcı, 2020).

Oysa komplo teorilerinin sağladığı rahatlama sahte ve geçici bir rahatlamadır;
sorun çözülmez, varlığını korur. Dahası komplo teorileri insanları pasifize 
eder, psikolojilerini bozar, bireyleri “karanlık güçler” tarafından kuşatılmışlık
hissiyatına gark eder. Komplo teorilerinin zararları bağlamında belki de en 
kötüsü, bunlara inanmanın olayların gidişatında kendi rolümüz ve sorumlulu-
ğumuzun ne olduğunu görmemizi engellemesi, bütün suçu kolayca başkaları-
na yıkmaya ve sorumluluktan kaçmaya yol açmasıdır. 

Bütün komplo teorilerinin ortak özelliği, mantıksal bir temelde ikna ediciliği-
nin zayıflığı ve hiçbir sorunu çözmemesidir. ABD’nin bu virüsü Çin’in başına 
bela etmek için ürettiği tezi, bugün en fazla vaka ve en yüksek ölüm rakamının
ABD’de olduğu gerçeği karşısında çökmektedir. Aksine, Çin’in ABD’yi çökert-
mek için virüsü ürettiği iddiası ise, salgından ekonomik olarak en büyük zararı
Çin ekonomisinin görmekte olduğu gerçeği karşısında çökmektedir. “Aşı bu-
lacaklar, bizi kısırlaştıracaklar” iddiasına karşı basitçe şu söylenebilir: “Neden
onlardan önce siz bir aşı geliştirip de insanlığa şifa sunmuyorsunuz, elinizi 
kolunuz bağlayan mı var?” Nihayet, bildiğimiz her şeyi unutmaya davet edip 

3 Korona ile mücadele sürecinde bir şeylerin yanlış gittiğini vurgulayan, sürecin yanlış yönetilmesi ve panik havasının abartıl-
masının kasıtlı yapılıyor olabileceğini ima eden, dolayısıyla kısmen komplo kokan iddialar arasında şu ana kadar rastladığı-
mız en mantıklı, en ikna edici olanı, iki ABD’li doktorun, son 5 aydır elde edilen veriler üzerinde yaptıkları istatistiksel analiz 
sonucunda vardıkları sonuca ilişkin tespitlerdir. Buna göre, karantina uygulayan ülkeler ile uygulamayan ülkeler arasında 
ölüm oranları yönünden kayda değer bir fark yoktur. Hastalar -aynen grip vb. vakalarda olduğu gibi- korona “nedeniyle” 
değil, korona “ile birlikte” öldükleri halde ölüm nedenleri arasına koronanın dâhil edilmesi konusunda doktorlara baskı 
uygulanmakta, karantinanın önemi abartılmakta, insanlar gereksiz yere evlere hapsedilmektedir (Bitchute, 2020).
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“düğmeye basıldığını” haber veren komplolara karşı ise, yine basitçe, tüfek icat
edildiğinden beri mertliğin zaten bozulmuş olduğunu, bilgisayarın ve interne-
tin icadından, bunun üstüne bir de iletişim teknolojilerinde görülen muazzam
gelişmelerden sonra artık zaten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, uzunca bir
süredir dünyanın çeşitli köşelerinde birilerinin sürekli düğmeye basıp durdu-
ğunu, bu anlamda “gök kubbenin altında yeni bir şey olmadığını” söylemek 
mümkündür. 

Bugün itibariyle virüs hız keserek de olsa yayılmayı sürdürmektedir; ne zaman 
biteceğine ilişkin kesin bir şey söylenememekte, çeşitli tahminler yapılmakta-
dır. Sıcaklıkların artacağı yaz aylarında virüsün yayılma hızının çok düşeceği 
tahmin edilmekle birlikte, ne zaman dünyayı tamamen terk edeceği bilinme-
mektedir. Çok sayıda ülkede virüse karşı bir aşı geliştirme çalışmaları devam 
etmekte, ancak 2021 yılından önce etkili bir ilaç ya da aşının bulunma ihtimali 
zayıf görülmektedir. Belirsizlik hemen her konuda olduğu gibi, koronavirüs 
salgını konusunda da kaygıları arttırmakta, sokağa çıkma yasaklarının uzama-
sı, normal hayata dönüş sürecinin gecikmesi çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır.

İzleyen bölümde ekonomik, sosyal ve akademik hayatta koronanın neleri de-
ğiştirdiği veya değiştireceği, neleri ise değiştirmeyeceği konusu üzerinde du-
rulmaktadır.

Korona Sonrası Dünya: Ekonomik, Sosyal ve Akademik Hayatta Ne 
Değişecek, Ne Değişmeyecek?
Koronavirüsün hayatımızda birçok şeyi değiştireceği, korona sonrası dünyada
pek çok şeyin artık aynen eskisi gibi olmayacağı muhakkaktır. Ancak, “bundan
sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” demek de biraz abartılı bir yar-
gıdır. Aşağıda sırasıyla sosyal, ekonomik ve akademik hayatta korona sonrası 
dünyada nelerin değişip değişmeyeceği konusu ele alınmaktadır.

Sosyal Hayatta Koronavirüs Etkisi
COVID-19 salgınının ortaya çıkması ve sorunun ciddiyetinin anlaşılmasıyla 
birlikte tüm dünyada ülkeler virüsün yayılma hızını yavaşlatabilmek, yeni vaka
sayısının hızla artmasını önlemek ve hastaların iyileşmesini sağlamak amacıyla
bir dizi önlemler almışlardır. Hem bireysel, hem toplumsal düzeyde yansıma-
ları olan bu tedbirler arasında şunlar sayılabilir: hijyen, sosyal mesafe, sokağa 
çıkma yasakları, seyahat kısıtlamaları, şehirlere giriş-çıkışların izne bağlanma-
sı, iş yerlerinin ve alışveriş merkezlerinin kapatılması, çalışanlara zorunlu izin,
yarı-zamanlı çalışma ve “evde kal” çağrıları.

Kamu spotları şeklinde kitle iletişim araçları üzerinden sık sık tekrarlanan 
hijyen kuralları arasında ellerin sık sık ve sabunla yıkanması; kolonya ve de-
zenfektan yoluyla ellerin temizlenmesi; sokağa çıkarken ve alışveriş yaparken, 
başka insanlarla bir araya gelirken maske takılması ve eldiven kullanımı bulun-
maktadır. Aslında “fiziksel” bir mesafeden söz edildiği halde, her ne hikmetse
yanlış bir adlandırmayla “sosyal mesafe” denen, çevremizdeki kişilerle muha-
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tap olurken aramıza 1,5 ila 2 metre mesafe konması, tanıdık veya tanımadık 
hiç kimseye bu mesafeden daha fazla yaklaşmama, tokalaşmama, kucaklaşma-
ma, öpüşmeme, her türlü fiziksel temastan uzak durma kuralı da sosyal ilişki-
leri ciddi biçimde etkileyen bir kısıtlamadır.

Bundan sonraki dönemde COVID-19 bağlamında sosyal hayatta acaba nelerin
değişmesi beklenebilir? Sosyal mesafenin artık hayatımızın bir parçası haline 
gelmesini, en azından görünür gelecekte insanlara daha mesafeli davranılma-
sını bekleyebiliriz. Bu bağlamda eşimiz, çoluk-çocuğumuz ve dostlarımızla es-
kisi gibi rahatça tokalaşmalar, sarılmalar, kucaklaşıp öpüşmeler olmayacaktır.

Yemekten önce ve yemekten sonra ellerin yıkanması aslında İslam dininde bir
sünnettir, Hz. Peygamber’in tavsiyesidir. Ancak öteki pek çok peygamber tav-
siyesini kulak ardı ettiğimiz gibi, ellerin yıkanması da ihmal edegeldiğimiz 
tavsiyelerdendi. Koronanın bize önemini yeniden hatırlattığı ve sosyal hayatta
bundan sonra daha çok dikkat edeceğimiz davranışlardan biri, ellerin sık sık 
sabunla yıkanması olacaktır. Kolonya ve dezenfektan gibi temizleyiciler de 
bundan sonra hayatımızın bir parçası olacaktır.

Maske daha önceleri sadece sağlık kurumlarında, hastane ve sağlık ocağında,
yoğun bakım hastalarının yanına girip çıkarken görüp kullandığımız bir nes-
neydi. Bundan sonra maske de hayatımızın bir parçası olacaktır. Evden dışarı
çıktığımızda, alışveriş yaparken, başka insanlarla bir araya gelmemiz gereken
ortamlarda daha çok maske takacağız, maskesiz dolaşanlara karşı daha mesa-
feli olacağız. Uzmanların verdiği bilgilere göre maske kullanımı hastaları %70,
sağlam insanları %30 oranında korumakta, virüs kapma ya da virüs bulaştırma
riskini bu oranlarda düşürmektedir. Dolayısıyla, çoğu ortamda maske takma-
nın bundan sonra bir lüks değil, bir zorunluluk olarak hayatımıza dâhil olması
beklenebilir. Maske ve mesafeden oluşan “iki M” kritik önemde olacaktır.

Sosyal hayatta bundan sonra bekleyebileceğimiz değişimlerden biri de sine-
ma, tiyatro, diskolar, kafeler vb. eğlence mekânlarının eskisine kıyasla daha az 
ziyaret edilmesi, doluluk oranlarının düşmesidir. Kalabalık ortamların virüs 
kapma veya virüsü başkalarına bulaştırma riskini artırdığı dikkate alınırsa, 
bundan sonra insanlar bu tür eğlence mekânlarına gitmeden bir kez daha dü-
şüneceklerdir. Benzer şekilde alışverişe daha seyrek çıkılacak, alışveriş mer-
kezlerinde daha az vakit geçirilecek, canı sıkılan herkes kendini AVM’lere 
atmayacaktır.

İçki ve sigara başta olmak üzere, sağlığımıza zarar veren kötü alışkanlıklardan
kurtulmanın zorluğu bilinmektedir. Ancak ölüm korkusu insanoğlunun en bü-
yük korkusudur. Ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseden insan normal za-
manlarda kolayca terk edemediği alışkanlıklarını daha kolay terk edebilmekte,
iradesini bu yönde zorlayabilmektedir. Korona sonrası dünyada oransal olarak
başta sigara kullanımı olmak üzere, kötü alışkanlıklarda nispi bir azalma bek-
lenmelidir.
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Nihayet, korona sonrası dünyada eş-dost ve akraba ziyaretlerinin, en azından
belirli bir süre eskisine kıyasla daha az olması, ziyaret sürelerinin de daha kısa
tutulması muhtemeldir. Acaba korona sonrasında neler değişmeyecek, ya da 
nelerin değişmesini beklememek gerekir? 

COVID-19’un etkisini fazla abartıp “bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak” gibi bir iddia pek doğru olmayacağına yukarıda işaret edilmişti. 
Bu çerçevede bazı şeyler korona sonrasında da aynı kalacaktır. Örneğin insan
fıtratı değişmeyecektir. İnsanlar yine acıkıp-susamaya, yiyip-içmeye, giyi-
nip-kuşanmaya devam edeceklerdir. Biyolojik, cinsel, fiziksel, ruhsal ihtiyaçla-
rımız devam edecektir. Karnımızı doyurmak için üretmeye, gelir elde etmeye, 
tüketmeye, tasarruf edip yatırım yapmaya yine ihtiyacımız olacaktır. Sosyal-
leşme, yuva kurma, çoluk-çocuğa karışma, hısım akraba ve dostlarla bir araya 
gelme, hasret giderme, birlikte yaşama arzumuz devam edecektir.

Gerek bireysel, gerekse toplumsal ve milletler arası düzeyde başkalarıyla bir 
araya gelme, işbirliği ve dayanışma ihtiyacı devam edecektir. İnsan-insan, in-
san-doğa, insan-Tanrı, birey-toplum, vatandaş-devlet etkileşimi bildiğimiz dü-
zen üzere varlığını sürdürecektir. Kısaca hayat devam edecek, hayatın anlamı
bağlamında “imtihan süreci” kesintiye uğramadan sürecektir. Kıyametin ne 
zaman kopacağını bilmiyoruz; ama kıyamet kopuncaya kadar kesintisiz bir im-
tihan sürecinde olduğumuzu biliyoruz.

Ekonomik Hayatta Koronavirüs Etkisi
COVID-19’un etkilerinin en sancılı şekilde hissedileceği alan muhtemelen 
ekonomik alandır. İş dünyasında salgının başından bu yana yaşanan, bundan 
sonra da yaşanmaya devam edecek olan sarsıntının mevcut ve artçı etkileri 
uzun bir süre yoğun şekilde hissedilecektir. Bu çerçevede işsizlik, büyüme, dev-
letin ekonomideki rolü, kamu harcamaları, enflasyon, vb. konularda önemli 
değişim ve sıkıntılar yaşanacağını söylemek mümkündür.

Bu çerçevede hemen bütün sektörlerde istihdam azalacak, işsizlik artacaktır. Ni-
tekim Türkiye’de koronanın etkisinin görülmeye başlandığı Şubat ayında bunun 
belirtileri görülmeye başlanmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü ve-
rilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Şubat 2020 döneminde yüzde 14,6 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 277 bin kişi azalırken, tarım 
dışı işgücü 356 bin kişi azalmıştır. Tarım dışı işgücü ve istihdamdaki olağan 
dışı düşüşün sonucu olarak mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü oranı Ocak 
2020’ye kıyasla yüzde 1 puan gerilerken, mevsim etkilerinden arındırılmış istih-
dam oranı yüzde 0,9 puan gerilemiştir. İşgücü ve istihdam oranında gerçekleşen 
düşüş Ocak 2005’ten bu yana gerçekleşen en yüksek düşüş olmuştur. Sektörel 
verilere göre bütün sektörlerde istihdam kaybı yaşanırken, en ciddi düşüş tarım 
(218 bin) ve hizmetlerde (194 bin) gerçekleşmiştir. İnşaat sektöründe 28 bin, 
sanayide 56 binlik istihdam azalışı kaydedilmiştir (Gürsel ve Şahin, 2020).

Daralmanın en belirgin olarak yaşanacağı sektörler arasında ulaşım ve turizm
sektörü gelmektedir. Salgın uluslararası bir boyut kazandıktan sonra uluslara-
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rası seyahatler büyük ölçüde kısıtlanmış, havayolu seyahati durma noktasına
gelmiştir. Hayat kısmen normale döndüğünde bile insanlar seyahate çeki-
necekler, ulaşım ve turizm sektörlerinin yeniden normale dönmesi uzun bir 
zaman alacaktır. IMF, OECD ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar başta olmak 
üzere, koronavirüsün ekonomik etkilerini araştıran hemen bütün kaynaklar 
salgının dünya ekonomisinde kayda değer oranda daralmaya yol açacağını 
tahmin etmektedir. 2020 yılında ülke ekonomilerinin neredeyse tamamına 
yakınında tereddütsüz resesyon beklenmekte, ABD’de yüzde -5,9, Almanya’da
yüzde -7,0, İtalya’da yüzde -9,1, Rusya’da yüzde -5,5, Türkiye’de yüzde -5,0 ve
İspanya’da yüzde -8,0 oranlarında ekonomik daralma tahmin edilmektedir 
(IMF, 2020).

Korona sonrası dünyada devletin ekonomideki ağırlığı ve sosyal hayattaki gö-
rünürlüğü artacaktır. Ekonomide devletin rolü ve ağırlığının ne olması gerek-
tiği konusunda piyasacı (Klasik, Neoklasik, Parasalcı, Yeni Klasik) gelenek ile 
devletçi (Merkantilist, Keynesyen, Neo-merkantilist, Yeni Keynesyen, sosyalist)
gelenek arasında öteden beri bir zıtlaşma vardır. İktisat politikalarına egemen 
olan yaklaşım anlamında sarkacın piyasacı zihniyet ile devletçi zihniyet arasında 
tarih boyunca gidip gelmesi söz konusudur. 

Bu çerçevede örneğin, on dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın baş-
larında piyasacı ve serbest ticaretçi zihniyet ekonomi politikalarına egemen 
iken, I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle ve özellikle de 1929 Büyük Buna-
lımıyla birlikte devletçi, müdahaleci ve korumacı zihniyet uzunca bir süre aka-
demik ve siyasi düzlemde egemenlik tahtına oturmuştu. Bu dönemde devletin
ekonomideki rolü ve ağırlığı artmıştı. Öte yandan 1960’lı yıllardan itibaren 
yaşanan stagflasyon (işsizlik ve enflasyonun bir arada olması durumu), kamu 
sektöründe yaşanan verimsizlik ve finansman sıkıntılarının da etkisiyle 
1970’lerin sonlarında ibre tersine dönmeye başlamıştır. ABD’de Reagan, 
İngiltere’de Thatcher, Türkiye’de Özal’ın iktidarda olduğu 1980’li yıllarda 
devletçi- müdahaleci Keynesyen gelenek zayıflamış, özellikle 1990’lı yılların 
başında SSCB’nin dağılmasıyla birlikte serbest piyasaya yönelim süreci daha da 
hızlanmıştı. Skousen ekonomide devleti küçülten, piyasa güçlerini öne çıkaran 
serbest piyasa ve serbest ticaretçi politikaların popüler hale gelmesini “Adam 
Smith’in Washington’a dönüşü” olarak nitelendiriyordu (Skousen, 2016).

2008-2009 küresel ekonomik krizi bu gidişe son vermiş, dünyada devletçi, içe
kapanmacı ve kendine yeterliliği öne çıkaran zihniyetin yeniden güç kazanma-
sının önünü açmıştı. Trump döneminde ABD’nin uyguladığı iktisat politikala-
rının hiç de ABD ile sık sık irtibatlandırılan küreselleşmeci, dışa açık, serbest 
ticaretçi politikalar olmadığı, aksine başta Çin olmak üzere, birçok ticaret or-
tağına karşı tarifeleri yükselten, dış ticareti zorlaştıran korumacı politikaların 
devreye sokulduğu bilinmektedir. Korona salgını bu gidişi daha da perçinle-
yecek bir süreç olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda görünür gelecekte he-
men bütün ülkelerde ekonomik ve sosyal hayatta devletin rolü ve görünürlüğü
artacak, kendi yağıyla kavrulmanın, kendine yeterliliğin erdemlerini vurgula-
yan söylemler öne çıkacaktır.
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Nitekim salgının başladığı ilk günlerden itibaren hükümetler piyasaya müda-
hale eden ve ekonomide devletin ağırlığını arttıran politikalar izlemeye baş-
lamışlardır. Bu kapsamda zor durumdaki şirketlerin borçları ertelenmiş, sı-
kıntıya düşen şirketlere destek mahiyetinde finansman kolaylıkları getirilmiş, 
işsizlik ödenekleri ve sosyal yardımlar devreye sokulmuştur. Dünyanın dört bir
yanında hükümetlerin COVID-19 ile mücadele sürecinde hızla devreye sok-
tukları para ve maliye politikaları Tablo 2’de özetlenmektedir.

Tablo 2. COVID-19 Sürecinde Hükümetlerce Hızla Devreye Sokulan Politikalar

Politika Türü Alınan Tedbirler Uygulayan Ülkeler

Para Politikası 

Bankalara zorla düzenleyici işlem 
yaptırılması ve COVID-19’dan etkilenen 
borçlulara anapara veya faiz moratoryumu 
verilmesi

İrlanda, Çin, Nijerya, İtalya

Merkez bankalarının finansal piyasalara 
likidite sağlaması

ABD, Çin

Merkez bankalarının hızla değer kazanan 
tahvil ve menkul kıymetleri satın alması

Avustralya, AB, Kanada

Merkez bankaları tarafından faiz 
oranlarının düşürülmesi

Türkiye, ABD, Yeni Zelanda, 
Japonya, İngiltere, Nijerya, 
Güney Kore, Kanada

Bankalara, KOBİ’lere, halk sağlığı 
sektörüne, bireylere ve önemli işletmelere 
sürekli kredi akışı

İngiltere, ABD, Avustralya, 
Nijerya

Maliye Politikası 

COVID-19 salgından en fazla etkilenen 
sektörler ve endüstriler için büyük 
bir federal teşvik paketini onaylayan 
hükümetler

İngiltere, ABD, Avustralya, 
Nijerya, Türkiye

Her hanehalkını desteklemek için sosyal 
yardım ödemeleri

Avustralya, ABD, Türkiye  

Bireyler için gelir desteği sağlanması Avustralya, ABD, İngiltere 
ve Hindistan, Türkiye 

Kaynak: Ozili ve Arun (2020, s.15)

Korona sürecinde ve sonrası dünyada uzunca bir süre kamu harcamaları arta-
cak, karşılıksız para basılacak, şirket kurtarma operasyonları yapılacak, bütün
bunların etkisiyle devletin ekonomideki ağırlığı artacaktır. Salgınla mücadele
için uygulanan politikalar ile aşırı artacak olan sağlık, kamu ve sosyal harca-
malar, vazgeçilen vergiler vs. sonucunda devletlerin bütçeleri ciddi anlamda 
baskılanacak ve zorlanacaktır (Bayar vd., 2020, s 6-7). Siyasi, bürokratik ve en-
tellektüel mahfillerde serbest ticaretçi argümanların popülaritesi zayıflayacak, 
kendine yeterliliğin erdemleri vurgulanacaktır. Tedarik zincirinde bazı kırıl-
malar yaşanacak, devletler korona öncesi dönemde kurdukları tedarik zinciri-
ne alternatif arayışına girecektir. Yurtdışından aldıkları bazı mal ve hizmetleri
kendileri üretmenin yollarını arayacaklardır.

Ancak iktisadın evrensel yasalarından biri “her şeyin bir bedeli vardır” diyen, 
bedava ekmeğin olmadığını vurgulayan yasadır (Acar, 2018: 25). İktisadi ve 
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sosyal hayatta devletin bu kadar öne çıkmasının, harcamalarını arttırmasının, 
insanların günlük hayatına bu kadar müdahil hale gelmesinin bazı kaçınıl-
maz, nahoş, arzu edilmeyen sonuçları olacaktır. Bunlardan biri büyük çaplı 
bütçe açıklarıdır. Bir yandan vergi gelirlerinin azalması, bir yandan kurtarma 
ve ayakta tutma operasyonları kapsamında kamu harcamalarının artmasının 
sonucu bütçe açıkları katlanarak artacaktır. Bütçe açıklarını kapatmanın ise 
başlıca üç yolu vardır: 1) Para basma, 2) Vergileri arttırma, 3) Borçlanma. 

Karşılıksız para basmanın kaçınılmaz şekilde fiyatları da şişireceği, yani enf-
lasyona yol açacağı yine iktisadın evrensel yasalarından biridir (Acar, 2018). 
Enflasyon dar ve sabit gelirlileri fakirleştiren, gelir dağılımını bozan, işçi-iş-
veren ve borçlu-alacaklı arasında haksız gelir ve servet transferine yol açan, 
fiyat sinyallerini ve buna bağlı olarak kaynak dağılımında etkinliği bozan, yerli 
paradan kaçışı hızlandıran, kısaca çok sayıda olumsuz etkisi olan bir sorundur. 
Vergileri arttırmak vatandaşın alım gücünü azaltan, talebi daraltan ve ekono-
mik durgunluğa yol açma potansiyeli olan bir olgudur. İç borçlanma finan-
sal kaynakların çoğunu devlete yönlendireceği için özel sektörün yatırım için 
kullanabileceği kaynakları azaltan, finansal fonlara olan talep artışına bağlı 
olarak reel faizleri yükseltip yatırımları caydıran etkilere sahiptir. Dış borçla-
rın kabarmasının ise özellikle bir ülkenin dış politikada manevra kabiliyetini 
sınırlandırmak gibi nahoş sonuçları vardır.

Bütün bunlardan daha önemlisi de, devletin ekonomideki ağırlığının fazlaca 
artmasının sivil haklar ve siyasi özgürlükleri de olumsuz etkileme potansiyeli-
dir. Vatandaşın günlük hayatını nasıl düzenleyeceğine, ne yiyip ne içeceğine, 
hangi saatlerde ne yapıp ne yapamayacağına karışan bir devlet, çoğumuzun 
hiç de tercih etmeyeceği bir devlettir. İktisadın evrensel yasalarından biri de 
devletin sınırlı, şeffaf, hesap verebilir olmasının önemini vurgular. Bu bağlam-
da size istediğiniz her şeyi verebilecek kadar büyük olan bir devlet, istediğinde
her şeyinizi de alabilir (Reed, 2008). O halde koronavirüsün zorlamasıyla eko-
nomide devletin rolü artarken ölçü kaçırılmamalı, ek kısa zamanda yeniden 
piyasaların arz-talep doğrultusunda normal şekilde işlemeye başladığı bir or-
tamın tesisi hedeflenmeli, piyasa ile devlet arasında denge korunmalıdır. 

Akademik Hayatta Koronavirüs Etkisi
Hayatın hemen her alanında olduğu gibi, genelde eğitim hayatı, özelde akade-
mik hayatta da koronavirüsün birtakım etkilerinin olması kaçınılmazdır. Bun-
lardan bazıları hâlihazırda ortaya çıkmış durumdadır.

Koronavirüs salgınıyla birlikte dünya yüksek öğretimi yeniden düşünmeye baş-
lamış, eğitim öğretimin aksamadan devamı için sanal dersler ve uzaktan eğitim
ön plana çıkmıştır. Hemen bütün ülkeler salgının zararını azaltma bağlamında
birtakım tedbirler almıştır. ABD üniversiteye giriş sınavlarını bu yıl için askıya
almıştır. Pek çok ülkede okullar tatil edilmiş, sınavlar iptal edilmiş ya da er-
telenmiştir. Pandemi öncesi ve sonrasında yüksek öğretimi değerlendiren bir 
uzman şu tespitleri yapmaktadır: “Yeni dönemde açık ve uzaktan eğitim sis-
temleri yerleşik üniversite sistemlerini tehdit etmektedir. Üniversiteler kendi-
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lerinden beklenen yetkinlikleri kazandırmakta zorlanmaktadırlar. Bu süreci 
doğru okuyup değerlendiren üniversiteler varlıklarını sürdürebilecekken, bu 
sürece uyum sağlamayan ve durumu değerlendiremeyenler varlıklarını sür-
dürmede zorluk yaşayacaklardır” (Yavuz, 2020).

Türkiye’de de korona yasaklarının başladığı Mart ayının ortalarında okullar 
tatil edilmiş, öğrenciler kaldıkları yurtları boşaltıp evlerine dönmüşlerdir. İki 
haftalık bir kısa tatilden sonra, eğitim-öğretimin aksamadan sürdürülmesi için
birtakım tedbirler alınmıştır. Bunların başında uzaktan eğitim altyapısının 
tesis edilmesi, mevcut olanların daha kapsamlı uzaktan eğitim-öğretim veri-
lebilir hale getirilmesi ve derslerin sanal sınıflarda verilmeye başlanmasıdır. 
Bazıları canlı, teknik deyimiyle senkron, bazıları kayda alınıp sisteme yükleme
yoluyla yapılan, asenkron olmak üzere, Türkiye’de bütün üniversiteler Mart
2020 sonlarından beri uzaktan eğitim vermektedir. Bu süre içinde sanal alem
üzerinden eğitim vermenin avantaj ve dezavantajları konusunda hatırı sayılır
bir tecrübe birikimi oluşmuş durumdadır.

Sanal ortamda, kuşkusuz sınıf ortamının sıcaklığını bulmanın imkânı yoktur. 
Bütün öğrencilerle göz teması kurabildiğiniz, isteyenin anında soru sorabildi-
ği, şakalaşma ve esprilerin yapılabildiği samimi sınıf ortamı sanal ortamda ma-
alesef yoktur. Belki de internet üzerinden verilen uzaktan eğitimin en önemli
dezavantajı budur. Ancak her sosyal olgu gibi uzaktan eğitimin de dezavantaj-
ları yanında bazı avantajları bulunmaktadır.

Bunların başında, derslerin kolayca kayıt altına alınabilmesi ve sonradan tek-
rar tekrar izlenebilme imkânı gelmektedir. İsteyen öğrenci sisteme kaydedil-
miş olan dersi istediği kadar yeniden izleme olanağına sahiptir. İkincisi, derse
devam zorunluluğunun ortadan kalkmış olmasıdır. Bilindiği gibi yüksek öğ-
retim mevzuatına göre, istisnalar dışında, %70 derse devam zorunluluğu söz 
konusudur. Devam zorunluluğu ciddiye alınıp uygulandığı her durumda pek 
çok öğrenci için sınava girememe, otomatik olarak dersten kalma riski vardır.
Maalesef bu durum, dönem sonlarında öğrenci ve hocaları bazı can sıkıcı du-
rumlarla karşı karşıya bırakan bir olgudur. Sanal eğitim derse devam zorun-
luluğunu ortadan kaldırmak gibi bir avantaja sahiptir. Çünkü doğal sınıf or-
tamındaki dersin aynen tekrarı söz konusu değilken, sanal eğitimde böyle bir
imkân vardır. Canlı ders saatinde herhangi bir sebeple derse katılamayan öğ-
renci müsait olduğu başka bir zaman sistemde kayıtlı dersi izleyebilmektedir.

Uzaktan eğitimin ilk bakışta dikkati çekmeyen bir avantajı da, derslerle ilgi-
li çok daha fazla yazılı materyal hazırlanmasını teşvik etmesidir. Normal sı-
nıfta sözel olarak ders anlatmayı tercih eden, arada bir tahtayı kullananlar 
bile, sanal derslerle ilgili power point sunumu başta olmak üzere yazılı ve görsel 
malzeme hazırlayıp sisteme yükleme ihtiyacı duymakta, bu da yazılı ve görsel 
malzeme birikimini ciddi boyutlarda genişletmektedir.

Uzaktan eğitimin belki de en önemli avantajlarından biri, eğitim-öğretim mas-
rafını büyük oranda azaltmasıdır. Öğrenci bu sistemde yurt masrafı ve ulaşım
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masraflarından tümüyle kurtulmakta, okula geliş-gidiş için yolda kaybolan 
zamandan tasarruf edilebilmektedir. Ancak bir açıdan bakıldığında avantaj 
gibi duran bu olgu, bir başka açıdan dezavantajdır. Yüksek öğretim sistemine 
devam eden milyonlarca genç, pek çok şehirde taşımacılık, barınma, beslen-
me ve eğlence sektörlerinin temel gelir kaynaklarından biridir. Öğrencilerin 
memleketlerine ve evlerine çekilmeleri, doğal olarak söz konusu sektörleri bu 
gelir kaynağından yoksun bırakmaktadır. Özellikle Anadolu’nun pek çok şehir
ve kasabasında öğrencilerin yerel ekonomiye katkısı azımsanamayacak boyut-
lardadır.

Koronavirüsün akademik dünya üzerindeki etkilerinden biri de kuşkusuz, 
kongre, konferans, seminer, panel ve sempozyum gibi bilimsel toplantıların 
fiziksel dünyadan sanal dünyaya taşınmış olmasıdır. Bütün dünyada son birkaç
aydır sözü edilen bütün bilimsel toplantılar internet üzerinden yapılır olmuş-
tur. Zoom, Skype, Adobe Connect, Webjam gibi iletişim teknolojileri kullanılarak 
araştırmacı ve akademisyenler sanal âlemde bir araya gelebilmekte ve araştır-
malarının bulgularını paylaşabilmektedirler. 

Koronavirüsün son zamanlarda popüler hale getirdiği bir sanal bilimsel plat-
formda webinar adı verilen web tabanlı seminerlerdir.4 Webinarlar kongre, 
konferans ve sempozyumlar kadar ön hazırlık gerektirmeyen, formel kuralları
olmayan, katılımı ve katkı vermesi kolay, pratik buluşma ortamları olup, aka-
demik etkileşim ve bilgi birikimine önemli katkılar sunmaktadır.

Yaşadığımız tecrübe, bundan sonraki dönemde eğitim sisteminde internet kul-
lanımı ve uzaktan eğitimin payının artacağına işaret etmektedir. Aynı şekilde,
bundan sonraki dönemde ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların daha bü-
yük bir kısmının internet üzerinden yapılacağını tahmin etmek mümkündür.

Peki neler değişmeyecek? Yukarıda sayılan avantajlarına rağmen, sanal eğitim
bugün için okul ortamında verilen geleneksel yaygın eğitimin alternatifi de-
ğildir. Hayat normale döner dönmez eğitim okuldan verilmeye yeniden baş 
lanacak, internet teknolojisi ve sanal dersler geleneksel eğitimin tamamlayıcı 
parçası olarak devrede olacaktır. Özellikle sınavların, ölçme ve değerlendirme
yöntemlerinin güvenilirliği konusundaki kaygılar ile doğal sınıf ortamının öğ-
renci ile daha iyi iletişim kurulmasına olanak veren samimi ortamı görünür ge-
lecekte normal okul sisteminin baskın eğitim sistemi olmasını sağlayacak temel
etmenler olarak görünmektedir. Bundan sonraki dönemde de okula, fiziksel 
ortamda hoca-öğrenci etkileşimine, öğrenciler için yurtlara, toplu taşıma sis-
temlerine olan ihtiyaç varlığını koruyacaktır.

Sonuç
Dünya 2020 yılının başından beri COVID-19 adı verilen, yeni tip koronavirüs 
salgınıyla boğuşmaktadır. Çin’de başlayan salgın kısa sürede bütün dünyaya 
yayılarak kısa zamanda küresel bir salgın, yaygın ifadesiyle bir pandemi haline
4 Bu satırların yazarı korona yasaklarının başladığı son üç aylık dönemde otuz dolayında webinara ya izleyici, ya konuşmacı ya 

da moderatör olarak katılmıştır.
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gelmiştir. Halen 8,1 milyonu aşkın insana bulaşmış, 440 bini aşkın insanın 
hayatına mal olmuş olan salgının ne zaman sona ereceği de bilinmemektedir.

Bütün dünyada devletler, kamu otoriteleri ve karar mercileri salgının hızını 
kesebilmek ve daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla çok ciddi önlemlere 
başvurmuşlardır. Bu çerçevede seyahatler kısıtlanmış, ülkeler arasında uçuş 
yasakları getirilmiş, ülke içinde şehirlere giriş-çıkış izne bağlanmış, sık ara-
lıklarla sokağa çıkma yasakları getirilmiştir. Devletler zorunlu olarak iktisadi 
ve sosyal hayata daha fazla müdahale etmeye başlamışlar, zor durumda kalan 
işletmelerin ayakta kalmasını sağlamak, işsiz ve çaresiz durumda kalan toplum 
kesimlerine destek olmak amacıyla genişletici para ve maliye politikalarına 
sarılmışlardır.

Bu kadar etkili, yayılma hızı yüksek, ölümlere neden olabilen ve istisnalar dı-
şında herkesi evde kalmaya zorlayan bir salgının bundan sonraki hayatımızda
da bazı şeyleri değiştirmesi kaçınılmazdır.

İktisadi hayatta halihazırda görülen, korona sonrasında da devam etmesi bek-
lenen etkiler arasında ekonomik daralma, büyüme hızının başta turizm, otel, 
restoran ve ulaştırma olmak üzere hemen bütün sektörlerde düşmesi hatta ne-
gatif büyüme, buna bağlı olarak da işsizliğin artması bulunmaktadır. Yine bu 
süreçte, biraz da zorunlu olarak, devletin ekonomideki rolü ve ağırlığının art-
ması, genişletici para ve maliye politikalarının görünür gelecekte devam etme-
si, kamu harcamalarının artması ve Keynesyen devletçi-müdahaleci anlayışın 
öne çıkması beklenebilir. Ancak sürecin uzaması ve kamu harcamalarındaki 
artışta ölçünün kaçırılmasının, başta büyüyen bütçe açıkları, kamu finansman 
açıkları ve karşılıksız para basımının yol açacağı enflasyon artışı olmak üzere 
birtakım istenmeyen sonuçlar üretmesi de kaçınılmazdır. Bu bağlamda piyasa- 
devlet dengesinin gözetilmesi, parasal genişlemenin uygun araçlarla sterilize 
edilmesi büyük önem taşımaktadır. Devleti aşırı büyütmenin temel hak ve öz-
gürlükler konusunda ima edeceği olumsuzluklar da hesaba katılmalıdır.

Sosyal hayatta beklenebilecek değişiklikler arasında 2M (maske, mesafe) çok 
öne çıkacaktır. İnsanlar bundan sonra çarşıda pazarda maskesiz dolaşmaya 
cak, insanlarla ilişkilerde sosyal mesafeye dikkat etmek zorunda kalacaklardır 
Hijyen büyük önem taşıyacak, kolonya, dezenfektan ve eldiven hayatımızın bir
parçası olacaktır. Eş-dost, ahbap ve akraba ziyaretleri daha seyrek yapılacak, 
ziyaretler daha kısa tutulacaktır.

Özelde akademik hayat, genelde eğitim hayatı bundan sonra bilgisayar, inter-
net ve eğitim teknolojileriyle daha içli-dışlı olacaktır. Eskisine kıyasla uzaktan 
eğitime daha sık başvurulacak, bazı eğitimler fiziksel sınıf ortamı ve okul yerine 
sanal âleme taşınacaktır. Son üç ayda bu konuda ciddi bir tecrübe birikimi orta-
ya çıkmıştır. Bundan sonra ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, konferans ve 
sempozyumların önemli bir kısmı internet teknolojisini kullanarak sanal âlem-
de yapılacaktır.
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Ancak popüler ifadesiyle “bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” şek-
linde bir iddia da abartılı bir iddiadır. Nasıl bir salgın ya da nasıl bir felaketle
karşı karşıya kalırsak kalalım, bazı şeyler kolay kolay değişmeyecektir. Hayat 
COVID-19 salgınından sonra da devam edecektir. Bu çerçevede insan fıtratı 
değişemeyecek, buna bağlı olarak yeme-içme, karın doyurma ihtiyacımız de-
vam edecektir. Karın doyurmak, hayatımızı devam ettirebilmek için gıda ve 
giyim malzemeleri başta olmak üzere mal ve hizmetlere olan ihtiyacımız süre-
cektir. Üretim, tüketim, tasarruf ve yatırım gibi temel iktisadi faaliyetlerin ke-
sintisiz sürmesi elzemdir. Kısaca küresel salgından sonra her şey tamamen es-
kisinden farklı olmayacaktır. Sağlık, eğitim, gıda ve tarım sektörlerinin hayati
önemi devam edecek, toptan ve perakende ticaret önemini koruyacaktır.

Ekonomide devletin ağırlığı biraz artacak, devletçi-müdahaleci politikalar öne
çıkacak, serbest piyasa biraz güç kaybedecektir. Ancak bu küreselleşmenin 
sonu anlamına gelmemektedir. İnsanlar hayatlarını kolaylaştıran cep telefonu,
sosyal medya, bilgisayar, internet ve araba gibi ürünlerden tamamen vazgeç-
meyi göze alamadıkları sürece, ki bu pek ihtimal dâhilinde bir şey değildir, 
küreselleşme süreci-belirli alanlarda hız kesse bile- devam edecektir. Serbest 
piyasa kapitalizmi belirli alanlarda biraz sarsıntı geçirse de ölmeyecek, merke-
zileşme ve ekonomik milliyetçilik arayışları merkezden planlama, tam kuman-
da ve sosyalizm çılgınlığına evirilmeyecektir.

Koronavirüs pandemisinin en önemli faydaları arasında hijyenin, ailenin, 
dostlarla istenildiğinde bir araya gelebilmenin, özgürlüklerin, gönlünce seya-
hat edebilmenin, canı sıkılınca evden çıkıp gidebilmenin, yorulunca yeniden 
eve dönebilmenin, sevdiklerine sarılıp öpebilmenin ne kadar önemli olduğu-
nu hatırlatması, bizleri hayatın anlamı ve doğa ile ilişkilerimiz üzerinde bir 
kere daha düşünmeye zorlamış olması sayılabilir. Eve kapanmalar aynı zaman-
da doğaya da bir anlamda nefes alma fırsatı vermiştir.
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Özet
Uluslararası ilişkiler teorileri her zaman dünya düzenini ya olduğu gibi muha-
faza etmeye ya da olması gerektiği gibi şekillendirmeye çalışmıştır. Realistler 
ve idealistler arasındaki ilk büyük tartışma da bu iki dayanağın üzerinde oluş-
muş ve uluslararası ilişliler teorilerinin daha sonraki gelişimi aynı parametreler 
bünyesinde evrilmiştir. İster Problem çözücü teori olsun ister eleştirel teori ol-
sun, her iki yaklaşım da ya statükoyu koruma ve meşrulaştırma girişiminde bu-
lunmuş veya statükoyu sorgulayarak alternatifler aramışlardır. COVID-19’dan 
önceki mevcut uluslararası sistem, küresel liberal düzeni korumak isteyenler 
ve ona tepki gösteren merkantilistler arasındaki gerilimle birlikte hâlihazırda 
bir geçiş sürecinden geçiyordu. COVID-19 yeni iş birliği mekanizmalarının 
ortaya çıkmasını mecbur kılacak ve böylece ülkeler ne tamamen merkantilist 
ne de küresel liberal düzenin koruyucusu olabileceklerdir. Devletlerin, daha 
fazla kendine yetebilen ve daha az uluslararası tedarik zincirlerine bağlı; fakat 
uluslararası ticarette daha etkin olma yollarını aramaları olasıdır. Uluslararası 
iş birliği daha çok ihtiyaçlara dayanan işlevsel bir modele evrilecek ve ideolo-
jiler politikaların uygulanmasında ve teorilerin gelişiminde ön saflarında yer 
almayacaktır. Uluslararası ilişkiler teorileri artık ne statükoyu korumak veya 
meşrulaştırmak ya da ona meydan okuyan alternatiflere odaklanacaktır.  Te-
oriler artık önceden tasarlanmış büyük projelerden kaynaklanarak değil, ihti-
yaçların belirleyeceği ve politik ve ideolojik yönlendirmelerden arınmış çeşitli 
uluslararası iş birliği yöntemleri ve yollarını açıklamaya hedeflenecektir.   

Anahtar Kelimeler
Teori, hegemonya, meşruiyet, uluslararası sistem, uluslararası toplum, dünya düzeni, 

COVID-19, işlevselcilik
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International Relations Theory and World Order
After COVID-19

Abstract
International relations theory has always tried to either preserve the world as 
it is or prescribe the world as it should be. The first great debate between re-
alists and idealists embodied these two premises and subsequent development 
of theory also evolved within the same parameters. Whether critical of prob-
lem-solving theory, each in its turn either attempted to preserve and legitimise 
the status quo or sought alternatives to challenge it. Before COVID-19 the 
current international system was already going through a transition, with the 
tension between those who would like to preserve a globalist liberal order and 
those mercantilists reacting to it. COVID-19 will force new modes of coopera-
tion to emerge and states will be neither totally mercantilist or protective of a 
global liberal order. States are likely to be more self sufficient and less reliant 
on international supply chains but more engaged in international trade. Inter-
national cooperation will be needs based on a functionalist model and ideolo-
gies will not be in the forefront of policy making and theoretical development. 
International relations theory will no longer be preoccupied in preserving or 
legitimising a status quo or challenging it with alternatives. It will most prob-
ably try and explain the various non political, non ideological strands of in-
ternational cooperation emerging out of needs not prescribed grand designs. 

Keywords
Theory, hegemony, legitimacy, international system, international community,  

world order, COVID-19, functionalism
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Giriş

COVID-19’un uluslararası iş birliği ve uluslararası işlemler üzerindeki etki-
sinin mevcut krizden daha uzun sürmesi olasıdır. İş birliğini şekilleri ve güç 
kavramlarının değişime uğramasından dolayı, bundan karar mercilerinin si-
yasi tercihleri ve uygulamalarının etkilenmeleri olasıdır. Bu değişimlerden et-
kilenenler yalnızca politikayı uygulayanlar olmayacaktır. Uluslararası sistemin 
nasıl çalıştığı veya çalışması gerektiği konusunda problem çözücü ve eleşti-
rel teorik yaklaşımlar da sorgulanacaktır. Bu sebeple, politikacıların yanı sıra 
uluslararası ilişkiler konusundaki bilimsel perspektifler de bazı varsayımları 
yeniden düşünmek zorunda kalacaktır. Bilimsel yaklaşımlar ve politika uygu-
layıcılarının seçimleri ve birbirlerini nasıl şekillendirdikleri arasındaki ilişki, 
genel olarak batı eksenli bir uygulama olarak gelişmiştir. 1945’ten bu yana 
uluslararası ilişkiler teorileri, bulundukları zamanın güç odaklarına en elverişli 
olan dünya düzeninin mevcut parametrelerini ya meşrulaştırmış ya da bu pa-
rametreleri eleştirerek alternatifler arayışında olmuşlardır.  

Bir ana bilim dalı olarak uluslararası ilişkiler bir dizi disiplinin üzerine kurul-
muştur.  Her ne kadar uluslararası ilişkiler 1945’ten sonra bir disiplin haline 
gelse de; dünyadaki ilk uluslararası ilişkiler kürsüsü 1919’da Aberystwyth’teki 
Galler Üniversitesi’nde kurulmuştur. O zamana kadar felsefe, siyasi düşünce, 
hukuk, ekonomi, sosyoloji, diplomasi tarihi ve strateji çalışmaları ya da savaş 
çalışmaları hepsi birer ayrı çalışma alanları olarak çalışılıyordu. Uluslararası 
ilişkiler, dünyayı yöneten ilişkilere ve savaş ve barış koşullarına anlam kazan-
dırmak adına, tüm bu alanların sentezinden oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak batı 
pratiğinde bir uygulama alanı olarak, uluslararası ilişkilerden önce varolan 
ve uluslararası ilişkilerin dayandığı fikirler dahi esasen Avrupa merkezlidir. 
İdealizm ve realizm arasındaki büyük tartışma, büyük ölçüde Immanuel Kant 
ve Thomas Hobbes’un eserlerinden türetilen klasik politik düşünceye dayan-
maktadır. Bu, 1945’ten beri uluslararası ilişkiler teorisinin gerçekten dünyayı 
düşünme ve anlamlandırma biçimimizde bize yeni bir şey sunup sunmadığı 
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sorusunu akla getiriyor mu? Uluslararası ilişkiler teorisi, yirminci yüzyılın ikin-
ci yarısından önce geniş çapta tanınan ve tartışılan diğer disiplinlerden ve ça-
lışmalardan ödünç alınmış olsa da, teorinin politikayı nasıl şekillendirdiği ve 
politikanın uluslararası ilişkiler teorisini nasıl şekillendiği anlamında eşsiz ve 
yeni bir katkı sağlamıştır. Bu, kendi kurumları arasında çok sağlam bağlantı-
lara sahip olan Batı akademisi ve düşünce kuruluşları kültürüne gömülü bir 
uygulamadır. Bu akademisyenler ve düşünce kuruluşlarından oluşan ağın, po-
litika dünyasıyla olan sürekli iletişimlerine bir transatlantik yapı hâkim olsa da, 
Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da bu bilimsel çevrenin bir parçası olmasından 
ötürü, bu transatlantik merkezli yapının sadece coğrafya ile sınırlı olmadığını 
söylemek mümkündür.  Oysa bu ayrıcılıklı yapının dışında kalan Dünyanın 
diğer bilim merkezleri, bu uygulamaların belirlediği standartları benimseme-
yi bir temaül haline getirmiştir.  Uluslararası ilişkiler çalışmasındaki bu batı 
merkezli yaklaşım, geniş çapta kabul gören yayınlar ve söylemler oluşturma 
ve yaratma gücü üzerinde bir tekele sahiptir. Dünyanın diğer bölgelerinde, 
Washington DC ve diğer birçok Avrupa başkentinde olduğu şekliyle; politika 
uygulaması ile aynı düzeyde akademi dünyası/düşünce kuruluşu etkileşimini 
görme olasılığı daha düşüktür. Aslında Amerika Birleşik Devletleri’nde, aka-
demisyenlerin mevcut görevlerinden politika ortamına görevlendirilmeleri 
çok sıklıkla rastlanan bir uygulama olup, çoğu zamanda yeni bir yönetimin 
iktidara geldiği her seferde düşünce kuruluşu devresinden geri dönüştürülme-
leri daha yaygın bir uygulamadır.

İki kutuplu güç dengesine dayanan, ancak bu dengenin yarısına hâkim olma-
sına rağmen, yine de uluslararası kurumlar aracılığıyla birbirine bağımlı bir 
liberal düzen yaratmaya arayışına giren 1945 sonrası liberal dünya düzeni, 
1990’larda Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle normatif baskın bir liberal düzen 
olarak yeniden canlandırılmış ve harekete geçirilmiştir. Bu liberal düzene, ku-
rumları aracılığıyla meşruiyet kazandıran ve sadece askeri ve ekonomik güçle 
değil, değerlerin ve fikirlerin ilhamıyla güç veren transatlantik bir merkez yö-
netti ve hâkim oldu (Mandelbaum, 2002). Bu nedenle, liberal dünya düzeninin 
en güçlü değerlerinden biri, dünyanın güncel ve geçmiş olayları nasıl anlam-
landırdığına dair söylemlerin kontrolüydü. Etiketler, özellikle küresel olarak 
saygı duyulan akademik yayınlarda yer alan geniş çapta kabul gören fikirleri 
dikte eden bir merkez tarafından oluşturulduklarında oldukça güçlü araçlar-
dır. Bu nedenle, böyle bir dünya düzeni sisteminde, hâkim olan hegemonik 
yapının meşruiyeti, maddi değerlerden çok, geniş çapta kabul gören fikirler 
ve kurumlar aracılığıyla küresel etki gösterir. Böylelikle hem paradigma yapıcı 
hem de paradigmanın kendisi haline gelir.

COVID-19 sonrası dünyada paradigmalar üzerindeki bu baskın Batı tekelinin 
değişmesi pek olası görünmemektedir. Popüler söylemler ve yaygın olarak be-
nimsenen fikirler hala aynı akademik çevrelerden yayılacaktır. Ana akım med-
ya desteği ile de konumlarını güçlendirmeye devam edecektir. Fakat, fikirlerin 
politikaları meşrulaştırma şekli bir değişime/gerilemeye maruz kalacaktır. Uy-
gulamalara gelince ise, fikirler uygulamaları değil; uygulamalar fikirleri şekil-
lendirecektir. Bunun nedeni, uluslararası iş birliği kalıpları, değer ve kimlik 
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temelli ilişkilerden daha az etkilenir hale geldikçe ve ihtiyaçlara odaklanan 
sonuç odaklı, çıkar temelli, işlemsel ilişkiler tarafından daha fazla yönlendi-
rildikçe; politik kararlara meşruiyet kazandıran fikirlerin inşası gittikçe daha 
nadirleşecektir. 

Bir paradigma değişimi olacak mı? Thomas Kuhn, “paradigma değişimi”ni 
bir teorinin artık mevcut durumu açıklamada yeterli olmadığı ve yeni teorile-
rin mevcudun yerini alması şeklinde tanımlar. Uluslararası ilişkiler teorisinde 
böyle bir paradigma değişimi neredeyse hiç olmadı (Kuhn, 1962). Yani ulus-
lararası ilişkiler de baskın bir paradigma diğerlerinin yerini tamamen almasa 
da her bir teorinin, kendi zamanına özgün olduğunu söyleyebiliriz.  Bunun 
sebebi her teori bulunduğu zaman içerisindeki fenomenleri bilinçli ya da far-
kında olmadan zamanın politikalarını meşrulaştırmak veya meydan okumak 
amaçlı değerlendirmelerde bulunurlar.   Ancak uluslararası ilişkiler teorisinde, 
bir paradigma değişiminde bir önceki paradigmanın yerini almayan birçok 
çok sayıda teori aynı anda mevcuttur.   Bu nedenle, devletler ve uluslararası 
aktörler arasındaki iş birliği kalıpları, pandemi sonrasında bazı değişikliklere 
uğrayabilir olsa da dünyayı anlamlandırma biçimimizin bir paradigma deği-
şikliğine uğraması olası değildir.

Bu bölümün amaçları doğrultusunda tarihsel değişimle ilgilendiğimizden, 
Robert Cox tarafından ortaya konulduğu şekliyle problem çözücü teoriler ve 
eleştirel teori arasındaki farkla başlamamız gerekiyor. Problem çözücü teori 
dünyayı olduğu gibi alır ve mevcut kurum ve ilişkilerin örüntülerini sorgula-
maz; daha ziyade bir problemi eylemin belirli bir alanında çözmeye odaklanır. 
Öte yandan, eleştirel teori daha bütünsel bir görüş benimser; kurumları ve güç 
ilişkilerini oldukları gibi kabul etmez, onları sorgular ve değişim süreçlerini 
arar. Dolayısıyla eleştirel teori kendini tarihsel değişimle ilişkilendirir. Cox, 
soğuk savaş gibi istikrar dönemlerinin problem çözme yaklaşımını destekledi-
ğini, belirsizlik dönemlerinin ise “fırsatları anlamlandırma ve değişim riskleri” 
için kritik bir yaklaşımı gerektirdiğini öne sürmektedir. (Cox, 1981, s. 130).

Bu bölümde, COVID-19 sonrası dünyadaki durumun tam tersi olacağını sa-
vunmaktayım. Bu yeni belirsizlik daha fazla problem çözücü yaklaşımı gerek-
tirecektir. Mevcut düzenin ya da düzensizliğin daha büyük resmini sorgulayan 
ve teoriyi sadece teori geliştirmek amacıyla üreten soyut yaklaşımlar gereksiz 
hale gelecektir. Cox’un değimiyle, ‘Stratejik eylem kılavuzları’ sunan ve ‘Dünya 
böyle olmalıdır’ diyen eleştirel teorilere veya büyük tasarımlar üreten fikirlere 
böyle bir dünyada çok az alan olacaktır (Cox, 1981, s. 130) Tüm uygulamalar 
bir süreliğine stratejik ten çok  taktiksel olarak planlanlanarak ilerleyecek ama 
bu  taktiksel yaklaşımlar Cox’un problem çözücü teori olarak tanımladığı bi-
çimde olmayacak.  Cox’un tanımladığı problem çözücü teoriler mevcut düzeni 
sürdürmek için birtakım anlatılar geliştirirler.  Bu, farklı bir problem çözücü 
yaklaşım olacak, taktiksel planlanmış olacak ama eleştirel teori gibi alterna-
tif bir düzen arayışında olmayacak ya da problem çözücü teoriler gibi mev-
cut olanı koruma çabasında da olmayacaktır. Bu bizi şu soruya getirmektedir: 
Böyle bir dünyada hala teoriye yer var mı? Uluslararası ilişkiler var olduğu ve 
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uluslararası sistemdeki aktörler arasında devam etmek zorunda olduğu sürece, 
evet, COVID-19 sonrası dönemde de uluslararası ilişkiler teorisine yer vardır. 
Bu teorinin, işlevselcilik yaklaşımına benzemesi de daha olasıdır. Tanımlayıcı, 
problem çözücü yaklaşım, aktörlerin ortak ihtiyaçlar temelinde nasıl iş birliği 
yaptığını ele almaktadır.  Bu ideolojiler veya normlar tarafından değil, ihtiyaç-
lar tarafından yönlendirilen bir yaklaşımdır. Belirli bir düzeni devam ettirmek 
veya mevcut düzene alternatif düzen önermekten ziyade, hayatta kalma süreç-
leriyle ilgilidir. Alternatif bir düzen, aşama aşama, gerekli hale gelen çeşitli iş 
birliği kümelerinin oluşturdukları temayüllerden sonra ortaya çıkabilir.

Dünya Düzenlerinin Meşrulaştırıcıları veya Sorgulayıcıları Olarak 
Teoriler
İki dünya savaşı arasındaki “savaşlar arası dönemden”, 1945’ten sonraki ikinci 
dünya savaşı sonlarında uluslararası ilişkiler düşüncesine egemen olan idea-
lizm ve gerçekçilik arasındaki ‘büyük tartışma’, uluslararası ilişkiler teorisinin 
temellerini şekillendirdi.    Tartışma, dünyayı olduğu gibi veya olması gerekti-
ği gibi arasında bir değerlendirme mücadelesi olup, uluslararası ilişkiler teo-
risinin parametrelerini ortaya koydu. İdealizm dünyanın nasıl olması gerekti-
ğini belirledi, ancak buna rağmen günün mevcut güç ilişkilerinin statükosunu 
sağlamlaştırdı.  Carr’ın idealizmi eleştirmesinin temelinde de bu yatıyordu.  
İdealizmin ilkesel duruşunundan ziyade, Carr, idealizimin birinci dünya savaşı 
sonunda “statükoyu” korumaya çalışan ‘tatmin olmuş güçler” den başka bir 
şey olmadığını savunuyordu.  (Carr, 1946, s. 225). Diğer taraftan realizm ise, 
mevcut düzeni, herhangi bir tasarım girişiminde bulunmadan korumaya çalış-
maktadır. Hem realizm hem de idealizm mevcut güç yapılarını pekiştirmek-
tedir. Dünyanın nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiği tartışmasının yanı sıra, 
özellikle 1970’lerden bu yana uluslararası ilişkiler teorisine egemen olan ikinci 
soru, uluslararası sistemdeki aktörlerin tam olarak kim olduğu ve bazılarının 
neden incelenmesi gerektiğini ve   diğerlerinden niçin daha önemli olmaları 
gerektiğiydi. Bu durum, uluslararası sistemde baskın aktörler olarak, devlet 
merkezli realizm kavramını eleştiren farklı metodolojilere sahip birçok teori-
den türemiştir. Aslında uluslararası ilişkiler teorisinin büyük ölçüde realizmin 
eleştirileri tarafından yönlendirildiğini söyleyebiliriz.

18. ve 19. yüzyıllarda ortaya çıkan liberalizm, savaşların ve ticaretin birbirle-
riyle uyumlu olmadıkları inancından kaynaklanıyordu. Birinci Dünya Savaşı ve 
sonrasındaki yıkım, liberal idealizmin, dünyanın nasıl yeniden düzenleneceği-
ni düşünürken ön plana çıkan paradigma haline gelmesine zemin hazırladı. 
İdealistler veya başka bir isimle liberal kurumsalcılar, güç dengesinin ulusla-
rarası sisteme özgü bir fenomen olmadığına, ancak kendi çıkarlarını idame 
ettirmek için elitlerin yönetimiyle inşa edildiğine inanıyorlardı. Liberal idea-
listlerin “gizli diplomasi” olarak adlandırdığı şey, bir grup yöneticinin bir sa-
vaş sistemi aracılığıyla zamanın güç ilişkilerini devam ettiren, üzerinde sürekli 
aralarında pazarlık ettikleri ve kitlelerin isteklerini yansıtmayan devletçi elitist 
bir gizli uygulamaydı. Liberal idealistler savaşı uluslararası sistemin doğal bir 
sonucu olarak değil, düzeltilmesi gereken bir sapkınlık olarak gördüler. Bu, 
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uluslararası sistemi iç politika ile aynı şekilde düzenleyerek uluslararası anarşi-
yi onararak düzeltebilceklerine inandılar. Uluslararası anarşi, uluslararası sis-
temin kuralları belirleyici bir merkezi otoriteden yoksun olma halini anlatan 
bir tabirdir.  Diğer bir deyişle, idealitsler, küresel yönetim sistemi ve uluslara-
rası kurumların yalnızca savaşlar tarafından düzeltilen güç dengesinin egemen 
olduğu uluslararası bir sistemin asırlık sorununu çözeceğine inanmışlardı.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonundaki Wilson’ın On Dört Maddelik İlkeleri, Ame-
rikan anayasal değerlerinin küresel olarak uygulanmasını somutlaştırmıştır. 
Milletler Cemiyeti’nin kolektif bir güvenlik sistemi aracılığıyla yaratılmasının 
ardından, bu ilkeleri koruması bekleniyordu (Howard, 2008, s. 74-78). Bunun-
la birlikte, Birliğin 1931’de Japonya’nın Mançurya’yı işgalini durduramaması 
ve İtalya’nın 1935’te Habeşistan’ı işgali, aslında devletlerin evrensel ve nor-
matif bir barış taahhüdü olmadığını gösterdi. Carr’ın İkinci Dünya Savaşı’nın 
başlangıcındaki liberalizm eleştirisi, liberal kurumsallık fikirlerinin arkasında-
ki motivasyonların aslında Birinci Dünya Savaşı’nın galipleri için statükoyu 
korumak olduğunu sadece ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda devletler 
arasında doğal bir çıkarlar uyumunun olduğu ve bu uyumun kurumsallaştıra-
bileceği   fikrini de çürüttü. (Carr, 1946, s. 60)

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda realizm, uluslararası ilişkiler teorisinde bas-
kın bir paradigma olarak ortaya çıktı. Carr’ın çalışmalarının ötesinde, Hans 
Morgenthau realist tezin ilerlemesine net bir entelektüel titizlik getirdi. Mor-
genthau’nun realizm anlayışı, neorealizmin ve Kenneth Waltz’un eseri olan 
uluslararası sistemin doğasının baskınlığından ziyade insan doğasının evren-
selliğine dayanıyordu. Morthenthau, politik realizmin altı ilkesini ortaya koy-
du: Rasyonel davranışa dayalı insan doğası tarafından yönetilen politika; siya-
si kararların anlaşılmasında kilit olan, güç olarak tanımlanan çıkarlar; devlet 
gücünün farklı biçimlerinin değişken doğası, devlet davranışını yönlendirecek 
evrensel ahlaki ilkelerin bulunmaması; evrensel olarak kabul edilmiş bir ma-
nevi ilkeler dizisinin olmaması ve hukuki, manevi veya ekonomik kaygılardan 
bağımsız bir otonom siyasi alan oluşu. (Morgenthau, 1985, s. 12). Waltz ve 
neorealistler ise uluslararası sistemi, devletlerin güç arttırma ihtiyacını yönlen-
diren benzersiz bir şekilde tanımlanmış bir yapı olarak vurgulamışlardır. Bu 
nedenle kararlar veya sonuçlar insan doğası tarafından değil, sistemin gerek-
lilikleri tarafından yönlendirilir. Waltz, bu yukarıdan (sistemden) aşağıya (ak-
törlere) doğru olan sistemik yaklaşımı, Morgenthau gibi geleneksel realistlerin 
devleterin davranışını ulus devlet seviyesinin ötesinde açıklayamadığını ileri 
sürerek savunmuştur.  (Waltz, 1990, s. 34).

Uluslararası ilişkiler teorisindeki tartışma, dünyayı olduğu veya olması gerek-
tiği gibi tanımlama arasında mücadele ederken, başka bir mücadele de söz ko-
nusu olguları açıklamak için uygun metodolojinin belirlenmesiydi. Bu 1960’la-
rın ‘ikinci büyük tartışmasını’ şekillendirmiştir. Bu dönemin davranışsalcıları, 
realist metodolojiyi kesinlikten yoksun olması nedeniyle eleştirdiler ve daha 
nicel metodolojiler ve biçimsel hipotez testleri sundular (Burchill & Linklater, 
1986, s. 20).
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Uluslararası sistemin realist/neo-realist açıklamaları, tarihdışı ve problem çö-
zücü olmalarından ötürü eleştirildi çünkü aşikâr bir şekilde çıkarlar ve güç art-
tırma arayışı gibi belirli açıları ele aldılar. (Cox, 1981, s. 132) Aslında bu eleşti-
rinin yersiz olduğunu düşünmekteyim. Realizm/neorealizm metodolojilerinde 
tarihdışı bir ortama gerek duyuyorlarsa, bunun nedeni, insan doğasında var 
olan belirli davranış biçimlerini incelemek için belirli süreçleri ve olayları di-
ğer fenomenlerden çıkararak gözlemleyebilmeleridir. Örneğin, Morgentha-
u’nun yasal, manevi veya ekonomik kaygılardan arındırılmış otonom siyasi 
alanı; Clausewitz’in sonuncusunu ‘yalnızca devlet işi’ olarak belirttiği, toplum, 
operasyonel ve politik olmak üzere üç ayrı bileşenden oluşan Clausewitz’in 
üçlü savaş tanımına benzer (Von Clausewitz, 2007, ss. 30-31). Benzer şekilde, 
ekonomik davranışı anlamak için Adam Smith, ‘ekonomik insanı’ diğer insan 
davranış biçimlerinden ayırır. (Grampp, 1948) Soyut bir rasyonellik biçimi, 
belirli bir fenomen türü ile ilgili davranışların incelenmesine olanak tanır. Ta-
rihdışı metodoloji uluslararası ilişkilerdeki sonuçları açıklamamıza veya tek-
rarlayan davranış kalıplarını tahmin etmemize yardımcı oluyorsa, bu tip bir 
problem çözücü teori olmakla ilgili bir sorun yoktur. Realizm tarihsel olarak 
şartlandırılmış bir perspektiften geri durmayı seçtiyse, bunun zaman ve me-
kandaki tarihsel ilişkisinden kesinlikle habersiz olduğu anlamına gelmez. Be-
lirli bir fenomenin ele alınması ve bu fenomenden çıkarımda bulunması ve bu 
konuyu savaş, uluslararası sistem veya ekonomi gibi tekrarlanan bir çalışma 
konusu olarak incelemeyi seçmesi bir eksiklik değil, bir metodoloji seçimidir.

Uluslararası sistemin işleyişinin sabit ve verili yönleri, uluslararası sistemin 
kendine özgü belirli yönleri olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Rasyo-
nalizm ya da İngiliz Okulu olarak adlandırılan düşünce çizgisi bu perspektifi 
desteklemektedir. Klasik realizm ve liberalizm arasında bir yerde rasyonalizm, 
devletlerin gerçekten iş birliği yaptığı ve düzene değer verdiği bir dünya top-
lumu kavramını ortaya koyar.  Bu, realizmin anarşik bir uluslararası sistemin 
sadece güç dengesi ve tekrarlayan savaşlar ile düzeltildiğini savunan sert anla-
yışından farklıdır.  Bull, Watson ve Wight, realist ve neorealistlerin iddia ettiği 
gibi uluslararası sistemin anarşik ve savaşa elverişli olabileceğini kabul etseler 
de ancak merkezi bir otoritenin olmamasına rağmen uluslararası ilişkilerde 
dikkat çekici bir düzen olduğunu gözlemlerler.  Çünkü uluslararası sistemine 
has belli şeyler vardır: Bunlar diplomasi, uluslararası örgütler ve uluslararası 
hukuk gibi iç politikada bulunmayan ve uluslararası sisteme özgü şeylerdir. 
Her şeyden önce, devletler diğer devletlerin ve uluslararası aktörlerin davra-
nışları hakkında belirli bir öngörülebilirlik verdiği için uluslararası sistemdeki 
düzene değer verirler. Realistler ve neo realistler gibi, rasyonalistler uluslara-
rası kurumların sınırlarının farkındadırlar, liberal idealistlerin inandığı gibi 
uluslararası kurumların, uluslararası sistemin tüm sorunlarını çözebilecekleri-
ne inanmazlar. Bununla birlikte, rasyonalistler veya İngiliz Okulu, dünyanın 
realistler ve neo-realistlerin öne sürdüğü kadar anarşik bir yapı olduğuna da 
inanmıyorlardı. Dünya düzeninin yapısı tamamen anarşik olsaydı neden dev-
letler kendilerine bu sınırlamaları koysunlar? Bu sınırlamaları Kant’ın anlayı-
şıyla bir evrensel ortak değerlerden kaynaklanarak değil, daha işlevsel bencil 
sebeplerden yaptıklarını ileri sürerler.  Rasyonalistlere göre bu bencil sebep 
devletlerin uluslararası sistemde bir düzeni tercih etmelerinden kaynaklanır. 
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Rasyonalistler iki soruyu cevaplandırmaya çalışırlar: Birincisi, devletler neden 
uluslararası düzene değer verirler ve ikinci olarak, böyle bir düzenin düzen-
leyici kurallarının ve kurumlarının er ya da geç devletlerin ortak değerlerin 
bilincinde olduğu uluslararası bir toplumun oluşmasına yol açması mümkün 
müdür? (Watson, 1987) Wight, Watson’dan Bull’a ana rasyonalist literatürde, 
uluslararası bir toplumu neyin oluşturduğuna dair çözülmemiş bir bulmaca 
olgusu bulunmaktadır. Bu beraberinde bir dizi soruyu getirir.  Grotiusçu/
Kantçı bir insanlık toplumu oluşturmak içinmi? Bu uluslararası toplum sadece 
Dünya çapında uluslararası kurallar ve düzenlemelerin günlük uygulamaları 
ve rutinlerine kaptırmış tek tip bir uluslararası elitten mi oluşmaktadır?  Bu 
tür bir uluslararası toplum, kültürel olarak farklı olabilir mi veya uluslararası 
toplumun evrensel bir kültürü olabilir mi? Bu uygulamalarda Batı kültürünün 
baskınlığı en sonunda kültürlerin çatışmasına neden olacak mı? Bu sorular, 
dünya düzeninin anlaşılmasında önemlidir ancak cevaplanmamış olarak kal-
mıştır. (Wight 1966; Bull 1977; Watson 1987)

Uluslararası kurumlar altındaki düzenleyici uygulamaların bir devletler top-
lumu oluşturup oluşturamayacağı sorusu, Deutsch’un NATO üzerinde yaptığı 
çalışmada da incelenmiştir.  Deutsch bir gereklilik olarak oluşturulan bir aske-
ri ittifakın sonunda bir Atlantik topluluğa evrilmesinin mümkün olacağını ileri 
sürmüştür. (Deutsch, 1957). İdealizm ve realizm arasındaki boşluğu kapatma-
ya çalışan tüm bu yazılarda, devletin uluslararası sistemdeki temel aktör olarak 
rolü sağlamdı. Bu aynı zamanda 1970’ler ve 1980’ler boyunca neorealistleri 
ve neoliberal kurumsalcıları ortaya koyan görüştü.1970’ler, uluslararası siste-
min gerçekçi ve neorealist açıklamaları altında devletin rolünün merkeziliği-
ne meydan okuyan işlemsel ekonomik faaliyette bir artış gördüğü için Gilpin 
ve Krasner, giderek küreselleşen dünya ekonomisinde devletin rolünün altını 
çizmek amacıyla, hegemonik istikrar teorisi ve rejim teorisi gibi kabul edilen 
işbirliği modellerine dayanan düzen kavramını öne sürmüştü. İngiliz Okulu 
gibi, rejim teorisi de devletlerin uluslararası işlemlerin maliyetlerini hesapla-
malarını ve azaltmalarını sağladığı için devletlerin uluslararası ilişkilere öngö-
rülebilirlik kazandıran düzenlemeler ve kurallara verdiği değeri öne sürdür-
müştür. (Aybet, 2001)

Soğuk savaşın sona erişi sadece olayın ne olduğunu açıklamakla yetinmeyip 
onu izleyecek politika uygulamalarını da  meşrulaştırarak  liberalizmi ya da 
neoliberal teorileri ön plana çıkardı. Soğuk Savaş’tan sonra Batı’nın zaferi, 
liberal bir dünya düzenini yeniden oluşturmak için planları meşrulaştıran 
akademik çalışmalarla kurumların resmi evraklarına anahtar kelime yazma ve 
kodlama çılgınlığına eşlik eden yeni bir ideolojik coşkuyu beraberinde getir-
miştir. Fukuyama’nın Tarihin Sonu Tezi (End of History), liberal demokrasi-
nin zaferinin ve post-ideolojik bir dünyanın gelişini vurgulamıştır. Aslında, 
bir ideolojinin egemenliğini Batı liberal demokrasisinin insanlık yönetminin 
son biçimi olarak evrenselleştirilmesinin müjdecisi olmuştur. John Ikenberry 
After Victory’de (Zafer Sonrası), savaşları kazanan devletlerin yeni güçleriyle 
ne yaptıkları ve düzen oluşturmak için bu gücü nasıl kullandıkları sorularını 
sormuştur. Yalnızca, her ikisinin de ABD’nin bir dünya gücü olarak ortaya 
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çıkmasıyla bağlantılı olan, demokrasinin yirminci yüzyılda yayılması ve ulus-
lararası kurumların yenilikçi kullanımını sergileyecek ve güç siyaseti denge-
sinin ötesine geçen “anayasal” özellikler gösteren bir düzen oluşturulduğunu 
savunmaktadır. İlerleyişi bir lineer (doğrusal) süreç olarak kabullenmek doğru 
olabilir fakat uluslararası sistemde ilerleyiş gerçekten lineer (doğrusal) bir sü-
reçmidir?  Bu şu soruyu akla getirir, dünya düzenleri ve siyasi/ideolojik evrim 
birer döngü içinde mi oluşmalı yoksa uluslararası sistemin ilerlemesi ve yoz-
laşması birbiriyle bağlantısı olmayan gelişigüzel bir olaylar dizisi midir? Hem 
Ikenberry hem de Fukuyama, komünizmin çöküşünden sonra 1945 sonrası 
liberal uluslararası düzenin dayanıklılığına hayretle bakmışlardır ve bunu şu 
şekilde açıklamaya çalışmışlardır: ya kurumsallığın zaferi (Ikenberry, 2001) ya 
da ideolojilerin sonu (Fukuyama, 1992). Doyle ise liberal demokrasilerin birbir-
leriyle savaşa girmeyeceklerini, ancak bunun demokratik olmayanlarla savaşa 
gidecekleri anlamına gelmeyeceğini ileri sürmüştür. (Doyle, 1997) Bu Doy-
le’un ‘Demokratik Barış’ tezi, aslında batılı galiplerin kendi değerler bütününe 
bağlı olmadığını varsaydığı her unsura karşı askeri müdahaleyi meşrulaştır-
mak için öngörücü bir felaket olarak nitelendirilebilinir. Bu tip yeni neoliberal 
düşünürlerde, soğuk savaş ertesi, kurumların başarısız olacağı ya da Almanya 
ve Japonya’nın ‘eski alışkanlıklarına’ döneceği yönünde bir önerme vardı. Bu 
korkunç sonuçların hiçbiri olmadı. Dünya gerçekten de Hedley Bull’un öngör-
düğü uluslararası bir topluma ilerlemiş miydi? Liberaller 1945 sonrası sistemin 
neden hayatta kaldığını açıklamaya çalışırken, Mearsheimer gibi realistler de 
uluslararası kurumları fazla yüceltmenin tehlikeleri hakkında uyardı.  (Mear-
sheimer, 1994; 1995) ve Huntington, soğuk savaşın sona ermesinin liberaller 
tarafından ortaya konan pembe resmi sağlayamayabileceği ve bir medeniyetler 
çatışması çıkabileceği konusunda uyardı. (Huntington, 1996) 
1990’larda teorideki bütün bu gelişmeler esnasında, eleştirel teorisyenler, 
Morgenthau’dan Ikenberry’ye asırlık teori/uygulayıcı ilişkisine karşı isyan eden 
ve sadece ana akım söylemi reddederek bir dünya toplumunun yaratılabileceği 
inancına dayanarak kendi alemindeydi.

Tüm bunların ortasında, 1990’larda aktörler ve yapı arasındaki ilişkiye odakla-
nan, yapının esasen aktörlerin kimliklerini ve çıkarlarını şekillendirme ve inşa 
etme gücüne sahip olduğunu iddia ederek ‘yapısalcılık’ adı altında yeni bir 
teori ortaya çıkmıştır. Alexander Wendt’in ‘anarşi devletlerin anlamlandırdığı 
şeydir’ ifadesi (Wendt, 1992) bu argümanı özetler. Yapısalcılık normların gü-
cüne odaklanır ve normların nasıl zorlandığını ve yeni normlarla nasıl değiş-
tirildiğini inceler. 1990’ların başlarındaki neo liberal egemen çerçeve üzerine 
inşa olan yapısalcılık, norm difüzyon yani norm yayılması ve kabul görme-
si sürecine katkıda bulunmuştur. Bunu başka bir deyişle, politika uygulama 
açısında bakarsak, şimdi Batı’nın soğuk savaşı nasıl kazandığının açıklaması 
bitmişti, artık bu düzeni komünizm sonrası oluşan boşluğa yaymanın zamanı 
gelmişti. Politika uygulaması ve uluslararası ilişkiler teorisi bir kez daha el ele 
yürüyordu.

İronik olarak, eleştirel teorinin politika / teori ilişkisine ve ana akım söylemlere 
aykırı olduğu düşünüldüğünde, eleştirel teori ve yapısalcılığın devlet merkezli 
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yaklaşımları için hem neorealizmi hem de neoliberalizmi eleştirdiklerinden 
dolayı aslında aynı kutuya konulabilirler. Hem yapısalcılık hem de eleştirel 
teori, uluslararası sistemde devletler ötesi ilişkilerin de önemli olduğunu ve ak-
törlerin davranışlarının kim oldukları ve kendilerini ve başkalarını nasıl algı-
ladıklarına göre belirlendiğini ileri sürmektedirler. Yapısalcılığın uluslararası 
normlara odaklanmaları, 1990’larda günün politika seçimlerini meşrulaştıran 
tipik bir araçtı. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden ve komünizm sonrası alanı 
Batılı uygulamalara ve kurumlara çekme gerekliliğinden sonra, 1990’larda li-
beral bir dünya düzeninin yeniden kurulması, norm yayma süreçlerini meşru-
laştıran düşünce kalıpları oluşturdu.   Bu, Balkanlar’daki gibi çatışma sonrası 
devlet inşası veya Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin NATO ve AB’ye alınması 
gibi üye devlet inşa etme yoluyla uygulandı. Bu nedenle, yapısalcılık, bir prob-
lem çözme yaklaşımı olan realizmi eleştirmesine rağmen, eleştirel bir teori gibi 
bir ‘stratejik eylem rehberi’ önermiştir ve bu kapsamda politikaları dünyanın 
nasıl olması gerektiğine dair büyük bir tasarımla şekillendirerek, aynı zaman-
da Soğuk savaş zaferinden miras kalan normatif bir liberal dünya düzenini 
sürdürerek, bir problem çözücü teori gibi taktiksel uygulamalara da rehberlik 
etmiştir. Bu nedenle, tüm teorilerin yaklaşımlarında biraz hem problem çözü-
cü hem de eleştirel unsurlar vardır.

Liberal Uluslararası Düzenin Meşrulaştırıcıları Olarak Norm  
Yayılma Süreçleri
Cox’un dediği gibi: “teori her zaman biri ya da bir amaç içindir” (Cox, 1981, 
s.128) 1990’larda norm yayılımı ile ilgili literatür yine de yeniden yapılandı-
rılmış liberal dünya düzeninin meşrulaştırılmasına, öne çıkarılmasına ve yayıl-
masına katkıda bulunmuştur. Normlar “uygulamada somutlaştırılmış inanç-
lar”dır. (Farrell, 2001, s. 71) 1990’dan itibaren, NATO’dan AB’ye ve AGİT’e 
kadar çeşitli uluslararası kuruluşların resmi açıklamalarında uluslararası 
normlar üzerinde tekrar eden bir söylemin ortaya çıktığını görebiliriz. Tüm 
bu belgelerde yaygın olarak bahsedilen üç norm vardır: serbest piyasa ekonomi-
leri, demokratik kurumlar ve insan hakları ile birlikte tutulan bir coğrafik alanın 
oluşturulması. Bu alana kurumsal belgelerde genel olarak ‘Avrupa-Atlantik 
bölgesi’ olarak değinilir. (Aybet, 2000, ss. 44-89).1

Norm yayılma kalıpları, uluslararası normların yerli aktörler/kurumlar tara-
fından içselleştirildiği bir sosyalleşme süreci yoluyla ortaya çıkar. Bu, uluslararası 
normların yerel olanlara nakledildiği bir “aşılama” sürecidir. 1990’ların zen-
gin yapısalcı literatürü, uluslararası normların nasıl yayıldığı ve nasıl yayılması 
gerektiği konusunda çeşitli modeller sunmaktadır. Böylece, uluslararası ilişki-
ler teorisi bu dönemde sadece liberal kurumsallaşmayı meşrulaştırmakla kal-
maz, aynı zamanda ona yöntem ve uygulama da sağlar. Theo Farrell’in ‘norm 
1 Bu kurumların Avrupa-Atlantik Alanında istikrar için kullanılmasına ilişkin politika planı, bu kurumların 1990’daki NA-

TO’nun Londra Deklarasyonu’ndan, AGİT’in 1992’deki Helsinki ‘Değişim Zorlukları’ Belgesine kadar tüm resmi belgelerin-
de açıkça görülmektedir.Bakınız: NATO Londra Deklarasyonu, 1990, Bakınız The Charter of Paris for a New Europe November 
1990, Aralık 1990, ayrıca bkz. NAA Siyasi Komite Interim Report of the Working Group on the New Security Order: From Paris to Hel-
sinki, Animating the CSCE, Ekim 1991 AI 3263, PC/ESC (91) 2, Uluslararası Sekreterya, Kuzey Atlantik Meclisi; CSCE Helsinki 
Belgesi, The Challenges of Change,  Temmuz 1992; Kuzey Atlantik Konseyi Oslo Kesin Bildirisi, 4 Haziran 1992, WEU Konseyi, 
Petersberg Deklarasyonu, Bonn, 19 Haziran 1992. Ayrıca bkz. Frank Schimmelfennig, Ronald Linden’de ‘Introduction’ (ed.) 
Norms and Nannies, The Impact of International Organisations on the Central and Eastern European States, Rowen Littlefield, Oxfod 
(2002), s. 7.
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nakli’, uluslararası normların sosyal öğrenme yoluyla mevcut yerel normlara 
aşılandığı artımlı bir süreci veya uluslararası normların yerel normlarla çatıştı-
ğı ve hedef topluluğun ‘yeni düşünme ve hareket etme yollarını benimsemeye’ 
zorlandığı siyasi mobilizasyon yoluyla yayıldığı radikal bir süreci içerir (Farrell, 
2001, s. 65). Finnemore ve Sikkink, meşruiyetlerini, itibarlarını ve saygınlık-
larını korumak ve arttırmak için normların devletler ve uluslararası kuruluş-
ların değindiği ‘ardışık’ normdan bahseder (Finnemore & Sikkink, 1998). Bu 
Kappen ve Sikkink’in yerli aktörlerin söylemsel uygulamalarında uluslararası 
normların geçerliliğini kabul ettiği sosyalleşme sürecine benzerdir. Bu normları 
ihlal eden devletler uluslararası toplum tarafından tecrit edildiği için oluşan 
bir ‘ahlaki bilinç’ de vardır. (Kappen & Sikkink, 1999, ss. 7-11) Frank Schim-
melfennig bir sosyalleşme sürecinde hedef toplumun rasyonel seçiminin doğ-
ruluğunu kabul etmektedir. Burada, uluslararası toplum ve sosyalleşme süre-
cinin yönlendirileceği “dış devlet” olmak üzere iki aktörü tanımlamaktadır. 
Kendisini toplumla özdeşleştirdiği, değerleri ve normları meşru kabul ettiği 
ve topluluk üyelerini rol modelleri olarak gördüğü için dış devlet topluluk de-
ğerlerini ve normlarını öğrenir ve içselleştirir. Bu normları ‘gerçek ve doğru 
olarak gördüğü için değil, ilerideki siyasi hedefleri için bu normları benimse-
mesinin gerekli olmasından ötürü’ bu normları benimser (Schimmelfenning, 
2000, s. 117; Acharya, 2004, ss. 239-275). Bu, bir sosyalleşme sürecinde he-
deflenen aktör kısmında rasyonalite olduğunu varsayar. Özellikle Schimmel-
fenning, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra Orta ve Avrupa devletlerinin 
Batı kurumlarına katılmalarını inceleyerek argümanını geliştirdi. Bu, Bosna 
örneğinde olduğu gibi çatışma sonrası devlet inşasından farklı olarak üye dev-
let inşasıdır. Her iki durumda da normlar, politika uygulayıcıları için “imkân 
vericiler” olur. Politika uygulayıcıları için normaların imkân vericiler olarak 
tanımlanması hem neo liberal kurumsalcı hem de yapısalcı anlatımlarda mev-
cuttur. Her ne kadar neoliberal kurumsalcılar ve neorealistler çıkarları belirli 
bir şekilde ele alırlarsa da yapısalcılar normları çıkar ve kimlik oluşumunun 
temeli olarak alırlar (Wendt, 1992; Moravcsik 1997). 1990’ların hedef devletle-
re ve toplumlara norm yayılımı ile güçlendirilmiş liberal kurumsalcı tasarımı, 
çıkarları göz önüne alındığında neoliberal ve neorealist güç maksimizasyonu 
ve kendini koruma varsayımları tarafından yönlendirilmiş oldu. Bu çıkarların 
teminatı, belirli bir liberal düzeni savunup teşvik ederek üstlenilir. Bu teşvikin 
bir parçası olarak, dışarıdan dayatılan normların diğer bölgelere ve ülkelere 
transfüzyonu, söz konusu liberal düzenin yürürlükte kalmasının garanti edil-
diği anlamına geliyordu (Aybet, 2000).

Soğuk savaş sonrası liberalizmin dönüşü ve normların uygulama ve teoride 
yayılması, zamanla 1990’ların başlarını çevreleyen coşkuda bir düşüşe eşlik 
etti. Bunun ne tarihin ne de ideolojilerin ne de çatışmaların sonu olmadığı 
anlaşıldı. Ayrıca, tüm dünyayı saracak şekilde bir tür batı merkezli bir uluslara-
rası toplumu ihraç etmenin de mümkün olmadığı ortaya çıktı. Huntington’un 
kıyamet senaryosu, devlet dışı aktörlerin yükselişi, Rusya ve Çin’in dünya sah-
nesindeki yeniden dirilişi ve terör üzerine küresel savaş gibi yeni zorlukların 
ortaya çıkmasına rağmen, gerçekleşmedi. Transatlantik bir yapının egemen 
olduğu liberal düzenin egemenliğine karşı en büyük meydan okuma aslında 
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kendi içinden yükseldi: küreselciler ve merkantilistler arasındaki yeni ideolo-
jik mücadele. İşte tam bu noktada COVID-19 dünyayı vurdu.   

COVID-19 Sonrası İhtiyaçlara Dayalı Bir Dünya Düzeni 
COVID-19 pandemisi sonrasında ne tür bir dünya düzeninin ortaya çıkacağını 
veya bu sürecin küresel liberal düzene ne kadar zarar vereceğini tahmin etmek 
zor. Bu makalenin yazılma aşamasında süreç henüz sonlanmadı ve bu süre-
cin olası sonuçları ise hali hazırda belirsizliğini korumakta. Bununla birlikte, 
uluslararası iş birliği örneklerinin hangi kısımlarında bir değişiklik bekleyebi-
leceğimiz noktasında bazı tahminlerde bulunmamız mümkün görünmektedir.

COVID-19 bir pandemi haline geldiğinde uluslararası sistem zaten halihazırda 
bir akış halindeydi. Transatlantik bir merkezin hakimiyeti altındaki batı temel-
li sistem ve kurumlarının dışında donmuş ve sıcak çatışmalar yaygınlaşmaktay-
ken, küresel ekonomi 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizinden son-
ra daha önceki durumuna gelmek için mücadele ederken, uluslararası sanal 
terörist hücreleri beklenmedik zamanlarda yine şüphe duyulmayan yerlerde 
ortaya çıkıp ve sonra çıkışı olmayan yollarla ortadan kaybolurken, güvenlik 
kavramları küresel müşterekleri korumaktan gıda tedarikini korumaya doğ-
ru bir değişikliğe doğru evrilmekteydi. Bu arada, iç savaşlar şiddetle devam 
etmekteydi ve istikrarsızlık önceki yıllara kıyasla çok daha geniş alanlara ulaş-
maktaydı. Sert güç temelli bir bölgesel oyuncu olarak yeniden ortaya çıkan bir 
Rusya, ile Çin’in bir tüccar, yatırımcı ve teknoloji lideri olarak küresel etkisinin 
korkutucu derecede hızla yayılması, liberalizmi eski haline döndürmek isteyen 
1990’ların dünyasını uzak bir geçmişte bir bıraktı. Dolayısıyla, COVID-19 or-
taya çıktığında dünya zaten bir değişim sürecinden geçmekteydi. Bu değişim, 
düşüşte olan liberal bir dünya düzeninden, hâlâ yapım aşamasında olan ve 
“Batı Dünyası Ötesi” olarak adlandırılan başka bir sisteme geçiş şeklinde ger-
çekleşmekteydi. (Stuenkel, 2017).

Bu düzenin varlığı her zaman bir “öteki”nin varlığına bağlıydı. Bu genellikle 
bir ideoloji kılığında karşımıza çıkmaktaydı. Soğuk Savaş sırasında bu komü-
nizmdi. Soğuk Savaş sonrası dönemde “haydut devletler” kavramı ile birlikte 
küresel terörizmin de ortaya çıkmıştır. Bu bazen, özellikle 11 Eylül’den sonra 
ne yazık ki “İslamcı terörizm” olarak adlandırılmaktaydı.  Bu, aslında 20. yüz-
yılın büyük ideolojik mücadelelerinden beri tüm yanlarıyla aynı sürecin bir 
parçasıydı: Faşizm, komünizm - hepsi batı önderliğindeki liberalizme ve ser-
best piyasa ekonomilerine karşı olmuşlardır. Liberal dünya düzeni, kendini 
haklı çıkarmak için her daim bir ideolojik mücadeleye bel bağlamıştır. Kendini 
faşizmi yenen güç olmanın küllerinden evrilerek kurmuştur. Komünizmin ana 
ve tek rakibi olarak mücadeleyi sürdürmüştür. Daha sonra radikalizmi ayırarak 
“özgür dünya” örtüsü ile yoluna devam etmiştir.  Ve son olarak, sözde bağlı ol-
dukları yerden ya da ‘yuvadan’ sapan devletleri “otoriter” olarak etiketlemiştir. 
Yaygın olarak kabul gören yayınların, kurumların ve küresel sosyal yardımlar-
la destekleyici ana akım medyanın ağırlıklı olarak Batılı bir yapıdaki akademik 
söyleme sahip olmaları, bu söylemlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Böylece, 
1990’ların neoliberal söylemleri, norm difüzyonu üzerine yapılan çeşitli titiz 
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çalışmalarla takip edilerek bu etiketlemeyi desteklemiştir. Bu bölümün başlan-
gıcında, etiketlerin geniş kesimlerce meşru yapı olarak kabul gören bir kesim 
tarafından desteklenmeleri durumunda çok güçlü unsurlar olabileceklerini 
belirtmiştim. Bu minvalde, baskın transatlantik yapının ve ağırlıklı olarak batı 
merkezli kurumların Amerikan anayasal uygulamalarından esinlenen ve türe-
tilen bir liberal kurumsallaşma paradigması oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yö-
netmelikler ve kurumlar tarafından yönetilen bir sistem İngiliz Okulu koşulla-
rında uluslararası bir toplum haline gelmemiştir; ancak ağırlık olarak NATO 
aracılığıyla hareket eden, bir savunma askeri ittifakı yoluyla faaliyet gösteren 
bir ‘batı güvenlik topluluğu’ haline gelmiştir. Birçok yönden bu, Deutsch’un 
1957’de öngörmüş olduğu topluluktu. Bununla birlikte, Deutsch, Avrupa’yı 
1945’ten önce ağırlıklı olarak bir devlet merkezli savaş sistemi olduğunu düşü-
nerek, kendini güç dengesi ve kalıcı savaşlarla düzelterek, uzun vadeli barışçıl 
değişim beklentilerine sahip eşit bir topluluk öngörmekteydi. Bundan bir dev-
letler ve halklar topluluğu ortaya çıkabilecekti. (Deutsch, 1957). Bu anlamda 
AB olağanüstü bir projeydi. Ancak 1990’ların yeniden canlanan liberal dünya 
düzeni farklı bir şeydi. O zamanın çeşitli kitaplarında, Ikenberry’nin After Vic-
tory (Zaferden Sonra), Fukuyama’nın End of History’sinde (Tarihin Sonu) yer 
alan liberal dünya düzeni için zaferin coşkusuna tanıklık eden bir zamandı.   
(Ikenberry, 1997; Fukuyama, 1992). Bu, Amerikan liderliğinin zafer kazandığı 
ve bir kez daha Dünya Düzeni tasarımının Avrupa ve Amerika’nın omuzlarına 
yüklendiği bir an olmuştur. Bu tasarımda, Dünya ve diğer devletlere yönelik 
‘bu şekilde olmalı’ anlamında bir ‘olması gereken’ vardı. Barış, yalnızca onu 
hak edenlerin ayrıcalığıydı- bu demokratik devletlerin Batılı liberal modeli 
olanlara mahsustu (Doyle, 1997). Bu bir kez daha ‘öteki’ için bir etiket yarat-
mış oldu. Bu, bu büyük tasarıma bağlı olmayan herhangi bir alan veya ülke 
olabilirdi. Bu, batı güvenlik topluluğuna bu gücü sadece finans, ekonomi ve 
askeri güç yoluyla değil, aynı zamanda geniş çapta kabul gören değerler ve 
kurumlar aracılığıyla da güçlendirilmiş bir hegemonya modeli olarak kabul 
edilen Gramscian hegemonyası olarak görülme hakkını sağladı (Aybet, 2000). 
Batılı bir güvenlik topluluğunun meşruiyeti her zaman gerçek veya yapılandı-
rılmış ideolojiler arasındaki mücadeleye bağlıydı, çünkü onun için her zaman 
bir “öteki” olmak zorundaydı.

30 yıl sonra belirginleşen şey, Avrupa ve Amerika olan “transatlantik yapı”nın 
1990’ların zaman tüneline yakalanmış olmasıydı. Ancak gerçekte olan sadece 
liberal dünya düzeninin düşüşe geçmiş olması değil, aynı zamanda yeniden 
dirilen güçler olan Rusya ve Çin’in yeniden kendi tasarımlarını oluşturuyor 
olmalarıdır. Küresel ekonomi değişiyor, yeni tedarik ve değer zincirlerine dö-
nüşüyordu. Liberal dünya düzeni çözülüyordu. Kurumlara olan güven sallan-
tıdaydı. İç savaşlar ve bölgesel istikrarsızlıklar artıyordu.
 
Bu değişikliklerin arasında yeni bir dizi ideolojik çatışma ortaya çıktı. İronik 
bir şekilde bu ideolojik çatışma, bir yandan batı güvenlik camiasının değerleri 
ve kurumları ile ona ‘öteki’ olarak meydan okuyan bir güç arasında değildi. Bu 
ideolojik çatışma batı güvenlik toplumunun kendi içinde gerçekleşmekteydi. 
Bu savaş, küreselci liberal dünya düzenine tutunanlar ile ona merkantilist ko-
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rumacı politikalarla tepki verenler arasında, çoğu zaman kendini en sağdaki 
ırkçı eğilimlerle destekle kendini gösterenler arasındaki bir savaştı. COVID-19 
dünya sahnesine bu yeni ideolojiler arasındaki çatışmanın kavşak noktasında 
girdi. COVID-19’un yaptığı şey, dünya düzeninin geçmekte olduğu değişimi 
hızlandırmış olmasıdır. Muhtemelen bu gelişmelerden bazılarının halihazırda 
ciddi bir hızla çözülmekte olduğunu göreceğiz.

Ayrıca ufukta yeni bir tür ulus devlet göreceğiz: Tüm sektörlerde kendi kendi-
ne yeterli olan, küresel tedarik zincirlerine daha az bağımlı olan, ancak küresel 
ticaret ilişkilerini genişletmeye devam eden kendi kendine yetebilen bir ulus 
devlet. Dolayısıyla bu devlet, tamamen merkantilist olmayan fakat kendi ulusal 
üretim ve dağıtım üssünü koruyan bir devlettir.

COVID-19 ayrıca ülkeleri ihtiyaç temelli düzeyde iş birliği konusunu ele alma-
ya zorladı. Mesela örnek olarak bu devletlerin aşı bulma konusundaki acele-
lerini ele alabiliriz. Olası olmayan adayların bir araya gelmesi muhtemeldir; 
belki bir ülkedeki bir grup bilim adamı, başka bir ülkedeki bir ilaç firması ile 
anlaşma yapabilir. Bu siyaseti ve uluslararası ilişkileri aşar. Bunlar, COVID-19 
döneminde, herkesi ezber bozmaya zorlayan yeni fırsatlar olarak karşımızda 
yer almaktadır. Arz ve değer zincirlerinin de ihtiyaçlara yönelik olması muh-
temeldir ve bunlar politika ve ideolojileri aşacaklardır. Öte yandan, ülkelerin 
güvenlik ve savunmayı araştırma ve geliştirme tesislerini, özellikle siber saldı-
rılardan korumak için yönlendirmeleri kuvvetle muhtemeldir.

Post COVID-19 Dünyası, merkantilistleri daha fazla uluslararası iş birliğinde 
yer almaya zorlayacakken, liberal küreselcileri uluslararası iş birliğinin tek 
belirleyicisi olarak ideolojik güdülerini sorgulamaya itecektir. İş birliği çeşit-
lerinin hayatta kalma arzusundan kaynaklanması daha olasıdır, bu nedenle 
iş birlikleri temel ihtiyaçlara dayalı işlemlere dayanmaktadır.  Fukuyama’nın 
liberal demokrasinin “insanlığın ideolojik evriminin son noktası ve Batı liberal 
demokrasisinin insan hükümetinin nihai biçimi olarak evrenselleşmesi” oldu-
ğu ve onun iddiasının aksine bir durumdur. Başka ideolojik rakibi olmaması 
dolayısıyla (Fukuyama, 1989, s. 2), ortaya çıkacak bu yeni düzenin ideolojinin 
kendisinin son noktası olması daha olasıdır. İdeolojilerin artık uluslararası bir 
düzenin tasarlanması ya da hâkim bir düzenin korunması gerekip gerekmedi-
ğini belirlemeyeceği yeni bir dünya bu. Uluslararası sistemde bir düzen ben-
zerliği olacaktır, ancak bu sonuca yönelik çeşitli iş birliği tarzlarının büyük bir 
tasarımdan kaynaklı değil de, tamamen ihtiyaçlardan dolayı devam edecektir. 
Böyle bir dünya düzeninin, Fred Halliday’in ileri sürdüğü gibi, üç uluslarara-
sı ilişkiler seviyesinin tüm seviyelerinde işleyişi daha olasıdır: Devletler arası, 
ulus aşırı ve sistemik (Halliday, 1990, s. 503).

Bu yeni düzende, muhtemelen devletin geri dönüşünü göreceğiz ve dolayı-
sıyla bir dereceye kadar da merkantilizmin, bu derece uluslararası iş birliğini 
durduramadığı ve uluslararası sistemde yerleşik iş birliği biçimlerini yıkmayı 
amaçladığı için kendi merkantalizmiyle kısıtlı olacaktır. Bir devlet, küresel-
leşmenin güç merkezlerini ve bu süreçleri sürdüren kurumları baypas etmeyi 
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arzulayacaktır. Başka bir deyişle, bu bizi Cox’un tanımladığı gibi yeni bir dev-
let modeline veya devlet formlarına götürüyor (Cox, 1981, s. 138). Bu, ulusla-
rarası siyasi ve ekonomik ilişkilerine koşulsallık yoluyla egemen olan küreselci 
kurumlara kendi kendine yetmeyi amaçlayan, ancak aynı zamanda küresel ti-
caret yapmaya devam edecek şekilde bir devlet modelidir. Bu tür devletler, 
küresel ekonomideki diğer aktörlerle nasıl etkileşime gireceklerine dair kendi 
parametrelerini belirleyeceklerdir.

Bu yeni ortaya çıkan devlet modeli, Cox’un liberal düzene nihai meydan oku-
yucu olarak düşündüğü modelden de farklı olacaktır. Cox, uluslararası sistem-
deki alternatif bir yapının merkezdeki neo-merkantilist endüstriyel ve temel-
de bulunan ulusal düzeydeki korporatizmden gelebileceğini öngörüyordu. 
Başka bir deyişle, bu neo merkantilizm transatlantik temelde yükselecektir. 
Cox’a göre başka bir alternatif, çevreden ortaya çıkan veya daha genel an-
lamda “üçüncü dünya” olarak adlandırılan “karşı hegemonik” güçler olabilir. 
(Cox, 1981, ss. 150-151) Ancak, Atlantik yapıya dayalı liberal düzene meydan 
okumanın ötesinde, bu “karşı-hegemonik” popülist hareketlerin sunacak çok 
şeyi olmayacaktır. Şu anda gördüğümüz şey oldukça farklıdır. Evet, yapının 
temelinde yükselen bir neo merkantilizm var, ancak COVID-19 onu ulusla-
rarası düzeyde daha fazla işbirlikçi olmaya zorlayacaktır. “Karşı-hegemonik” 
güçlere gelince, bunların yukarıda bahsettiğim, kendi kendine yeterli olan kü-
resel tüccar ülke modeli olma olasılığı daha yüksektir.  Bu nedenle yeni düzen, 
geleneksel merkez-çevre bölünmesine dayanmayacaktır. Aslında merkez-çevre 
ilişkisi ortadan kalkacaktır. Daha iyimser bir notta, bu daha nazik, daha müla-
yim bir sistem haline gelecektir. Belki de Wallerstein’ın “üçüncü dünya” kav-
ramını reddettiğinde öngördüğü sistem de budur. Wallerstein 1990’lı yılların 
başlarında liberal düzenin düşüşte olduğunu ve yerine başka bir şeyin konmak 
zorunda olduğunu belirtmişti, ancak Cox gibi teorik çerçevesi, yükselen güçle-
re ve gelişmekte olan ekonomilere atıfta bulunarak, yarı çevre olarak adlandır-
dığı ek alanla birlikte bir merkez ve çevre yapısı içine yerleştirildi (Wallerstein, 
1982; 1995).

Eğer bu alternatif ihtiyaç temelli sistemden herhangi bir düzenin görünüşü 
ortaya çıkarsa, bu düzen teknik, kısa vadeli ve ihtiyaç temelli çeşitli iş birliği 
aşamaları yoluyla aşağıdan yukarıya doğru büyüyen bir düzen olacaktır. Ni-
hai olarak bu iş birliği aşamaları, daha üst siyasette bir iş birliğine ve belki de 
ortak bağları olan uluslararası toplum anlayışına dönüşebilir. Bu, işlevselcilik 
teorisine dayanan artırımlı bir yaklaşımdır. Bu, Mitrany’nin, otoritenin bağ-
lantısını bir devletin topraklarından ziyade belirli bir faaliyete bağlanmasını 
öngören çalışmasında somutlaşmıştır. Uluslararası kuruluşlar, idari görevleri 
yerine getirirken yalnızca kolaylık sağlayıcı haline gelirler, neoliberaller tara-
fından öngörülen değerler ve normlar aracılığıyla bir ‘olması gereken’ hissini 
dayatmazlar. İşlevselcilik politik değildir; ‘ortak faaliyetlerin ve aralarındaki 
çıkarların sürekli geliştirilmesiyle sınırları anlamsız kılarak’ ‘ortak ihtiyaçlar’ 
üzerine yoğunlaşır. (Mitrany 1966; Aybet, 2001. s. 17). Sonunda bir devletler 
topluluğu veya uluslararası bir toplum gelişebilir, ancak Mitrany’nin iddia etti-
ği gibi, devletler bu topluma “yazılı bir inanç eylemiyle değil, organik katılım-
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la” bağlı olacaklardır (Mitrany, 1966 s. 42). Bu nedenle, COVID-19’dan son-
raki uluslararası ilişkiler teorisi, dünyayı olduğu gibi korumakla veya dünyayı 
olması gerektiği gibi dayatmakla daha az ilgilenecektir; ancak yüksek ihtimalle 
büyük tasarımlarla belirlenen iş birliklerini değil de ihtiyaçlar temeline ortaya 
çıkan, siyasi ve ideolojik olmayan çeşitli uluslararası iş birliklerini deneyecek 
ve açıklayacaktır.  
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Özet
COVID-19 küresel salgını uluslararası politika üzerinde etkili olan özellikle 
beş yönelimi güçlendirmiştir. Buna göre, bölgeselleşme ile küreselleşme ara-
sındaki rekabet artmakta; dijital çağa uyum ve dönüşüm hızlanmakta; popü-
lizm güç kaybederken etkin yönetişim siyaset üzerinde etkili olma imkânını 
yakalamakta; devletlerin kırılganlığı olgusu özellikle çevremizdeki havzalarda 
artmakta; başta ABD-Çin olmak üzere büyük güç mücadeleleri yoğunluk ka-
zanmaktadır. Bu yönelimlerin etkisinde oluşan uluslararası siyasi ortam Tür-
kiye bakımından sınamalar ve fırsatlar içermektedir.
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The Pandemic Turn of International Politics

Abstract
The COVID-19 pandemic has reinforced particularly five trends that were al-
ready exerting influence on international politics. Accordingly, globalization is 
facing greater competition from regionalization and decoupling; digital trans-
formation is gathering pace and pervasiveness; effective governance is regain-
ing strength against populism; state fragilities are becoming worse particu-
larly in Turkey’s broad neighborhood; and finally great power competitions 
including US-China rivalry are intensifying. The international political scene 
defined by these trends present challenges and opportunities for Turkey.
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Giriş

Dünya küresel dijital çağın ilk toplu provasını COVID-19 salgını ile yaptı. 
Bu süre zarfında yaşananları uzun süre irdeleyeceğiz. Esasen iş gücünün gi-
derek evden çalıştığı, iletişimin ağırlığının dijital ortamda cereyan edeceği, 
üretimin tek bir ürünü yapan uzmanlaşmış birimlerden her şeyi üreten ma-
kinalara kaymakta olduğunu biliyorduk. Bir pandemi yani küresel salgını er 
ya da geç yaşayacağımız da bilinmekteydi. COVID-19 pandemisinin geleceğe 
tuttuğu emsalsiz ayna sayesinde dijital çağla uyumlu ve uyumsuz yönlerimizi 
görme fırsatını bulduk. Çok acı çekildi ve özellikle ekonomik anlamda çekil-
meye devam edilecek ama dijital hayata uyum konusunda ciddi mesafe de kat 
edildi. Yine de dünya sathında dijital çağa geçiş noktasında tam olarak hazır 
olmadığımız ortaya çıktı. Örneğin, dijital ekonomiye henüz katılamamış çok 
fazla işletme ve insan gücünün mevcut olduğu bu süreçte deneyimlendi. Bu 
çerçevede, insanoğlu yeni çağa intibak için sistematik bir çalışma ve dönüşüme 
ihtiyaç duyacak ve geçiş çalkantılı olacaktır.

Salgın sonrası nasıl bir dünyanın bizi beklediği konusu ülkemizde ve dünya-
da çok yaygın şekilde tartışılmaktadır. Dış dünyadan görüşlere baktığımızda, 
mevcut kurumların başarılı olamayacağını öngören Kissinger, salgından sonra 
dünyanın aynı kalmayacağını savunanlar arasında yer almış, salgınla müca-
dele ederken kriz sonrası geleceği “aydınlanma değerleri” ve liberal dünya 
düzeni ilkeleri üzerine inşa edecek adımlar atılmasını savunmuştur (Kissinger, 
2020). Nye, salgının ABD’yi birinci güç olmaktan indirmeyeceğini, buna karşın 
ABD’nin G20 içerisinde liderlik sergileyerek gelişmekte olan ülkelere yardım 
sağlanmasında öncü rol oynaması gerektiğini savunmuştur (Nye, 2020). ABD 
liderliğinin salgın öncesinde zayıflamaya başlamış olduğunu hatırlatan Haass, 
küresel işbirliğinin yerine büyük güç mücadeleleri gibi temel eğilimlerin sal-
gından sonra daha belirgin şekilde yaşanacağını öngörmüştür (Haass, 2020). 
Rodrik, salgının kriz öncesi eğilimleri değiştirmeyeceği, neoliberalizmin yavaş 
ölümünün devam edeceği, popülist otokratik liderlerin daha da otoriter ol-
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maları için zemin bulacakları, hiper-küreselleşme zayıflarken ulus devletlerin 
güçleneceği görüşündedir (Rodrik, 2020). Wang, salgının küreselleşmeyi de-
ğiştireceğini, Çin ile Türkiye dâhil Kuşak ve Yol ülkelerinin sermaye yerine 
insanın merkezde olduğu yeni küreselleşme için sağlam temel oluşturdukla-
rını, kapsayıcı ve etkili küresel yönetişim sistemine ihtiyaç olduğunu, kapita-
lizm ve ABD hegemonyası düşüşe geçmişken Çin’in imalat, makineler arası 
internet, yapay zekâ, inovasyon kapasitesinin ivme kazandığını kaydetmiştir 
(Wang, 2020). Hosoya, ABD ve Çin merkezli kutupların uluslararası toplum-
da nüfuzlarını artırmaya çalışacaklarını ancak her ikisinin de salgın sonrasın-
da zemin kaybetmesinin muhtemel olduğunu, salgın sonrası ekonomisini en 
hızlı şekilde yeniden ayağa kaldırabilenlerin dünyayı da şekillendirmesinin 
mümkün olduğunu, bu meyanda Japonya’nın uluslararası işbirliğinin güçlen-
dirilmesine liderlik edebileceğini savunmuştur (Hosoya, 2020). Mohan, ABD 
ile Çin arasında çok taraflı kurumları yönlendirme bağlamında Soğuk Savaş 
dönemindekinden daha sert bir rekabet yaşandığını, Çin’in Batı’da boşluklar 
bulup manivela oluşturma bakımından Rusya’ya nazaran daha başarılı oldu-
ğun, sözü edilen rekabetin diğer devletler üzerinde baskı oluşturmakla bera-
ber, çok taraflı kurumları etkileme konusunda salgın sonrasında orta boyuttaki 
güçlere kapı açabileceğini dile getirmiştir (Mohan, 2020). Elmi ve Hersi ise 
salgının Afrika’da ekonomiyi, düzensiz göçü ve mevcut büyük güç rekabetinin 
kıtaya getirdiği sınamaları daha da arttıracağını, buna karşın kıtadaki iş birliği 
ve entegrasyonu, sağlık sektörünün gelişimini ve demokratikleşme süreçleri-
ni olumlu etkilemesinin de muhtemel olduğunu yazmışlardır (Elmi & Hersi, 
2020).  Tocci, kurallar temelli çok taraflı uluslararası sistemin korunması için 
Avrupa’nın liderlik göstermesi için bir fırsat doğduğunu ve çevresindeki kırıl-
ganlıkların giderilmesi için de çalışması gerektiğini vurgulamaktadır (Tocci, 
2020). Nihayet Kortunov, Rusya’nın salgın ile mücadele konusundaki başarı 
düzeyinin ülkesinin karşılaştığı tehdit ve sınamalar karşısındaki ve uluslararası 
konumunu etkileyeceğini kaydetmekte, ayrıca Ortadoğu, Afrika, Güney Asya 
ve eski Sovyetler Birliği coğrafyasında güç boşlukları oluşabileceği ve Rus dış 
politikası bakımından fırsatlar çıkabileceğini belirtmektedir (Kortunov, 2020).
Yukarıdaki örneklemden de görüleceği üzere, küresel salgını uluslararası iliş-
kilerde bir dönemeç ve hatta fırsat olarak görenler gibi görmeyenler de mev-
cut olup, hemen her gözlemci mevcut uluslararası sistemin esasen çeşitli sına-
malarla karşı karşıya olduğu noktasında buluşmaktadır.

Bu çerçevede, COVID-19’un uluslararası politika ve uluslararası sistem üzerin-
deki olası etkilerini incelerken, sistemik değişimlerin uzun dönemli karmaşık 
ekonomik, toplumsal, düşünsel, askeri, siyasi süreçlerin olgunlaştığı ve spesifik 
olaylarda büyük yıkımların gerçekleştiği noktalarda meydana geldiğini baş-
tan tespit etmek gerekmektedir. Salgınlar, savaşlar ve devrimler gibi büyük yı-
kım yaratabilme kapasitesine sahip olsa da COVID-19 salgınının kendi başına 
dünya savaşı ölçeğine yaklaşabilen bir yıkım yaratmayacağını artık biliyoruz. 
Konuya sadece sistemi şekillendirebilecek veya dönüştürebilecek devletlerin 
gücü gibi ölçümü tartışmalı olan bir optikten bakmanın da eksik hatta yanıltıcı 
olacağını esasen teslim etmek gerekmektedir. Hâlihazırda sisteme dair eleşti-
riler ve sistemin fragmanlara ayrılması süreci devam etse de mevcuttan sonra 



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

324

gelecek çağa dair ne bir oydaşma vardır ne de oydaşmanın yerine kendi ter-
cihi olan sistemi empoze edecek bir güç mevcuttur. Hazır olmadığımız ve yı-
kımın da mutlak olmayacağı tespitleri doğruysa, pandemi vesilesiyle meydana 
gelecek değişimin parametreleri de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Eskiye 
yakın ama aynı olmayan bir yere geri döneceğiz. Aynı zamanda, salgın önce-
sinde harekete geçmiş bazı dinamik ve yönelimlerin daha da hızlanacağını 
öngörebiliyoruz.

Bu makalede pandemi sonrası hızlanan dinamiklerin bir analizi sunulacaktır. 
Öncelikle, uluslararası politikada değişimin ölçülmesine dair teorik bazı tar-
tışmalar hatırlanacak ve kuramsal bir değişim çerçevesi çizilecektir. Ardından 
pandeminin de etkisiyle hızlanan ancak zaten harekete geçmiş olan dinamik-
lerden beş tanesi öne çıkarılarak, bunlar üzerinden salgın sonrası uluslararası 
ilişkilerin doğası ve temel mücadele eksenlerine dair öngörüler öne sürülecek-
tir. Son bölümde bulgular özetlenerek, ilave araştırma gerektirecek hususlara 
dikkat çekilecektir.

Değişimin Kavramsallaştırılması
Uluslararası sistem küresel salgın öncesi güçlü yıpranma ve değişim sinyalleri 
vermekteydi. Özellikle beş etmenden değişimin kaçınılmazlığı gözlenmektey-
di. Her şeyden önce algılar, hızlı değişim hissi, değişimin doğurduğu belirsiz-
lik vurgusu uluslararası ilişkileri uygulayan, inceleyen ve gözleyen çevrelerin 
neredeyse ortak hissiyatı ve söylemi haline gelmişti. İkincisi, dijital, robotik 
teknolojilerdeki gelişim bir sınai devrim niteliğindeydi ve üretim modellerin-
den çalışma usullerine kadar iş dünyasını dönüştürmekteydi. Üçüncüsü dev-
letlerarasındaki güç dengeleri 19 ve 20. yüzyılın başat aktörlerinin aleyhine 
değişim halindeydi. Dördüncüsü, bazı firmalar belirli sayıda ulus devletten 
daha müreffeh ve daha fazla nüfus sahibi olmakla kalmıyor aradaki farkı da 
açıyorlardı. Nihayet beşincisi, sistemin en güçlü oyuncusu ABD’nin kendi iç 
siyasi sisteminin idealize edilmiş, uyarlanmış küresel bir sürümü olan mevcut 
uluslararası sistemin ideolojik temelleri zayıflamaktaydı. Yerine başka bir ide-
olojinin talip olamaması sonucu, ideolojisiz, ahenksiz, daha ziyade karşıtlıkta 
birleşen bir değişim isteği güç kazanmaktaydı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un, 
ABD’nin neoliberal düzen ideolojisinin kazandığını söyleyen Fukuyama’ya 
atıfla, 2007 yılında John Stuart Mill’in kavramını ödünç alarak yaptığı açıkla-
ma aslında durumu iyi özetlemekteydi: “özellikle değerler sistemi ve ekono-
mik kalkınma modellerine ilişkin olarak fikirler piyasasında gerçek bir reka-
betçi ortam doğmuştur.” Salgın vurduğunda dünyada hızlı ekonomik büyüme 
dönemi sona ermiş, çatışmalar yeniden artmaya başlamış, İkinci Dünya Savaşı 
sonrasının en büyük göç hareketi başlamış, çok taraflı girişimler yeniden etki-
sini kaybetmiş, büyük güçler arası ticaret savaşları başlamıştı. Salgın istikrarlı 
bir küresel politik ortama değil, çözülme işaretleri veren yaşlanmış bir dünya 
düzeni içerisinde doğmuştur.

Değişim hayatın temel bir kuralıdır ve bu uluslararası yaşam bakımından da 
böyledir. Uluslararası sistemdeki değişimi tanımlamak ve ölçmek ayrı bir ma-
kale konusu olabilecektir. Ancak Hosti’nin 1998 yılındaki tespiti bugün de ge-
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çerlidir ve buna göre değişimi veya dönüşümü tanımlamak, haritalandırmak 
ve ölçmek Uluslararası İlişkiler dâhil sosyal ve siyasal bilimlerin çok başarılı 
olduğu bir alan değildir (Holsti, 1998). Tabiatıyla, Organski “herhangi bir an 
itibarıyla yerküredeki en güçlü ulus, ikincil öneme sahip diğer bazı büyük güç-
lerin ve bazı küçük uluslar ve müstemlekelerin de dâhil olduğu bir uluslararası 
düzenin başını çeker” diyerek uluslararası ilişkileri farklı güç kapasitelerine 
sahip devletlerarasındaki hiyerarşik bir ortamda dinamik bir gelişme, düzen 
ve mücadele süreci olarak kavramsallaştırmıştır (Organski, 1968). Fakat güç 
kavramının tanımı ve ölçümü için sayısız çalışma olsa dahi optimal bir noktaya 
gelinememiştir. Örneğin, mevcut modeller kalabalık nüfusa sahip ülkelerin 
yeteneklerini sistematik şekilde fazla göstermektedir (Beckley, 2018). Ancak 
Gilpin “dünyanın bildiği her uluslararası sistem hegemonik mücadeleleri izle-
yen toprak, ekonomik ve diplomatik yeniden hizalanmaların sonucudur” der-
ken (Gilpin, 1981) uluslararası sistemde başat aktörün güç, ilgi ve dolayısıyla 
nüfuz kaybına uğradığı dönemlerde, söz konusu “hegemonik mücadelelerin” 
yoğunlaşacağını da öngörmüştü. Bölgesel sistemlerin de kendi içerisinde mü-
cadeleler içerdiği ve bunlara büyük güçlerin müdahil olduğunu (Lemke, 2002; 
Yeşilada & Tanrıkulu, 2016) düşünürsek uluslararası sistemdeki çalkantının 
ve salgından ötürü köklü bir değişim yaşanması beklentisinin tarihin gelgitleri 
içerisinde yerli yerine oturduğunu görürüz.  

Buna karşın, içinde bulunduğumuz dönemdeki değişim beklentisi ve hatta ta-
lebinin yoğunluğu tarihsel olarak enderdir. Ikenberry’nin “eski düzenin savaş 
yoluyla yıkıldığı ve yeni güçlü devletlerin temel düzenleyici kural ve tertiple-
ri yeniden tesis etmek istedikleri, uluslararası sistemdeki belirgin kargaşa ve 
değişim anı” (Ikenberry, 2001) sözleriyle betimlediği bir kırılma noktasında 
olduğumuzu söylemek abartılı olur. İstanbul’u fethiyle Doğu Roma İmpara-
torluğu’nun çökertildiği 1453, Vestfalya güçler dengesini sisteminin doğdu-
ğu 1648, Napolyon’un Avrupa sistemini yıkma çabasının yenilgiye uğratıldığı 
1815, Hindistan’ın kolonizasyon sürecinin kanlı şekilde tamamlandığı 1857, 
küresel ilk savaşın sona erdiği 1919, emperyalist yayılmanın Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde ilk kez durdurularak geri çevrildiği 1923, küresel sıcak 
savaşların ABD lehine bittiği 1945 ve Varşova Paktı’nın içten çökmesiyle kar-
şıt tek askeri blokla rekabetin ABD lehine bittiği 1991 yeni bir politik düzen 
oluşturma ve yeni kurallar ve ilkelerle uluslararası ilişkilere yön verme imkâ-
nının doğduğu dönemeçlere örnektir. Bu dönemeçler bazen derhal bazen de 
zaman içerisinde sistemik etki doğurmuşlardır. ABD’ye karşı 11 Eylül 2001 
yılında gerçekleştirilen terör saldırılarının da sistemik etki doğuracağı çokça 
ileri sürülmüştü. Bununla birlikte, ABD’nin bugüne kadar sürecek bir Irak ve 
ardından Suriye konuşlanması, insansız hava araçlarının inovasyonunun terör-
le mücadele ihtiyaçlarının sonucu olması gibi etkilerin sistemik etki yarattığını 
söylemek zordur. Diğer bir ifadeyle, her önemli gelişme uluslararası sistemin 
bütünü üzerinde dönüştürücü etki yaratmamaktadır.

Koronavirüs salgını öncesinde uluslararası düzen kurum ve kurallarıyla sınama 
altında ancak hala ayaktaydı ancak koronavirüs salgını uluslararası sistemi çö-
kertmeye yetmedi. Esasen sistemi veya Kissinger’ın tabiriyle ABD’nin “dünya 
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düzenini” en baş rakip haline gelen Çin değil, düzeni kurmakta öncülük eden 
ABD sorgulamaktadır ki bu sorgulamanın da sınırları olacağı aşikârdır. Dün-
yada hiçbir şey değişmezse mevcut trendler ABD’nin en nüfuzlu ülke konu-
munu Çin’e bırakmasını gerektirecektir ki buna izin vermemek için hamleler 
yapması kaçınılmazdır. Esasen yükselen güç kadar ve hatta daha çok zirvedeki 
gücün ne yapacağı önemlidir. ABD dünyanın en büyük ekonomisi konumuna 
1897 yılında İngiltere’yi geçerek gelmiştir. Hâlbuki en büyük siyasi güç olması 
için Avrupa’nın geleneksel büyük güç devletlerinin birbirlerini artarda iki dün-
ya savaşında yerle yeksan etmeleri gerekmiştir.

Bu makalenin yazarı yıllardır eski düzen ile yeni düzenin tarih boyunca aynı 
anda var olduklarını savunmuştur (Akçapar, 2009). 2009 yılında finans kri-
zi nedeniyle küresel düzenin “artık bittiği” tezi çok yaygındı. Oysa ABD’nin 
G20’yi devreye sokmasıyla sistem kendisini toparladı ve aslında liberal ekono-
miler de neo-liberal politikalarda bazı düzeltmelerle gelişmeye devam ettiler. 
Aynı zamanda ileride sistemi iyice zorlayacak önemli bazı dinamikler de güç-
lenmeyi sürdürdüler. Esasen, eski düzenin aktörleri, kurumları ve kurallarıyla 
yerini yeni düzene bırakması için koşulların olgunlaşması ve büyük yıkımlar 
yaşanması gerekmektedir. Bu dönemeçler genellikle büyük savaşlar ve dev-
rimler sonrasında ortaya çıkmaktadır. Yeni bir sistem kurulmasının önkoşulu 
eskisinin neredeyse tamamen yıkılmasıdır. Eskisi yıkılıncaya kadar yeni düşün-
ce ve kurumlar tedricen güçlenmekte ama eski düzen de devam etmektedir. 
En son peş peşe iki dünya savaşı yeni bir dünya düzenini ve Birleşmiş Milletler 
sistemini ortaya çıkardı. Fakat aslında uluslararası kurumlaşmayı sağlayan ha-
reketler ve kurumlar 19. yüzyılda gelişmeye başlamış ve BM’den önce Millet-
ler Cemiyeti de denenmiş idi. Şimdi BM Güvenlik Konseyi tek dişi kalmış bir 
kurumsal dinozor olarak devrededir ancak dünya ekonomisinin %80’ini temsil 
eden G20 de doğmuş durumdadır. 

Sistemik istikrarsızlığın öngörülebilir gelecekte devam edeceğini tahmin et-
mek zor değildir. Çünkü yaşlanan mevcut sistem artık günümüzün uluslararası 
güç ilişkilerini ve gelişen ekonomik dinamikleri tanımlayabilecek, yönlendi-
rebilecek ve sınırlandırabilecek vasıflarını kaybetmektedir. Yeni bir sistemin 
tahta geçmesi çok sancılı bir sürecin sonunda mümkün olabilecektir. 

Kissinger dünya düzenini başat aktörün kendi değer ve menfaat sistemine uy-
gun şekilde kurduğunu anlatmaktadır (Kissinger, 2016). Bu eksik bir tanım-
lamadır. Aktörler de karmaşık bir dizi etkenin ve sürecin ürünü olarak başat 
hale gelmektedir. Ayrıca, münhasıran devlet düzeyinde ve güç ölçütünde irde-
lemeler eksik kalmaktadır. Devletlerin zamanın ruhunu şekillendirdiği doğru 
olsa da daha ziyade zamanın ruhu devletlerin performansını ve uluslararası 
güç dengelerini şekillendirmektedir. Tabiatıyla tarihin akışında devamsızlık 
yaratan belirli önemli olayların etkisini küçümseyemeyiz. Salgınlar gibi belirli 
bir liderin iktidar dönemi, önemli sosyal ve teknolojik buluşlar ve tabi trendler 
(yönelimler) bu çerçevede önem taşımıştır. Dolayısıyla, COVID-19 küresel sal-
gınının zaten mevcut olan özellikle hangi yönelimlerin daha da hızlanmasına 
yol açacağına dair bir topografi çıkarmak yol gösterici olabilecektir. Çünkü 
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bunlar hem hegemonik güç mücadelelerinin seyrini, hem devletlere, toplum-
lara, ekonomilere, uluslararası ilişkilere ve politikaya da yön verecek gündem-
deki devam eden ve kırılan dinamikleri anlamamıza katkı sağlayacaktır. Yine 
eski ile yeninin birlikte yaşadıkları hatırlanırsa, aşağıdaki mevcut yönelimler 
arasından bazıları bir sonraki uluslararası sisteminin temelini oluşturacak de-
ğişkenler olacaklardır. Bu anlamda salgın sonrasında hızlanan yönelimlerin iyi 
analiz edilmesi gerekmektedir.

Bölgeselleşme, Küreselleşme ile Rekabetini Artırmaktadır
21. yüzyıla girerken küreselleşmenin uluslararası sistemin kendisi olduğu, ka-
lıcı ve tek yönlü gelişen bir vasfa sahip olduğu düşünülmekteydi. Bu yaklaşıma 
göre ekonomik dönüşümün ulaştığı boyutlar yeni bir küresel siyaset ortaya 
çıkarmıştır. Buna göre, iletişim teknolojileri dünyanın bir bölgesini diğer böl-
geleriyle gerçek zamanlı, canlı olarak bağlamaktadır. Sosyal gruplar artık siber 
ortamda gelişmektedir. Küresel bir kültür, farklılıkları özellikle şehirlerde erit-
mekte, küresel düşünen ve yerel hareket eden bir kozmopolit anlayış yerleş-
mektedir. İnsanlığı tehdit eden çevre kirliliği, salgınlar gibi küresel tehditler 
ulus devletlerin kapasitelerini aşmaktadır. Ulus devletler birbirleriyle bir kar-
şılıklı bağımlılık ilişkisi içinde bağlı olan ve kendi ekonomilerini sevk ve idare 
edemeyen birimlerdir. Uluslar aşırı sosyal ve siyasi hareketler küresel bir yöne-
tişim ortaya çıkarmaktadır (Baylis, Smith, & Owens, 2011). 1970’lerden farklı 
olarak 1980’lerden itibaren ABD ve AB’nin yanısıra, Çin, Hindistan, ASEAN 
ve Doğu Asya ülkeleri dâhil dünyanın tamamına yakınında siyasi iktidar ve 
ekonomi elitleri, küreselleşmenin genelde olumlu sonuçlar doğurduğunu dü-
şünmekteydi. Bazıları diğerlerinden daha fazla kazansa da hemen her ülkede 
hemen her kesim bir kazanım sağlamaktaydı.

Bu çerçevede, serbest ticaret, malların ve sermayenin serbest dolaşımı, küre-
sel tedarik zincirleri ve deniz aşırı yatırımlar olumlu bir gözle görülmekteydi. 
Dönemin ruhunu en iyi yakalayan çalışmalardan birinde Thomas Friedmann 
esasen ulus devletlerin egemenliklerinden küresel sermaye piyasalarına ve 
çok uluslu firmalara taviz vererek belirli davranış kalıplarını benimsedikleri-
ni, “altın deli gömleği” şeklinde adlandırdığı bu durumun ulus devletler için 
ülkelerine yatırım çekmek ve halklarının refahını arttırmak açısından gerekli 
olduğunu anlatıyordu. Küreselleşme, uluslararası ilişkilerde kurallar temelli 
uluslararası liberal düzenden besleniyordu. Bu düzen de esasen İkinci Dünya 
Savaşı sonunda ABD öncülüğünde kurulan küresel sistemdi ve Birleşmiş Mil-
letler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya 
Sağlık Örgütü gibi çok taraflı yapılara ancak aynı zamanda ABD’nin askeri, 
siyasi ve ekonomik gücüne dayanıyordu. Çin bu düzeni reddetmiyor aksine bu 
düzen içerisinde otuz yıl gibi kısa bir sürede 850 milyon vatandaşını fakirlik 
sınırından alıp orta sınıfa yükseltirken, aynı zamanda bir dünya gücüne dönü-
şüyordu. 

Hal böyleyken, dünyanın dengeleri değişime uğramaya başladı. Her şeyden 
önce sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, en gelişmiş ülkelerde de, en te-
pedeki gelir grubu ile gerisi arasındaki gelir uçurumu arttı. Bunun verdiği 
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rahatsızlık gelişmiş demokrasilerde dahi iç siyaseti zorlayan fırtınalar kopar-
maya başladı. Küresel bir popülizm ve anti-elit dalga baş gösterdi, aşırı sağ ve 
yabancı düşmanlığı güçlendi. Demokrasi bu çevreleri iktidara dahi taşırken 
siyasi merkezi ayakta tutan temeller iyice sarsılmaya başladı. İkincisi, gelişmek-
te olan ülkelerin bazıları aradan sıyırılıp bu kez İkinci Dünya Savaşı’ndan iti-
baren oluşturulan ve o dönemdeki güç dengelerini yansıtan yapıları değişime 
zorlamaya başladır. Çin önceleri ABD’nin inovasyonunu üretime döndüren 
fabrika iken kendisi de inovasyon kapasitesi geliştirmeye başladı ve teknolo-
ji yarışına ortak oldu. Büyük ve büyümüş ülkeler arasındaki rekabet, ticaret 
savaşları, deniz aşırı yatırımların yeniden ülkeye dönüşünün teşvik edilmesi 
hatta zorlanması, vekâlet savaşları uluslararası politika gündemine şekil ver-
meye başladı. Brexit ve ABD’de Donald J. Trump’ın başkanlığa seçilmesi birer 
sembol olarak gösterilse de çok daha yaygın bir olgudan bahsedilebilecektir. 
2019 yılının sonunda küresel salgın ortamına böyle bir siyasi tabloyla girildi. 
Salgın bu tabloyu ve altında yatan dinamikleri pekiştirmiştir.

Nitekim günümüzde küreselleşme ve karşılıklı bağımlılık değil, küreselleşme-
nin geri çevrilmesi (deglobalization) ve Çin’den ekonomik ayrışma (decoupling) 
kavramları öne çıkmaktadır. Küreselleşme yaşamın her boyutunda artık mut-
lak doğru ve kaçınılmaz bir yönelim olarak görülmemektedir. Tedarik zin-
cirlerinin daha bölgesel ve hatta yerel düşünülmesi yönündeki eğilim destek 
bulmaktadır. Öne çıkan “Üç Boyutlu Yazıcı” teknolojileri, bazı üretim yapı 
ve zincirlerini kökten dönüştürmeye zaten adaydır. Dijital ekonomiden 5G ve 
bulut sistemlerine kadar geniş bir spektrumda artık temel eğilim küreselleşme 
değil kamplaşmadır. Sınırları olmayan, herkesin tek bir düzlemde hareket et-
tiği sembolizmi artık geçerli değildir. ABD ve Çin birbirlerinin dijital piyasala-
rına girişlerine engel koymaktadırlar.  Teknoloji sayesinde üretimin yapıldığı 
yerin coğrafi konumu önemini kaybetti tezinin aksine üretimin yakında olması 
tercihe şayan hale gelmiştir. Bu küresel tedarik zincirlerinin kaybolacağı an-
lamına gelmemektedir. Tüketici de esasında aynı mal için yerel üretim olsun 
diye çok daha fazla para ödemek de istemeyecektir. Küresel zincirler ile yerel 
zincirler birlikte sadece siyasi değil ekonomik mantık içerisinde yaşayacaktır. 
Çünkü ekonomik mantığı olmayan siyasetin sürdürülebilirliği yoktur.

Küreselleşmenin değerler sistemini oluşturan çok-taraflılık, liberal ekonomik 
düzen ile serbest ticaret de artık mutlak kabul görmemekte, güçlü bir çekim 
alanı oluşturmamaktadır. Çin, ABD’yi ekonomik büyüklükte geçtiğinde, dün-
yanın en büyük ekonomisi liberal demokratik bir serbest piyasa ekonomisi de-
ğil, hibrit ama komünist ve otoriter bir devlet olacaktır. Bunun rejimleri tam 
oturmamış ülkeler üzerinde bir seçenek yaratmayacağını düşünmek zordur. 
Sonuç itibarıyla küresellik, tarihin uzun akışında gelişmiş ve birçok açıdan ka-
çınılmaz bir temel dinamik olarak güçlü bir varlık sergilemeye devam edecek-
tir. Ancak bir sonraki dönemece kadar, artık pandemi sırasında güçlenen bir 
bölgeselleşme ve yerelleşmeyle, siyasi sistemler de birbirleriyle rekabet halinde 
yaşayacaktır. En azından bir yorumcu bu tabloda Büyük Güçlerin nüfuz alanla-
rını bölüşecekleri bir düzen tahmini gündeme taşımıştır (Allison, 2020).



329

Burak Akçapar

Dijital Dönüşüm Hızlanmaktadır
Dünyanın en büyük şirketleri hala ne silah ne de imalat sektöründendir. 
Dünya ekonomisinin çok uluslu firmalarının güç merdiveninin en tepesinde 
(ABD’nin perakende zinciri Walmart dışında) enerji şirketleri yer almaktadır. 
Enerjiden kasıt da esas itibarıyla petrol ve doğal gazdır. Petrol 20. yüzyılın te-
mel enerji kaynağıdır. Ayrıca siyasi, jeopolitik mücadele, rekabet ve hatta savaş 
nedenidir. Türkiye petrol çağının başlangıcına öncül devlet Osmanlı İmpara-
torluğu’nun zafiyet döneminde yakalanmıştır. 1912 yılında Abadan’da rafineri 
kuran Birleşik Krallık, Osmanlı İmparatorluğu ile dünyanın ilk petrol savaşını 
da yapacaktır. Ticaret çağında da tek bir güç (veya ittifak) kontrolünde olduğu 
zamanlarda istikrar bulan Ortadoğu bölgesi (Ediger, Devlen, & McDonald, 
Bahar 2012), Osmanlı’nın yerini zamanla alan ABD denetimindeki petrol ça-
ğında önemini korumuş ancak Türkiye bu kaynaklardan yararlanamamıştır. 
Buna karşın, Soğuk Savaş’ın sonunda stratejik adımları ABD ile işbirliği halin-
de atarak birden fazla kaynak havzadan çeşitlendirilen petrol boru hatlarının 
Türkiye toprakları üzerinden geçmesini sağlayacak bir diplomasi yürüten ül-
kemiz, ikinci raundun kazanan ülkesi olmuştur. Tabiatıyla, önümüzdeki otuz 
yılda küresel GSMH’ya 98 trilyon ABD doları katkı yapması beklenen yenile-
nebilir enerji kaynaklarına dönüşümün (Guterres, 2020) daha da hızlanaca-
ğını bilmeliyiz. Yine de petrol çağı devam etmektedir ve Ortadoğu bölgesi bu 
kez Doğu Akdeniz’i de içine alacak şekilde jeopolitik ve petropolitik mücade-
lelerin içerisinde olmaya devam edecektir.

Öte yandan, dijital ekonominin önde gelen firmaları artık birer dünya devidir 
ve veri teknolojileri ekonomi gibi askerlik, siyaset ve sosyal dinamiklerin de 
merkezine oturmaktadır. Veri derken dijital altyapı, donanım, yazılım, ileti-
şim, robotik gibi büyük veri ve yapay zekadan beslenen ilintili alanları da hesa-
ba katmak gerekmektedir. Tabiatıyla ne veri yeni keşfedilen temel bir kaynak-
tır, ne siyasete yön vermesi yenidir, ne de veri patlaması ilk kez yaşanmaktadır. 
Tarih boyunca yaşamın her boyutunda bireyler, işletmeler, askerler ve yöne-
timler veri toplamış ve değişmiş, hatta saklamış ve saptırmışlardır. Matbaanın 
bulunması değişilebilen veri hacim ve süratini muazzam arttırmış, buna süratle 
uyum sağlayamayan toplumlar geri kalmıştır. Bugün de veri toplama, sakla-
ma, işleme ve değişim teknolojilerinde bir devrim yaşanmaktadır. Bu devrime 
uyum sağlayamayan yine geri kalacak hatta beka sorunlarıyla boğuşacaktır. 
Çünkü büyük veri ve bunun işlenmesini sağlayan yapay zekâ da artık petrol 
gibi temel bir kaynak olarak ekonomik, siyasi ve askeri gücü, hatta güçler arası 
dengeleri şekillendirmektedir. Şimdiden devletler 3 milyara yakın kişiyi birbi-
rine bağlayan, 75 milyar makinayı da konuşturabilen dijital ağlar ortamında 
mücadele etmektedirler.

Bu meyanda örneğin siber savaşlar ve casusluk operasyonları yaşanmaktadır. 
28 ülkenin siber operasyonlara başvurduğu hesaplanmaktadır (CFR, 2020). 
Siber yeteneklerle mücadele ABD’nin İran’ın nükleer programını sekteye uğ-
ratmak için 2010 yılında kullandığı Stuxnet virüsünden önce de tanıştığımız 
bir alandır. Buna karşın, Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahale etmesi 
iddiasıyla yepyeni bir boyut kazanmıştır. Siber çatışma alanının gerek nitelik 
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gerek nicelik ve etki bakımından gelişmeye devam edeceği muhakkaktır. Her 
halükarda, savaş olgusu da büyük veri ve yapay zekâyla beslenen yetenekleri 
gerektirmektedir. Kurgu bilim filmlerinde görülen robot orduların, yani oto-
nom silah sistemlerinin, günümüzde artık adı konulacak kadar gerçek hale 
geldikleri görülmektedir. Keza, Büyük Veri depolama merkezlerinin adı “bu-
lut” olsa da yeryüzünde devasa, binlerce bilgisayarın birbirine bağlı olduğu 
binalardır. E-postalarımızdan fotoğraflarımıza kadar her türlü kişisel verileri-
mizin saklandığı bu binaların yerleri dijital çağın en önemli konularından biri 
haline gelmektedir. Hâlihazırda bu alanın devleri Amazon, Microsoft, Google, 
Alibaba iken merkezler en fazla ABD ve Çin, bölge olarak da en fazla Asya Pa-
sifik ve Amerika’dadır. Bu merkezlerin kuruluşunda büyük teknoloji firmaları 
bakımından, istikrarlı siyasi koşullara ve güçlü insan haklarını koruma mevzu-
at ve kurumlarına sahip olan ülkelerin ideal ortam sundukları söylenmektedir 
(Smith & Browne, 2019). ABD’de Edward Snowden’in 2013’teki ifşaatı inter-
net kablolarının fiziksel güvenliğinin de veri güvenliği bakımından önemli 
olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar farklı terminoloji ve farklı bazı aktörleri 
içerse de uluslararası işbirliği ve rekabet bağlamında tanıdık temalardır. Aynı 
aşinalık doğrudan dış yatırımlar, dış ekonomik ilişkiler bakımından da not 
edilmelidir. Yani iyi dış ekonomik yönetişimin koşulları, katma değeri yüksel-
tecek yabancı doğrudan sermaye yatırımlarının çekilmesi ihtiyacı ve kuralları 
esasen büyük ölçüde aynı kalmaktadır.

Küresel yönetişimin geleceği bakımından veri güvenliği konusunun önem taşı-
dığı görülmektedir. Verinin aktığı platformu oluşturan internetin tabi olacağı 
düzenlemeler konusunda iki temel yaklaşım ortaya çıkmaktadır. ABD öncülü-
ğündeki grup, internetin özgür, açık, küresel olmasını savunmaktadır. Çin’in 
modeli ise belirli verilerin akışının devletler tarafından sınırlandırılmasını 
öngörmektedir. AB ise kendi içinde dijital tek pazarı oluştururken kendisini 
ABD ve Çin’e karşı korumaya çalışmaktadır. AB, dev ABD internet firmalarını 
bu çerçevede rekabet cezalarıyla dizginlemeye çalışırken, Çin firmalarını aynı 
derecede tehdit addetmemektedir. Bununla birlikte Çin’in de ileri teknolo-
ji geliştiren ve kullanan Avrupa firmalarını satın almasına engeller çıkarmak 
istemektedir. Sözü edilen üç aktörün anlaşamaması küresel bir dijital piyasa 
oluşmasına mani olmaktadır.

Teknoloji artık insanların izlenmesi ve edinilen verilerin irdelenmesi için insa-
na ihtiyaç duymamaktadır. Herkesin her zaman izlenebilmesi için bir kaynak 
kısıtlaması yoktur. Zaten kol saatlerimizden, sokaktaki kameralara kadar sade-
ce nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı ve ne konuştuğumuzu değil, nasıl hissetti-
ğimizi, kalbimizin hangi ritimde attığını da gösteren kişisel verilerimizi sürekli 
olarak gönüllü şekilde paylaşmakta ve bunun karşılığında belirli kolaylıklar 
sağlamaktaydık. Salgın bu yöndeki teknolojileri yaygınlaştırmıştır. Kimlerle 
temas edildiğini ortaya koyan filyasyon programları buna örnektir.  Özel du-
rumlarda alınan tedbirlerin acil durum geçtikten sonra da devam edebildiğine 
dair uyarılarda bulunulmaktadır.

Pandemi sırasında uluslararası toplum veri paylaşımı konusunda hem olumlu 
hem olumsuz örnekler sergilemiştir. Ancak bilinen bir husus büyük ölçekte 
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toplanan, depolanan, işlenen, paylaşılan verilerin, buna dayalı ekonominin niş 
bir alandan çıkıp her endüstriyi etkileyen temel bir kaynak olarak siyasi mü-
cadelelerin odağında olacağıdır. Bu çağa uymamak bir devlet için intihardır. 
Teknoloji firmaları da uluslararası politika ve uluslararası güvenlik konuların-
da verinin öneminin farkına varmaktadırlar. İstihza etmek mazur görülürse, 
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Şubat 2020’de Münih Güvenlik 
Konferansı’na ceket kravat gelmesi boşuna olmasa gerektir. Artık veri ile poli-
tika ayrı düşünülemeyecektir.

Etkin Yönetişim Talebi Siyaseti Belirler Hale Gelmektedir
Dünya salgın ortamına liberal demokrasilerin 2008-9 finans krizi sonrasında 
ağır bir itibar kaybına uğramakta oldukları bir ortamda girmiştir. Tarihçi Yu-
val Harari bunun salgın öncesinde güçlenen bir eğilim olduğunu, 21. yüzyılın 
ikinci on yılına neoliberalizmin inanılırlığını sorgulayarak girildiğini, liberal 
demokrasinin orta sınıfı kollamadığını, siyasetin daha kabileci hale geldiği-
ni, teknolojinin demokrasileri güçlendirdiği anlayışının değişmekte olduğu-
nu, yapay zekânın bu değişimi hızlandıracağını söylemekteydi (Harari, 2018). 
Stiglitz, Rodrik gibi ekonomistler neoliberal politikalara güçlü eleştiriler yö-
neltiyordu. Bu eleştiri tabiatıyla öncelikle ekonomi temelindeydi ve eşitsizliğin 
artmasından güç buluyordu. Nitekim Piketty, anaparadan elde edilen karın 
ekonomik büyüme hızını aşması haline servetin belirli bir kesimin elinde gi-
derek toplanacağını, vergi sistemiyle bu engellenmezse toplumda eşitsizliğin 
büyüyeceğini savundu (Piketty, 2018). Siyasi ve ekonomik kurumları hesaba 
katmadan eşitsizliğin formülünü ortaya koymak tartışmalı olsa da (Acemoğlu 
& Robinson, 2019), eşitsizliğin büyüdüğü açıktı ve bunun fırsat eşitsizliğini de 
getirmesi yaraya tuz basıyordu. 

Yasama ve yönetişim performansları düşen liberal demokrasilerin, popüliz-
me karşı da otoriter rejimler kadar savunmasız oldukları, siyasi merkezi koru-
yamadıklarına dair eleştiriler, Avrupa Birliği ülkelerinden ABD’ye kadar pek 
çok örnekten beslenmekteydi. Bu ortamda liberal demokratik dünyanın ABD, 
İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya gibi önde gelen ülkelerinin pandemi karşı-
sındaki performansı da genelde sorunlu olmuştur. Buna karşın, ne liberal de-
mokrasilerin tümü başarısız olmuştur, ne de otoriter rejimlerin tamamı başarı-
lı olmuştur. Salgınla mücadelede farklı rejim tipleri değil devlet kapasitesinin 
belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlara rejimin halk indindeki meşruiyeti 
ve önceki SARS salgınından çıkarılan dersler de eklenebilir (Kleinfeld, 2020). 
Burada kaybeden popülizmdir, çünkü lafla yönetişim gemisi yürümemektedir.
Popülizm ile etkin yönetişim ebedi bir güreş halindedir. Bürokrasisi ve siyasi 
kurumları yıpranmış olan, kendi düşünürleri tarafından uzunca bir süreden 
beri kurumsal çürüme ile tenkit edilen ABD, bunun ağır sonuçlarını salgın 
sırasında görmüştür. Bu salgınla bilimsellik temelindeki etkin yönetimin de-
ğerini toplumlar yeniden takdir etmiş olmalıdırlar. Uzman, bilgili, deneyimli 
kadroların ne kadar değerli olduklarını ülkemiz de göstermiştir. Türkiye’deki 
köklü tıp eğitimi modeli ve bu zenginlik ile iletişim içerisinde hareket eden si-
yasi irade salgın karşısındaki başarımızın kilidini oluşturmuştur. Ne dijital çağ, 
ne salgın etkin yönetişimin değişmez formülünü değiştirmemiş aksine pekiş-
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tirmiştir. Etkin devlet, iyi eğitim almış, özenle seçilerek intisap etmiş, on yıllar 
boyunca deneyim kazanmış, uzman, sabit kadrolarla ve bu kadroları yönetebi-
len, yönlendiren ve denetleyen yine yetkin siyasi liderlikle mümkündür. Etkin 
devlet olmadan etkin yönetişim olamaz.

Öte yandan, devletlerin aldıkları ve uyguladıkları karantina dâhil zorlayıcı ted-
birler, yasaklar ve dijital teknolojilerin yardımıyla bireyleri izleyen, kaydeden 
uygulamalar, pandeminin kontrol altına alınmasında en temel yöntemi oluş-
turmuştur. Devletin kısıtlayıcı tedbirlerine alışkın olan toplumlar gibi bunlara 
normalde imkân vermeyen toplumların da bu salgın sırasında beklenen fayda 
ve mücbir sebep temelinde ortak bir zeminde buluştukları görülmüştür. Aynı 
zamanda, etkinlik adına alınan kısıtlayıcı, gözetleyici önlemlerin özgürlük-gü-
venlik dengesi bağlamında tartışmaya yol açmakta olduğu da görülmektedir. 
Amerikalı yazar Robert Kaplan, yeni bir baskıcı devlet çağının açıldığını ileri 
sürerken, Amnesty International Başkanı Kenneth Roth, kamuoyları teyak-
kuzda oldukları sürece devletin yetkilerinin kişisel özgürlük karşısında geri 
dönülmez şekilde genişlemesinin kaçınılmaz olmadığını savunmuştur. James 
Crabtree, baskın devlet döneminin geldiğini kabul etmekte ve bu modelin Ba-
tı’da değil Asya’dan örnekleneceği görüşünü ortaya koymaktadır (Crabtree, 
vd., 2020).

Rejimlerin niteliği tartışmaları sadece iç politika değil uluslararası politikada 
da etki doğuran ve kamplaşmalara da temel oluşturabilen bir özellik taşımak-
tadır. Örneğin, Batı kavramı kendisine ilişkin tanımlamasında liberal demok-
rasiyi ortak temellerden biri olarak kabul etmekte, kurallar temelli liberal ulus-
lararası düzen söylemini benimsemekte, AB ve hatta NATO da demokratik 
değerlerinin esas olduğuna dair vurgu yapmaya özen göstermektedir.

Çevremizdeki Kırılganlık Artmaktadır
Kırılganlık Türkiye’nin çevresindeki belki de bir numaralı sorundur. Kırılgan-
lığın literatürde üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı bulunmamaktadır. Top-
lumsal, ekonomik, siyasi kırılganlık farklı göstergelerle ölçülebilmektedir. Bu 
çerçevede, OECD’nin tanımına göre ulus devletlerin kırılganlığı; fakirliğin 
azaltılması, kalkınma ve nüfusun güvenlik ve insan haklarının korunması için 
siyasi irade ve/veya kapasitelerinin olmamasıdır. Bunu kırılgan veya değil gibi 
iki seçenekli bir tartı yerine, farklı dereceleri olan bir kırılganlık yelpazesinde 
düşünmek gerekmektedir. Yani başarısız devlet olmaya kadar giden geniş bir 
yelpaze söz konusudur. Bu durum ülkemizi kuşatan farklı havzalarda bulunan 
çok sayıda ülke için de özellikle geçerlidir.

Doğrusu şu ki, çevremizde çok fazla hidrokarbon mevcuttur ve bu kaynakların 
çoğu kendisini iyi yönetemeyen devletlerin elindedir. Bölge ekonomileri ya 
hidrokarbon zenginliğine dayanmakta veya gelişememektedir. Her halükar-
da, siyasi meşruiyet ve sosyal uyum gibi devletin temelini sağlamlaştıran unsur-
lar sorunludur. Bölge sadece kendisi için değil çevresi için de istikrarsızlık ve 
şiddet üretmektedir. Terör örgütleri bunun göz önündeki açık göstergesidir. 
Bölge dış müdahalelere yukarıdaki nedenlerden ötürü çok açık bir kapı bırak-
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maktadır. Mutsuz, huzursuz, yönsüz, ülküsüz, lidersiz birkaç bölgenin hemen 
yanı başındayız. Başka bir vesileyle vurguladığımız gibi “Türkiye istikrarsız ol-
duğu kadar stratejik de olan bir dizi havzanın kesiştiği bir coğrafyada yer al-
makta ve çoklu risklerin arasından yol almak zorunda kalmaktadır” (Akçapar, 
2016). Bölgemizin önemli bir kısmı İslam İşbirliği Teşkilatı üyesidir. Çatış-
maların ve kırılganlıkların hepsi İİT ülkelerinde değildir. Yine de dünyada-
ki çatışmaların yüzde 60’ı da İİT coğrafyasında cereyan etmektedir (SESRIC, 
2019). İslam dünyası bir iç savaş yaşamaktadır. Kırılganlık Müslüman dünyayla 
sınırlı değildir. Geniş bölgemizde Moldova, Ukrayna, Gürcistan, Irak, Suriye, 
Filistin, Libya, Yemen ve Afganistan dahil fazla sayıda ülkenin kendi toprakla-
rının tamamı üzerinde hâkimiyet sağlayamadıklarını görüyoruz.

Salgın sonrası döneme ilişkin olarak komşu olduğumuz havzalar dizisinde kı-
rılganlıkların devam edeceğini tahmin etmek zor değildir. COVID-19 küresel 
salgını da Libya, Suriye, Yemen, Gazze, Somali, Güney Sudan, Myanmar gibi 
çok sayıda yerlerinden edilmiş insanın bulunduğu, sağlık altyapılarının, gıda 
kaynaklarının yetersiz olduğu çatışma sahalarını daha da kırılgan hale getir-
miştir. Körfez ülkelerindeki ekonomik daralma, bu ülkeleri vurmakla kalma-
makta, buralarda çalışan milyonlarca göçmen işçinin dövizlerine muhtaç du-
rumdaki alt-kıta ülkelerini ve Filipinler ile Endonezya’yı sarsmaktadır. Dünya 
Bankasına göre, düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelere her yıl akan işçi 
dövizlerinin 529 milyar ABD doları civarı olduğu düşünüldüğünde işin boyutu 
ortaya çıkmaktadır. Salgınla birlikte Ürdün, Mısır, Tunus, Fas gibi Ortadoğu 
ülkeleri de turizm başta olmak üzere hizmet sektörü gelirlerinden büyük ölçü-
de mahrum durumdadırlar. Çevremizdeki kırılganlık İran gibi köklü bir dev-
lette olduğu gibi Yunanistan gibi bir AB üyesinde de farklı nitelik ve ölçülerde 
mevcuttur. Irak yakın çevremizdeki en önemli ülkelerden ve Türkiye’nin de 
zamanında en büyük ekonomik ortaklarından biridir. Türkiye’nin Hint Okya-
nusu’na çıkışı bakımından da her zaman bir potansiyel yoldur. Buna karşın, 
mevcut durumu ürkütebilmektedir.

Çevremizdeki sokak hareketleri salgın öncesi Ortadoğu’dan Fransa’ya kadar 
etki yaratmaktaydı. Ekonomilerin krize girmesi beklenen salgın sonrası or-
tamda bu istikrarsızlık ve hatta şiddet sarmallarının yakından takip edilmesi 
gerekmektedir. Yani doğal ulaştırma hatlarımız ve pazarlarımız tehdit altın-
dadır. Boru hatlarımız ise enerji güvenliği adına nispeten güven vermektedir. 
Her halükarda ekonomik güvenlik milli güvenliktir. Ekonomik karşılığı olma-
yan bir jeopolitik tasavvurun sürdürülebilirliği yoktur. Marifet bu bağlantıları 
strateji ve siyasa düzeylerinde birleştirebilmek, sevk ve idare edebilmektir.

Çevremizdeki kırılganlığın azalması ancak bölgede köklü bir düşünce ve hesap 
değişikliği ile mümkün olacaktır. Bölgesel mücadelelerin hiçbir zaman böl-
gesel kalmadığı bilinmektedir. Türkiye merkezli bir bölgesel istikrar ve refah 
rejimine herkesin ihtiyacı bulunmakta ancak bu olgu ne ülkemizde ne de böl-
gemizde tam anlamıyla incelenememektedir. Bu konuda yabancı kaynaklarla 
yetinmeyen, özgün yerli bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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Güç Mücadeleleri Yoğunlaşmakta ve Karmaşıklaşmaktadır
Büyük, orta ve küçük güçler arasındaki güç mücadeleleri hem küresel hem 
bölgesel zeminlerde, kimi vekâlet savaşlarını da içerecek şekilde devam et-
mektedir. Pandeminin bunları azaltacağına dair bir emare görülmediği gibi 
özellikle ABD ile Çin arasındaki mücadelenin artacağına dair emareler salgın 
vesilesiyle öne çıkmaktadır.

Bu yazıyı okuyan herkesin içerisine doğduğu bir küresel düzen içerisinde ilk 
kez ABD’nin lider rolüne soyunmadığı bir buhran yaşanmaktadır. ABD, en son 
2008-2009 finans krizinde gösterdiği liderliği bu sefer üstlenemedi. Hâlbuki 
2009’da ABD yine ağır bir yük altındaydı. Buna karşın, İkinci Dünya Savaşı’n-
dan sonra yaşanan en büyük ekonomik buhran karşısında ABD öncülüğünde 
uluslararası finans kuruluşları, merkez bankaları krizden çıkışta bir iş birliği 
sergileyebilmişlerdi. Diğer bir ifadeyle, “sistem çalışmıştı” (Drezner, 2014). 
Küresel yönetişimin önemli aktörlerinden olan G-20, ABD’nin girişimiyle 
2008 finans krizinde Maliye Bakanları arasındaki bir iletişim ağından çıkartı-
lıp, yeni küresel dengelerin ağırlık merkezini oluşturan bir yönetişim aracı ha-
line dönüştürülmüştü. Ancak, ardından G20’nin aynı ölçüde etkin performans 
gösteremediğini, Türkiye’nin dönem başkanlığı sırasında ortaya koyduğu di-
namizmi diğer çoğu başkanlığın tekrarlayamadığını belirtmek gerekir. Herhâ-
lükârda, artık güç dağılımını yansıtmayan bir BM Güvenlik Konseyi veya G7 
dâhil diğer formatlara nazaran, G20’nin potansiyelinin daha fazla olduğunu 
ve mevcut sistemin ölümünden sonra G20’ya benzer bir yapının bunların ye-
rine sistemin ana unsurları arasında yer alacağını tahmin etmek mümkündür.
ABD’nin COVID-19 salgınıyla mücadelede dünyaya liderlik etmek bir yana 
kendisi en fazla zarar görenlerden biri olması, Soğuk Savaş sonrasında yerleş-
tirdiği “vazgeçilmez ulus” teorisine de darbe indirmiştir. 1998 yılında zamanın 
ABD Dışişleri Bakanı Albright, anılan kavramı NBC televizyonunda şu şekilde 
tanımlamıştı: “Güç kullanacaksak bunun nedeni bizim Amerika olmamızdır; 
biz vazgeçilmez ulusuz. Dik dururuz ve diğer ülkelerden daha uzak geleceği 
ve hepimiz için mevcut tehlikeyi görürüz.” Zamanın ABD Başkanı Obama ise 
28 Mayıs 2014 tarihinde West Point Askeri Akademisi’nin mezuniyet töreni 
konuşmasında bu yaklaşımı şu sözlerle teyit etmiştir: “Filipinleri kasırga vur-
duğunda veya Nijerya’da okullu kızlar kaçırıldığında veya Ukrayna’da bir bi-
nayı maskeli adamlar işgal ettiğinde dünya yardım için Amerika’ya döner. Bu 
nedenle ABD vazgeçilmez ulustur ve öyle kalacaktır.” Bu şekilde yerleşen ABD 
düşünce ve söylemi salgın sırasındaki ABD yaklaşımıyla taban tabana zıttır. 
Mevcut uluslararası düzenin merkezi unsuru ABD, kendi kurduğu sistem hak-
kında tereddütler yaşamaktadır. ABD içindeki bu tartışma salgın sonrası ulus-
lararası politikanın tonunu belirleyecek temel değişkenlerden ve dolayısıyla 
belirsizlik unsurlarından birini oluşturmaktadır. ABD odaklı mevcut uluslara-
rası sistem “kurallar temelli liberal düzen” adıyla anılmakta ve temelinde bir 
dizi tamamlayıcı unsurdan oluşmaktadır. Merkezlerine ABD’nin ev sahipliği 
yaptığı BM, Dünya Bankası, IMF gibi çok taraflı kuruluşlar ve ABD donan-
masının denetlediği açık denizlerdeki seyrüsefer güvenliği ve yine ABD’nin 
yerleştirdiği bir serbest ticaret rejimi ve büyük ölçüde ABD doları zemininde 
oluşan finansal mimari, uluslararası sistemin özünü oluşturmaktadır. Bunlara 
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yine ABD’nin her bölgeye müdahale etme kapasitesi sağlayan askeri yetenek-
leri, kurduğu ittifakları ve sağladığı güvenlik garantilerini de eklemek lazım-
dır. 70 civarında ülkede yaklaşık 800 üs ve tesise yılda 200 milyar dolayında 
harcama yapıldığı yazılmaktadır (Vine, 2015). Bu konuşlanma görüleceği gibi 
ABD’yi merkezi konuma oturtmakta ancak aynı zamanda da önemli bir mali 
yük bindirmektedir. Bu yük ABD merkez bankasının dolar basması sayesinde 
karşılanabilse de sonuçta 24 trilyon dolar civarında ağır bir kamu borcu ortaya 
çıkmaktadır. 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrası dönemdeki “terörle savaş” 
gündemi bu tartışmayı geciktirmiş ancak sorgulama devam etmiştir. Sonuçta 
bu sistem, ABD’ye de Çin’e de yaramıştır. Fakat mevcut algıya göre Çin’e daha 
fazla yaramış görünmektedir.

Esasen, dış politika konusunda deneyimli ve yakından ilgili son başkan Soğuk Sa-
vaş’ın bitimine nezaret eden ve 1990-91 Irak savaşıyla ABD’nin tek kutup olarak 
kalmasını temin eden George Herbert Walker Bush’tur. Bush ikinci tur için aday 
olduğunda ABD halkı ekonomik durgunluk döneminde dış politika uzmanı bir 
başkan yerine ekonomiye ağırlık vereceğini söyleyen Bill Clinton’u seçmiştir. 
Bununla birlikte Clinton, dış politikada cesur adımlar atmak zorunda kalmıştır. 
Ardından seçilen George W. Bush da ABD’ye dış politikada yine daha geri bir 
çizgiyi vadetmiş, lakin 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ertesinde tam aksi yöne 
savrularak ABD’yi etkileri bugüne kadar sürecek olan bir hataya sokmuştur. Af-
ganistan ve özellikle Irak’taki başarısızlık, ABD halkında artmakta olan dünya-
nın polisliği rolüne ilişkin tereddütleri arttırmış, Obama seçim kampanyasında 
buralardaki savaşları bitirmeyi vadetmiş, ancak başaramamıştır. Trump kararlı 
şekilde uluslararası kuruluşlar ve müttefik ülkeler ile ilişkilerin ABD lehine yeni-
den tanzimini sağlamak, Çin ve İran’ı ise doğrudan bir hasım olarak konumlan-
dırmak stratejisini izlemeye başlamıştır. Trump’ın Ortadoğu’daki savaşlardan 
çekilme hedefini de izlediği ancak bunda istediği hızda ilerleyemediği görül-
mektedir. ABD kendi içinde farklı stratejileri savunan kesimler arasında bir yol 
bulmaya çalışmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Başkan Trump’ın, salgın önce-
sinde ticaret savaşlarıyla başlayarak, salgın sırasında perçinlenen temel bir poli-
tika kulvarının doğumuna nezaret ettiğini söylemek mümkündür. Bu doğruysa 
Trump dönemi, Başkan’ın kendisine özgü üslubu dışında, bir anomali değil bir 
kırılma noktası olabilecektir. Buna göre ABD, Çin ile arasında yeni bir denge ve 
ilişki düzeni geliştirmeye çalışacaktır. Bu süreç salgın sonrasının temel uluslara-
rası dinamiklerinden biri olarak belirginleşmiştir.

Öte yandan, Morgan Stanley finans kuruluşunun önemli isimlerinden Ruc-
hir Sharma aslen literatürde daha az rastlanan farklı bir perspektif sunmak-
tadır. Sharma, hesapların ABD’nin gerilemesi üzerine kurulduğunu, buna 
karşın ABD’nin dönemsel olarak zemin kaybedip, sonra yeniden ve daha 
da güçlü şekilde dönme döngüsünde olan bir devlet olduğunu kaydetmek-
te ve son on yılda ABD’nin nispeten genç nüfusu, göçmenlere açık kapısı, 
Silikon Vadisi’ne akan yatırımlar sayesinde bir finans imparatorluğu olarak 
konumunu pekiştirdiğine dikkat çekmektedir. Borç stoku gibi ciddi yapısal 
sorunlar yaşayan sadece ABD değil aynı zamanda rakibi Çin ekonomisidir. 
ABD bugüne kadar 12 durgunluk yönetmiş, buna kıyasla kırk yıldır büyüyen 
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Çin bu dönemde herhangi bir durgunluk tecrübesi edinmemiştir. ABD’nin 
mevcut büyüme hızını koruması ancak Çin’in sadece bir puan yavaşlaması 
bile iki ekonominin nominal olarak eşitlenmesini yıllarca ileri atabilecektir. 
Bu gibi veriler ABD’nin düşme çıkma döngüsü içerisinde mevcut konumunu 
koruyacağını söylemektedir (Sharma, 2020). Sharma, ABD’nin 1950’lerin 
sonunda ve 1970’lerde SSCB’ne, 1980’lerde ise Japonya’ya geçilme kaygısıyla 
yoğrulduğunu, sonuçta göçle beslenen genç nüfus, yüksek verimlilik ikilisinin 
bu öngörüleri haksız çıkardığını da hatırlatmaktadır. ABD’nin daha uzun süre 
uluslararası politikaların göbeğinde, kendi tayin edeceği kapsam ve derinlikte 
yer alacağına her halükarda şüphe yoktur.

Bu durum ABD’nin amaç ve yöntemlerine dair kafa karışıklığı ile birleşti-
ğinde özellikle Türkiye’nin çevresinde soruna dönüşmektedir. Walt’a göre, 
ABD dış politika çevreleri farklı perspektiflere kapalı ve savundukları politi-
kaların doğurduğu sonuçlardan kendilerini korumuş bir elit konumundadır 
(Walt, 2018). Bu grup ve aslında ABD kurumları bir fikir ve zamana uyum 
krizi yaşamaktadırlar. Zaten Savunma Bakanlığı’nın etkisinin aşırı büyümesi 
dış politikada dengesizliğe ve sorunlara yol açmaktadır (Brooks, 2016). Her 
şeyin Trump Başkanlığı ile bozulduğu gibi bir algı şimdilik ciddi bir yüzleş-
meyi engellemektedir. ABD içerisindeki tartışmaların 2020 seçim sonucunda 
bağımsız olarak devam edeceği, yeni bir çerçeve strateji arayışının da buna 
paralel süreceği, bunun pandemi öncesinde olduğu gibi salgın sonrasında da 
uluslararası politikada her bölgede ve her küresel konuda temel bir belirsizlik 
kaynağı oluşturacağı görülmektedir. ABD’nin ittifaklar sisteminin dayanıklılı-
ğı ve dönüşümü küresel politika ve Türkiye’nin seçenekleri üzerinde belirle-
yici etkiler yaratabilecektir (Buhari-Gülmez, 2020). Küresel salgın sonrasında 
Türkiye dâhil diğer aktörlerin bu değişkenlik ve belirsizlik ortamında kendi 
menfaatlerini korumak için dinamik bir analiz ve hareket alışkanlığı geliştire-
rek yol almaları gerekeceğini söylemek mümkündür.

ABD yanında üç büyük oyuncuya daha bakmakta yarar vardır. Bunlar AB, 
Rusya ve tabiatıyla Çin’dir. Liste güncel gelişmeler ve gelecek projeksiyonları 
çerçevesinde uzatılabilir. Örneğin Hindistan’ın bunların arasına girmesi doğal 
olmakla birlikte güç ve enerjisini iç politikasında attığı adımlar ve dış politi-
kada ise tek ülkeyle gereksiz husumete odaklanmasıyla henüz potansiyelinin 
gerisinde seyretmektedir.

Salgın AB’yi kurulduğu tarihten bu yana en ciddi sınamalarla boğuştuğu bir 
dönemde vurmuştur. ABD yakalayıp geçinceye kadar da en fazla ölümü İtalya, 
İspanya ve Fransa gibi AB’nin ve esasen gelişmiş dünyanın en önlerindeki ül-
keler yaşamıştır. Salgın baş gösterdiğinde Birleşik Krallık, AB’den çıkışta nihai 
aşamaya ulaşmıştı. Birçok AB ülkesinde siyasi merkez zayıflamış ve göçmen, 
yabancı karşıtı aşırı sağ partiler ivme yakalamıştı. AB ortak değerlerinin bazı 
üye ülkelerde ciddi şekilde aşındığı, Avrupa demokrasisi sözünün bir marka 
olmaktan çıkmakta olduğu söylenebiliyordu. Rusya olmasa da bu kez Çin, AB 
ülkeleri içerisinde önemli bir ekonomik nüfuz imkânı elde etmekteydi. ABD ile 
ittifak AB ülkelerini ticaret savaşlarında hedef haline gelmekten korumuyordu. 
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Dış politikada AB diye bir güç odağı yoktu, yeni seçilen Komisyon, AB’nin güç 
lisanını öğrenmesi gerektiğini savunuyor ancak bunu nasıl gerçekleştireceğini 
bilemiyordu. Libya örneğinde olduğu gibi çevresindeki yangınlara bazı AB ül-
keleri körükle giderek, birbirleriyle de mücadeleye tutuşuyor, Suriye’de PKK 
terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG ile ABD’nin himayesinde ve yine 
ABD gibi bölgede tutunma saikiyle ilişki kuruyor, ancak Türkiye-ABD-Rusya 
üçgenindeki diplomaside masa dışında kalıyordu. AB ancak Türkiye söz ko-
nusu olduğunda ortak bir söylem geliştirebiliyorsa da bunlar Ankara nezdinde 
etki yaratmıyordu. Başkan Trump’ın NATO’yu eleştiren söylemi bugüne ka-
dar İngiltere ve Türkiye’nin de iki kanattan verdiği etkin destekle ABD koru-
ması altında yeşeren AB refah alanının devamında mezkûr mutluluk formü-
lünün aynen geçerli olmayacağını düşündürtmekteydi. Ortaya çıkan stratejik 
otonomi söylemi ise bunun mali külfetinin kaldırılamayacağının aşikâr olduğu 
bir ortamda arkası getirilemeyecek bir heves olarak duruyordu. Pandemi sıra-
sındaki zafiyetler ve dayanışma eksikliği, ortak kurumların etkisizliği bu menfi 
tabloyu pekiştirmiştir. Salgın sonrasında AB’yi zor bir gündemin beklediği or-
tadadır. İngiltere’nin ABD ile yakınlaşmasının parametrelerini lehine belirle-
yip belirleyemeyeceği, AB ve ABD ile nasıl bir ticaret anlaşması imzalanacağı 
soruları henüz yanıtsız durumdadır. AB içindeki itici güç olan Fransa-Almanya 
işbirliğinin yeniden tesisi konusunda çalışmalar olacaktır. Almanya’nın liderlik 
değişimi dönemecinde ekonomisinin dönüşümü için zor kararlar alması ge-
rekmektedir. Şimdiden Asya’dan yetişmiş işgücü avına çıkmış durumda olma-
sına karşın, sosyolojisinin bu demografik uyuma nasıl tepki vereceği belirsiz-
dir. Fransa jeopolitik bir aktör olma rüyaları görmeye yeniden başlamış olup, 
bunun AB içinde de sorun yaratması muhtemeldir. Ancak ABD gibi AB de 
geçmişlerinde zorlukların tavında dövülerek direnç kazanmış bir topluluktur. 
Avrupa Birleşik Devletlerini kurma hedefi öngörülebilir geleceğe kadar erte-
lenmiştir. Buna karşın AB, ABD ve Çin ile birlikte dünyanın üç ekonomik mer-
kezinden biridir. Çin, Hindistan ve ASEAN bölgesi ile kıtasal bağlantı halinde 
olması AB’nin dünyanın zirvesindeki güç odaklarından biri olarak kalmasını 
mümkün kılmaktadır. Böyle bir potansiyel içerisinde olmak yerine ne kendi 
başına bocalamak isteyecek ne de kendi başına bir kutup olabileceğini düşüne-
cektir. Kaldı ki AB’nin dağılması ve hatta zayıflaması kan ve demirle yoğrulan, 
ortaklıklarına değil ayrılıklarına vurgu yapma alışkanlığındaki birçok mille-
tin sıkıştığı dar bir coğrafi alandaki mücadeleleri yeniden hortlatabilecektir. 
Yani salgın sonrası dönemde AB, belirli dersler çıkarmış, belirli düzenlemeler 
yapmış, sorunları devam eden ancak temel bir menfaat çatışması belirmediği 
sürece üyelerinin yine birlikte kalmaya çalışacakları dev bir ekonomik-siyasi 
alan olarak kalacaktır. Bu durumda Türkiye’nin pandemi sonrasında AB ile 
başta ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek yönünde bir jeostrateji izleme-
si normal karşılanmalıdır. Zaten değer zincirlerindeki bölgeselleşme eğilimi, 
AB’yi gerek fırsatlar gerekse risk ve rekabet noktalarında Türkiye bakımından 
daha da önemli kılmaktadır. AB içerisinde yaşayan Türk nüfus her hâlükârda 
yollarımızın kesişme noktalarında vazgeçilmez bir unsur olarak konumlanmış-
tır. AB’nin dışında olmamız ise en azından Yunanistan’ın iflah olmayan, baş-
kalarının gücünü kullanarak siyaset yapma siyasi kültürünün ve diğer bazı güç 
oyunlarının can sıkıcı etkisine maruz bırakmaktadır.
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Ekonomisini çeşitlendiremeyen, esas itibarıyla bir enerji devi olan Rusya, 
her hâlükârda güçlü bir jeopolitik aktör olarak ciddiye alınmalıdır. Nükleer 
silahları ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliği Rusya’ya küresel aktör olma 
imkânı tanımakta ancak ekonomisi bu konuda sınırlayıcı olmaktadır. Rusya 
günümüzün yüksek katma değerini doğuran örneğin siber teknolojilere sahip 
bulunmakta ama bunlardan ticari kapasite üretecek ekonomik yapıya sahip 
bulunmamaktadır. Bu manada Soğuk Savaş sırasında sahip olduğu zafiyetler 
bu kez Rusya Federasyonu’nda devam etmektedir. ABD’de Rusya karşıtlığı on 
yılların kalıntısı olarak derin ve güçlüdür. 2016 Başkanlık seçimlerinde Rus-
ya’nın dijital imkânlarla seçime müdahil olduğu ve hatta sonucu etkilediği id-
diaları, öncesinde Rusya’nın Gürcistan ve Ukrayna’daki askeri müdahaleleri 
de bu çerçevede Rusya kaynaklı tehdit algılamasını yeniden güçlendirmiştir. 
Başta Baltık ülkeleri ve Polonya olmak üzere doğu Avrupa’nın NATO üyesi 
ülkeleri de bu tehdit algılamasını canlı tutmaktadırlar. Rusya, Çin bakımından 
kritik önemde bir ortaktır. Soğuk Savaş’ın sonucunu etkileyen manevralardan 
birinin Nixon-Kissinger ikilisinin Çin’i SSCB’den ayırmak olduğu hatırlanma-
lıdır. Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin (KYG) kara yani “kuşak” kısmı, Rus-
ya’nın denetiminde olmasa dahi baskısı altındadır. Rusya’nın Çin ile adı ko-
nulmamış ittifakını bozmanın ABD bakımından diplomatik bir hedef olacağını 
varsaymak lazımdır. Daha fazla ABD’nin daha az Rusya anlamına geldiği bir 
coğrafyada iki ülke arasındaki ilişkilerin seyri her aktör bakımından ilgi konu-
sudur. Son tahlilde NATO, Rusya’ya karşı iki kulvarlı bir strateji benimsemiş 
ve böylece farklı görüşleri bir potada birleştirebilmiştir. Bu stratejinin ve altın-
daki karşıtlık ve rekabetin uzun soluklu olduğunu, öte yandan ABD ve Rusya 
arasında mücadele kadar potansiyel uzlaşı noktalarının da var olduğunu, her 
ikisinin de Türkiye’nin yakın çevresinde önemli sonuçlar doğurabileceğini 
görmek gerekmektedir.

ABD’den başladığımız analizi, AB, Rusya ile devam ettirdikten sonra niha-
yet Çin’e özel vurgu yapmak gerekecektir. Çin nükleer, uzay ve siber alanda 
güç sahibi bir devlet olup, ABD ile doğrudan bir savaş ihtimali öngörülebilir 
gelecekte çok düşüktür. Buna karşın, uzun vadeli ve silah kullanımı dışında 
hemen her enstrümanın kullanıldığı bir yıpratma mücadelesine girileceğinin 
sinyalleri açıktır. 2013 yılında Başkan Xi Jinping tarafından açıklanan Kuşak 
ve Yol Girişimi 137 ülkeyi kapsayan, Çin’in 1 trilyon ABD doları yatırmayı 
vadettiği, toplamda tüm kaynaklardan 8 trilyon ABD doları kalkınma yatırımı-
na sahne olması ümit edilen, önümüzdeki on yılların ekonomik büyümesinin 
odağında yer alacağı öne sürülen, bir deniz ve karasal bağlantı ile limanlar 
dâhil altyapılar ağı projesidir. 2017 yılında Çin Komunist Partisi’nin tüzüğüne 
de dâhil edilmiş ve Çin’in dış politikasının kalıcı bir unsuru haline gelmiştir. 
Çin’i kalkınma yörüngesine oturtan önceki başkan Deng Xiaoping tarafından 
geliştirilen “gücünü gizle, zamanını kolla” stratejisi artık bitmiş, Çin jeopolitik 
bir oyuncu olarak sahneye çıkmıştır. Karşı dinamikler de devrede olup, Çin’i 
denizden çevreleyecek bir dost limanlar ağı ABD öncülüğünde belirmektedir. 
Dünyanın ekonomisi, jeopolitik fay hattı gibi hızla Çin ve Doğu Asya’ya doğru 
kaymaktadır. Buna karşın, dünyanın en büyük üç ekonomisinden ikisini bir-
birine bağlayan Türk dünyasının da bulunduğu ara bölgenin fay hattında ol-
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duğunu görmek gerekmektedir. Nitekim, Çin’in ihtiyaç duyduğu hidrokarbon 
kaynakları da bu ara bölgededir. 

KYG hakkında abartılı şekilde başarı ve başarısızlık senaryoları yazılmaktadır. 
Ancak önemli olan husus, içinde bulunduğumuz dönemde bu azim düzeyinde 
başka bir projenin mevcut olmamasıdır. ABD ve AB ile Japonya dâhil ortakları 
çeşitli fikirlerle ortaya çıksalar da henüz aynı etkiyi yaratamamakta ve aralarında 
bir ortaklık henüz kurulamamaktadır. Buna karşın, bölge ülkelerinin Çin 
karşısında ağır şekilde borçlanarak egemenliklerini risk altına sokmaya karşı 
bir çaba içerisinde oldukları, aynı zamanda Çin halkının da yurtdışı yatırımlara 
büyük paralar harcanmasına karşı direnç geliştirebileceğine dikkat çeken yo-
rumlar vardır (Gordon, Tong, & Anderson, 2020). Okyanuslara doğrudan 
çıkışı olmayan Türkiye’nin kendi jeopolitiği bakımından KYG’nin sağlama 
vaadinde bulunduğu karasal bağlantının değeri vardır.

ABD, Çin karşısında göreceli gerilemesini, Çin de ilerleyişine ABD’nin set 
çekme çabasını artık bir tehdit olarak görmektedir. ABD öncelikle Çin’i Çin 
yapan hususlara ilişkin tespiti neyse onu hedefleyecektir. Çin, ABD’nin üre-
tim merkezi olarak büyümüş, ABD donanmasının uluslararası sulardaki tüm 
ticareti güvenlik garantisi altına alması sayesinde serpilmiştir. ABD tasarımlı, 
teknolojili, markalı ürünlerin ucuz Çin fabrikalarında üretilerek bu güvenli 
ulaşım hatlarından dünya pazarlarına dağılması bu mucizenin temelindedir. 
Buna karşın 5G, yapay zekâ noktalarında da görüldüğü gibi Çin artık kendi 
teknolojisini üretir, ihracata bağımlılığı azalır hale gelmiştir. Küresel tedarik 
zincirlerinin Çin odaklı olmaktan çıkması için çaba gösterileceğini görebili-
yoruz. Öte yandan, 1,5 milyar insanı bir arada uyum halinde tutmak kolay 
değildir. Stanford Üniversitesi profesörü Rowan 1996 yılındaki bir yazısında, 
Çin’in 2015 yılında bir demokrasi olacağını savunuyordu. Çünkü teori gelişen 
orta sınıfın özgürlükler isteyeceği ve Komünist Partisi ile yetinmeyeceğini söy-
lüyordu. Bu teori şimdilik düşüncede kalmıştır.

Büyük güçler, rekabetlerinde yerel ortaklar kullanma eğilimindedir. Orta ve kü-
çük güçler, hatta silahlı gruplar, teröristler, jeopolitik boşluklarda alan bulmakta 
ve çoğunlukla büyük güçlerle kurdukları ittifaklardan destek alarak vekâlet sa-
vaş ve mücadelelerini yürütmektedirler. Bu husus yüzyıldır dengesini bulama-
mış olan Ortadoğu bölgesi ve Arap dünyasında da geçerlidir. Özellikle yönetim 
elitleri ülkelerinin sorunlarını çözmeye çalışmak yerine kazanacakları hiçbir şey 
olmamasına rağmen jeopolitik oyunlar oynamaya çalışmaktadırlar. Bu bahis de 
konuyu dönüp dolaşıp yine çevremizdeki kırılganlıklara getirmektedir.

Her hâlükârda, ABD-AB-Rusya-Çin arasındaki mücadelelerin özellikle Orta-
doğu, Doğu Akdeniz, Kafkaslar ve Orta Asya bölgelerinde Türkiye’ye ve Türk 
dünyasına kaçınılmaz yansımaları olacaktır. Küresel yönetişimin geleceği de 
bu mücadelelerin sonucunda belirlenecektir. Örneğin, nükleer silahsızlanma 
anlaşmalarının ABD ile Rusya arasında yapılmasının yetmeyeceği ve bir şekil-
de Çin ve diğer nükleer silah sahibi ülkeleri içermesi konusunun, Avrupa gü-
venlik sisteminin yeniden tesis edilmesinin bu mücadelelerden etkilenmemesi 
mümkün değildir.
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Sonuç
Bu makalenin amacı küresel salgın sonrasında hangi dinamiklerin hız kazan-
mış olabileceğine dair özet bir tahlil sunmaktır. Bu çerçevede, küreselleşme 
olgusunun devam etmekle birlikte tedarik zincirlerinin bölgesel ve yerelleş-
tirilmesi için çabaların devam edeceği; iletişimden çalışma düzenine, askeri 
yeteneklerden ekonomik artı değere kadar yaşamın her alanında dijital dö-
nüşüme, büyük veri ve yapay zeka kullanımına dönüşümün hız kazanacağı, 
buna uyamayanların zafiyete düşecekleri; siyasette popülizme karşı tepkinin 
büyümekte olduğu ve deneyimli uzman bürokrasi, etkin yönetim sergileyen 
siyasi kadrolara dünyada teveccühün artabileceği; çevremizde kendisini etkin 
şekilde yönetemeyen ülkelerin ekonomiden güvenliğe kadar geniş bir yelpaze-
de göç yükü dahil sorunlar çıkarmaya artarak devam edeceği; başta ABD-Çin-
Rusya olmak üzere büyük güç mücadelelerinin kırılgan olan çevremiz dahil 
dünya sathında artacağı, bölgemizde de bu mücadelelerin doğrudan etkisinin 
hissedileceği temel eğilimler olarak teşhis edilmiştir. ABD çerçeve stratejisinin 
ne yöne evirileceği sorusunun ise kısa zamanda netleşmeyeceği ancak kararlı 
davrandığı durumlarda dengeleri kendi lehine çevirme kapasitesi olan aktör 
konumunu uzun süre koruyacağı varsayımı öne sürülmüştür. Terör örgütleri-
nin bu tablodan nasıl etkileneceği, kurumların ne yöne evirileceği gibi önemli 
mülahazalar ise kapsam dışında kalmıştır.

Her durum muhakemesinin tabiatıyla siyasa üzerinde etkisi olacaktır. Ülke-
mizin yukarıdaki tablo karşısında hangi siyasaları izlemesinin doğru olacağına 
dair telkinde bulunmak bu makalenin maksadını aşacaktır. Şu gerçektir ki 9 
Ocak 2017’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından açıklanan Girişimci ve 
İnsani dış politika konsepti, yukarıda özetlenen akışkan tabloda Türkiye’ye, 
Yurtta Barış, Dünyada Barış ilkesiyle bölgesindeki tehditleri farklı güç unsur-
larıyla bertaraf etmek ve kırılganlık koşullarını da sahada ve masada adımlarla 
onarmak amacıyla gerekli manevra kabiliyetini ve ileri konumlanma anlayışını 
kazandırmıştır. Aynı yıl Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde sözkonusu konsepte şu sözlerle şekil 
vermiştir: “Dünya barışı için yeni bir bakış açısının geliştirilmesine ihtiyaç var. 
Hiçbir kriz ve tehdit kendi haline bırakılarak çözülemez. Daha güvenli ve mü-
reffeh bir dünya için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Türkiye, 
işte bu anlayışla, girişimci ve insani bir dış politika yürütüyor.” 
Yukarıdaki tablonun sınamalarla birlikte, ülkemiz vasıflarındaki bir devlet ba-
kımından fırsatları da içerdiği, köklü bir demokrasi olarak değerler sistemi 
belli olan Türkiye’nin seçeneklerinin “menfaat” ve “sürdürülebilirlik” ölçütün-
den ince tartılması gerekeceği, herhalükarda durağan değil girişimci bir an-
layışla dış politikaların tanımlanması ve yürütülmesine ihtiyaç duyulacağı söy-
lenebilecektir. Bu açıdan bakıldığında bu makalede kesin kanaatler, tahmin 
ve öngörüler değil bir araştırma gündemi sunulmuş olduğu düşünülmektedir.
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Özet
“Avrupa Ahengi” sistemi 19. yüzyıl boyunca sürdürülebilen görece istikrarlı 
ve barışçıl bir düzen kurgulamakla birlikte, o düzenin kendi içinden yükse-
len dönüştürücü ve devrimci dinamiklerini durdurması mümkün olamamış-
tır. 20. yüzyılın başlangıcında Avrupa coğrafyası politik güç dengelerindeki 
değişimlerden ve özellikle askeri teknolojideki ilerlemeden kaynaklanan yeni 
arayışların sinyallerini vermeye başlamıştır. İki küresel çaplı savaşa meydan 
veren önceki asırdan 21. yüzyıla kalan uluslararası politika mirası, “devletlerin 
dış politikalarının toplamından oluşan bir ilişkiler bütünü” değil, “devletle-
rin sistemde değişiklik yapabilmeleri adına çok az alanın kaldığı” küreselleş-
miş bir dünyadır. Bu yeni ortamda küresel güvenlik algıları, geleneksel askeri 
çerçevenin dışına çıkarak çevresel tehlikeler, salgın hastalıklar, iktisadi krizler 
ve doğal afetler gibi yeni boyutlarıyla şekillenmektedir. Öte yandan ilk yirmi 
yılda “küresel terör” ve “küresel ekonomik kriz” gibi iki büyük tehditle karşı-
laşan küresel toplumun, tam da “Endüstri 4.0” uygarlığına geçişin eşiğinde 
birçok belirsizlikle mücadele ederken bir de pandemiye (COVID-19) yakalan-
ması varoluşsal bir krizin kapısını aralayan ağır bir travmadır. Bu koşullarda 
pandemi gibi tüm ülkeleri tehdit eden ortak bir düşmanın varlığına rağmen, 
işbirliği yerine ülkeler arasındaki rekabetin ön planda olması ve BM, NATO 
ya da DSÖ’nün ortak bir platform olarak kullanılamaması, gelecek adına umut 
vermemektedir. Önümüzdeki dönemde barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin, 
küresel terör, çevre, salgın gibi devlet dışı alanlardan ve sadece belirli bir böl-
geye yönelik değil, ABD-Çin rekabeti gibi, büyük güçler arasındaki ilişkileri 
de kapsayacak şekilde ve küresel bir içerikte olacağını bilmek önemlidir. 19. 
yüzyılda hayata geçirilebilen “Avrupa Ahengi” sistemini 21. yüzyılda bir “kü-
resel ahenk” modeline dönüştürebilmek ancak çok taraflı ve adil bir katılımla 
mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Avrupa ahengi, küresel ahenk, pandemi, güvenlik, küresel işbirliği,  

ABD-Çin rekabeti, COVID-19.
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Global Security and Cooperation in the Post-Pandemic Period:
From the Concert of Europe in the 19th Century to the Concert of 

Globe in the 21st Century

Abstract
The establishment of the 19th century “Concert of Europe” provided a relative-
ly sustainable political stability and peace for almost 100 years, yet was unable 
to prevent from transformative powers and revolutionary dynamics rising from 
within. At the turn of the 20th century, European continent began to signal new 
quests for change, resulting from shifts in the political balance of power and 
especially due to the advancements in military technology. The international 
policy heritage to the 21st century from the previous one that gave rise to two 
global wars, is not a “total sum of the relations among nation-states”, but a 
globalized world where “there is little space of manoeuvre left for the states to 
make changes in the system”. In this new setting, perceptions of global security 
go beyond the traditional military framework and are reshaped within the per-
ceptions of the 21st century security architecture with its new dimensions such 
as environmental threats, epidemics, economic crises and natural disasters. On 
the other hand, it was exactly a severe trauma that paves the way to an existen-
tial crisis for the global society, who have already faced with two major threats, 
as “global terrorism” and “global economic crisis” in the first twenty years of 
the new century to suffer a pandemic (COVID-19), while fighting against many 
uncertainties of being on the verge of a transition to a new civilizational mode, 
namely Industry 4.0. Despite a common enemy, “the pandemics”, that equally 
threatens all countries, they are unable to operate the UN, NATO or WHO as 
a common platform of cooperation but as a ground for competition between 
countries, which does not seem promising for the future. It is crucial to know 
that the future threats to peace and security in the upcoming period will not 
emerge from only non-state actors such as global terrorism, environmental 
problems or pandemics etc., and will not be limited to a particular part of the 
world, but also rise from interstate relations, like US-China rivalry. It is only 
possible to transform the 19th century “Concert of Europe” model, into a 21st 
century “Concert of Globe” system, with a multilateral and fair participation of 
the members of the global community.

Keywords
Concert of Europe, concert of globe, pandemic, security, global cooperation,  

US-China rivalry, COVID-19
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Giriş

1971 yılında Alman ekonomist Klaus Schwab tarafından kurulan ve 1987’de 
Dünya Ekonomik Forumu adını alan kuruluş, her yıl Davos’ta binlerce önemli 
figürü bir araya getirmenin yanı sıra Doğu ve Batı Almanya liderlerinin ilk 
defa buluşması, Güney ve Kuzey Kore’nin ilk defa bakanlar düzeyinde toplan-
ması gibi tarihi olaylara da ev sahipliği yapmıştı. 2017 yılının Ocak ayındaki 
toplantı ise siyasi tarih açısından başka bir önemli açılıma sahne oluyordu. 
Dünyanın en büyük Komünist Partisi’nin lideri ve Çin Devlet Başkanı Xi Jin-
ping, küresel kapitalist ekonominin gidişatının belirlendiği Davos toplantısına 
katılma kararı almıştı. 90 ülkeden 2500’den fazla katılımcının bulunduğu bu 
toplantıda, uluslararası sistemin en büyük ekonomik gücü olma yolunda hız-
la ilerleyen Çin’in, büyük stratejisini artık “sahneyi kapma ve insanlığa daha 
fazla katkı yapma zamanımız geldi” (“Xi Jinping’s Report”, 2017) söylemiyle 
kurgulayan güçlü liderinin, küresel gelişmeler konusunda neler söyleyeceği 
fazlasıyla merak edilmekteydi. 

Dünya Ekonomik Forumu’na katılan ilk Çin Devlet Başkanı unvanını taşıyan 
Jinping, “Zamanımızın Sorumluluklarını Birlikte Omuzlamak” başlıklı konuş-
masına Charles Dickens’ın “İki Şehrin Hikâyesi” adlı romanından alıntıladığı 
şu sözlerle giriş yapmıştı: “Zamanların en iyisiydi; zamanların en kötüsüydü.” 
(“World Economic Forum”, 2017). Orijinal metin şöyle devam etmekteydi:

Hem aklın çağıydı, hem aptallığın. 
İnancın da devriydi, kuşkuculuğun da. 
Aydınlığın mevsimiydi, karanlığın mevsimiydi.
Umudun baharı, umutsuzluğun kışıydı.
Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. 
Hep birlikte ya doğruca cennete gidecektik, ya da diğer tarafa (Dickens, 2012, s.6)

Dickens bu ifadeleri Fransız Devrimi’nin ürettiği kargaşa ortamını ve bu dü-
zensizliğin sosyo-psikolojik yansımalarını anlatmak için kullanmıştı. 18. yüzyı-
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lın sonlarında geçen hikâyede, Paris şehri yaklaşık 40 bin kişinin giyotine gön-
derildiği bir terör döneminin yıkıcı etkilerini yansıtırken, Londra’daki şartlar 
ise henüz bebeklik aşamasındaki endüstri devriminin yenilediği, güvenli ve 
umut dolu bir düzen olarak resmedilmekteydi. Gerçekten de o yıllarda doğ-
makta olan yeni üretim ilişkilerinin tetiklediği sosyal ve siyasal değişim, olduk-
ça sancılı bir süreçle şekilleniyor, revizyonist ve statükocu eğilimler çatışmacı 
ve güvensiz bir ortamın doğumuna zemin hazırlıyordu. Buna karşın düşünsel 
ve entelektüel bakımdan büyük bir sıçrama dönemine girmiş olan Avrupa, bir 
yandan sömürge imparatorluklarının gücüyle palazlanırken diğer yandan en-
düstriyel ve askeri kapasitesiyle dünya sisteminin merkezine konumlanmaya 
başlamıştı.

İleriki dönemde “insan zihninin devrimi” (Palmer, 1963, s.3) olarak da ta-
nımlanacak olan Fransız Devrimi, yeni Avrupa’nın inşasında önemli bir kı-
rılma noktası olmuştu. Zira bu devrim, sadece yerel bir politik isyan hareketi 
olmadığı gibi, aynı zamanda yönetim sisteminin, üzerine bina edildiği tüm 
değerlerin toplumsal, ekonomik ve kültürel temelleriyle birlikte değişmesi ve 
dağılması anlamında bir ateşleyici rolü oynamıştır. Kuşkusuz “liberté, egalité, 
fraternite” (özgürlük, eşitlik, kardeşlik) sloganıyla, devrimin etkilerini yalnız-
ca Avrupa’ya değil tüm dünyaya yansıtan ve 1815’e dek ordularıyla Avrupa’yı 
sallayan Napolyon’un bu inşa sürecindeki rolünü göz ardı etmemek gerekir. 
Devrim, onu destekleyenler açısından monarşide saygın bir yeri olan gelenek-
sel baskılardan, soyluluktan, kurumsallaşmış dinden kurtuluşu vaat ederken, 
karşıtları için ise ayaktakımının karanlık güçleri ve terörle eş anlamlı (Davies, 
2006, s.725) bir içeriğe sahiptir. Nitekim değişim ve onu durdurma çabası, o 
dönemin en önemli belirleyicisi haline gelmiştir. Devrimin fikriyatından do-
ğan ve farklı uçlarda gelişen “liberalizm, sosyalizm ve nasyonalizm” -üç “izm” 
olarak da bilinir (Billington, 2009, s.236)- akımları, yalnızca 19. yüzyılın poli-
tik mimarisinin şekillenmesinde pay sahibi olmakla kalmamış, etkileri günü-
müze kadar uzanan tüm revizyonist akımlara bir temel sağlamıştır.

Avrupa Ahengi Sistemine Doğru
Fransız Devrimi kuşkusuz yayılma hızı ve erişim menzili göz önüne alındığın-
da kolayca fark edilebileceği gibi boşlukta ürememiştir. 18. yüzyılın sonlarına 
doğru üretim ilişkileri radikal biçimde dönüşürken, feodal sistemin son ka-
lıntıları da yok olma sürecine girmiştir. 1700’lerin sonlarına doğru merkan-
tilizmin yerini üretim ekonomisine bırakmasıyla birlikte sömürgeciliğin küre-
sel düzeyde yayılımı ve uygulama biçimi değişmiş, eski yağmacı ve tek taraflı 
sömürgecilik anlayışı yerini ekonomik bağımlılıklar kurma arayışındaki yeni 
sömürgecilik yaklaşımına bırakmıştır (Arıboğan, 2019a).

Bir yandan Fransız Devrimi ile başlayıp Napolyon’un askeri yayılım stratejisiy-
le hız kazanan siyasal, entelektüel ve düşünsel dönüşüm, diğer yandan Endüst-
ri Devrimi’nin etkisiyle filizlenen yeni ekonomik düzen, kentlileşen nüfusun 
yarattığı sosyolojik değişim ve üretim patlamasının yarattığı yeni emperyalist 
stratejilerle birleşince tarihsel bir kırılma döneminin ortaya çıkışına zemin ha-
zırlamıştır. Tarihin debisinin hızlandığı bu dönemler, 1815’e gelinceye dek 
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bugün modern politika olarak bildiğimiz birçok olgunun doğumuna zemin 
hazırlamıştır: Geleceğe bir sıçrama olarak devrim olgusu; politik belirleyici-
ler olarak “sağ ve sol” tanımları; evrensel insan hakları ve oy verme hakkının 
yaygınlaşması; Musevilerin özgürleştirilmesi; ilk başarılı köle isyanı ve köleli-
ğin kaldırılması; terörün devletler gerilla savaşının ise direniş hareketleri ta-
rafından kullanılan taktiksel araçlar olarak sivrilmesi; demokratik özlemleri 
alt etme yolu olarak polis devletinin yanı sıra otoriteryanizm ve lider kültünün 
yükselişi (Hunt, 2020).

Endüstri Devrimi, tarihçi Eric Hobsbawm’a (1989, s. 58) göre “en azından tarı-
mın ve kentlerin icadından beri, dünya tarihinin muhtemelen en önemli olayı 
olmuştur”. Toplumsal yapı bu dönemden sonra ciddi ölçüde farklılaşmış, özel-
likle tıpta sağlanan gelişmelere paralel olarak Avrupa’da nüfus artışı büyük 
bir hız kazanırken, 1800’lerin başlarında 187 milyon olan nüfus, 1900’e gelin-
diğinde 400 milyon civarına yaklaşmıştır (McNeill, 1994, s. 467). Köylerden 
kentlere doğru akan nüfus ve fabrika tarzı üretime geçişle birlikte yayılma hızı 
ve menzili yükselen “yeni ekonomi”, toplumsal dokuda da ciddi bir farklılaşma 
yaratmıştır. Tarım toplumundan endüstriyel dünyaya doğru kayan emek ve 
üretim ilişkilerindeki yenilenme, kaçınılmaz bir biçimde üst yapıda da bir ye-
nilenme zorunluluğunu dayatmıştır. Ortaçağın sonlarında feodal ilişkilerden 
sömürge imparatorluklarına dönüşmüş olan siyasi model, bir sonraki aşama-
da, yani endüstriyel toplumun filizlendiği dünyada, özellikle Avrupa coğraf-
yasında “modern ulus-devletler sistemi”nin ortaya çıkışına önayak olmuştur 
(Wimmer, Yuval, 2010).

Bir yandaki yıkımın diğer yanda büyük bir inşa sürecini tetiklemiş olması bek-
lenmeyen bir durum değildir. Endüstri/sanayi toplumu yepyeni siyasi, ekono-
mik, sosyolojik ve kültürel kodlar üzerinde inşa edilirken, binlerce yıllık gele-
neksel yapılar çözülmüş, tarımsal uygarlıktan kalan ekonomik, sosyal ve siyasal 
yapılar tarihe karışmıştır. 19. yüzyıl aynı zamanda savaşın da endüstriyelleştiği 
bir dönemdir. 1880’lerle beraber askerî mühendislik ön plana çıkarken, bu-
harlı gemilerin devreye girmesi ve demiryollarının kitlesel uzun mesafeli yol-
culukları mümkün hale getirmesiyle askerî yaklaşımlarda devrim niteliğinde 
bir dönüşüm söz konusu olmuştur (McNeill, 1982, s.223). 1800’lerin ikinci 
yarısından itibaren gündeme gelen endüstriyel askerî ekipman üretimiyle bir-
likte sınırlar aşırı silah ticareti de başlamıştır (McNeill, 1982, s.241).

Siyasal yapının klasik güç dengesi sistemine göre -yani çok merkezli bir yapıda 
şekillendiği- Avrupa’da, Napolyon Savaşları’nın ardından toplanan 1815 Viya-
na Kongresi’yle yaklaşık yüz yıl sürecek bir “Avrupa Ahengi” (Concert of Europe) 
dönemi başlamıştır. “Viyana Sistemi” de denilen bu politik tasarım, uzun bir 
dönem kanlı savaşların önüne geçmeyi başarmış ve 200 binden fazla insanın 
ölümüne yol açan Fransa-Prusya Savaşı’nın (1870-1871) dışında merkez Avru-
pa’yı sarsacak ölçüde bir devletlerarası politik sorun ortaya çıkmamıştır. Avru-
pa’nın doğusu ise biri Kırım merkezli (1853-1856) olmak üzere, iki büyük Os-
manlı-Rus Savaşı’na (1877-1878) şahitlik etmiştir (“19th Century Inter”, t.y.). 
İrili ufaklı diğer savaşların dâhil edilmesi halinde bile Avrupa genelinde ortaya 
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çıkan sonuç, ahenk dönemi boyunca savaşlar nedeniyle ölümlerin oranının bir 
önceki yüzyıla göre yedi kat daha az olduğudur (Evans, 2010). Bu şekilde 19. 
yüzyıl Avrupası “pek çok küçük savaşa izin vermekle birlikte bunların genel ve 
güç dengesini bozucu bir savaşa dönüşmesini engellemiş, değişim ve muhafaza 
eğilimlerini çok iyi dengelemiştir.” (Frankel, 1964, s.161).

Merkez Avrupa açısından imparatorlar arasındaki dayanışmayı doğuran temel 
güvenlik endişesi, bu dönemde ortaya çıkan politik akımların iç istikrarsızlığı 
kuvvetlendirecek biçimde bir “Devrimler Çağı”nın (Hobsbawm, 1996a) kapısı-
nı açmasıdır. Bütün Avrupa’yı kasıp kavuran devrimci hareketler statükolarını 
savunmaya çalışan mevcut siyasi otoriteleri ittifak haline geçirmiştir. Çünkü 
hepsi, birinde bile ortaya çıkacak zafiyetin domino taşı etkisi yaratarak tüm Av-
rupa’ya, yani kendi ülkelerine sirayet edebileceğinin farkındadırlar. Bu neden-
le özellikle Avrupa’nın büyük beşlisi olarak bilinen Avusturya, Prusya, Rusya, 
Britanya ve Fransa’nın başı çektiği bu uyum dönemi, her biri açısından hem 
küresel düzlemde giriştikleri sömürgecilik faaliyetlerinin kolaylaşması, hem 
de sarsıcı ve istikrarsız bir devrim döneminin hasarsız atlatılması için tek yol 
olarak görülmüştür. Nitekim Napolyon’un Waterloo yenilgisi sonrası 1815’te 
imzalanan II. Paris Antlaşması’nda “anti-liberal ve anti-devrimci ruhun” yük-
selmekte olan savaş sonrası düzenin tamamlayıcı parçası olduğu çok daha be-
lirgindir (Lascurettes, 2017). Öte yandan Henry Kissinger’ın (1957, s. 5) da 
ifade ettiği gibi “bu dönem idealist bir kuşağın bütün umutlarını gerçekleştire-
memiş olsa da onlara bundan belki daha önemli bir şey vermiştir: Hayallerinin 
büyük bir savaş ya da kalıcı bir devrim olmadan gerçekleşebileceği bir istikrar 
dönemi”.

Avrupa Ahengi Sisteminin Temel Özellikleri
“Avrupa Ahengi” sistemi, 19. yüzyıl Avrupa dengelerini ve anarşik bir düzen 
içinde sağlanan diplomatik ve uluslararası politik dinginliği açıklamakta çok 
elverişli bir modeldir. Realistler açısından uluslararası güç dağılımı ve çıkar 
algıları çerçevesinde ulus-devletlerin ittifak halinde hareket edebildiğini gös-
teren bu sistem, liberaller açısından uluslararası örgütlerin ve işbirliğinin fay-
dalarını gösteren bir model, konstrüktivistler içinse devletlerarasındaki etki-
leşimlerin bir ürünü olarak ortaya çıkan ve transnasyonel kolektif kimliklerin 
önemini ortaya koyan bir örnektir (Lascurettes, 2017). Bir dizi ittifak antlaş-
maları ve deklarasyonlar üzerine yapılandırılmış olan bu sistem “Avrupa dışı 
güçleri göz ardı etmesi itibarıyla özünde Avrupa’nın büyük güçlerinin çıkarla-
rını koruma arayışındadır ve ne dünya sathında barışı ne de adaleti sağlamak 
için tasarlanmıştır.” (Schulz, 2019, s. 27).

Ahenk sisteminin odağında, Avrupa’nın büyük güçlerinin elit devlet adamları-
nın bir araya gelerek, kendi aralarındaki ilişkilerde belirli prensiplere bağlı ka-
lacaklarını taahhüt etmeleri vardır. Buna karşın 1815 öncesi tüm uluslararası 
antlaşmaların kralın/egemenin ölümü halinde lağvolması ve ancak yeni gelen 
kral tarafından yenilenmesi şartıyla geçerliliğini sürdürmesi esasına dayansa 
da, bu tarihten sonra uygulama kalkmıştır. Antlaşmalar, monarklar tarafından 
kişisel olarak değil devletlerarasında imzalanmış sayılmış, işlerlikleri de taraf-
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lardan birisinin bundan çekilmeyi istemesi halinde geçersiz kılınmıştır (Evans, 
2010).

Avrupa Ahengi döneminin kurucu prensiplerini dört esas üzerinden tanım-
lamak mümkündür (Lascurettes, 2017). Bunlardan ilki; sistemin en güçlü ak-
törlerine, yani büyük devletlere a priori özel bir statü sağlayarak kendilerinin 
farklı olduğunu ispatlamak için gereksiz zorlamalara girmelerine engel olmak-
tır. Nitekim 19. yüzyıl boyunca sağlanan göreli istikrarın temelinde, Napolyon 
sonrası dönemin büyük güçlerinin bir araya gelerek kendilerine ayrıcalıklı bir 
konum sağlaması ve bütün Avrupa’yı yönetmeye, barışı kurgulayıp korumaya 
talip olmaları yatmaktadır. 30 Mayıs 1814’te imzalanan ve VI. Koalisyon Savaş-
larını sona erdiren I. Paris Antlaşması’nda, Britanya, Avusturya, Rusya ve Prus-
ya kendilerini büyük güçler olarak tanımlamış ve kıtada barışı kurmak adına 
kendi kendilerini yetkilendirmişlerdir. Avrupa’nın neredeyse bütün devletleri-
nin katıldığı görüşmelerde 200’den fazla delege bulunmasına karşın, kararlar 
muzaffer dörtlü tarafından alınmış ve toplantılarda ilk defa “büyük ve küçük 
güçler” ayrımı yapılmıştır. Bu ayrım, Viyana Kongresi’nde resmî diplomatik 
yazışmalara da girmiştir (Reinalda, 2009).

Viyana Kongresi öncesi yapılan II. Paris Antlaşması da Dörtlü İttifak Antlaş-
ması’na paralel olarak şekillenmiş ve yine sistemin büyük güçlerinin statükoyu 
koruyucu şekilde birbirleriyle danışma ve yardım mekanizmalarını çalıştır-
mayı hedeflemiştir. Viyana öncesi Rusya’nın girişimiyle kurulan ve Prusya ile 
Avusturya’nın dâhil olduğu “Kutsal İttifak” antlaşması ise Ortodoks, Protestan 
ve Katolik kralları bir araya getirerek, statükonun Hristiyanlık çatısı altında 
korunmasını sağlamaya çalışmıştır. Her üç ülke de tehditlere karşı birbirleri-
ne yardım edeceklerine dair söz vermişlerdir. Büyük küçük bütün devletlerin 
katılımına açık bir çağrı yaparak onları Metternich ve Castlereagh’ın kurgu-
lamaya çalıştığı elit birliğe bir alternatif yaratmaya davet etmişlerdir (Bridge, 
Bullen, 2013, s.39). Kısaca, Viyana Kongresi’nin öncesi ve sonrasında bir dizi 
ittifak, kongre ve konferanslarla örülmüş olan sistemin mantığı genel olarak 
Avrupa’nın büyük güçlerinin arzularını yansıtmıştır. 

Avrupa Ahengi sisteminin ikinci özelliği, kıtada hüküm sürmekte olan politik 
ve toprağa dayalı statünün sadece büyük güçler tarafından tasarlanabileceğini, 
savunulabileceğini ve yeniden tanımlanabileceğini ilan etmesidir. Yani uyum 
içindeki büyük devletlere danışılmadan girişilen hiçbir tek taraflı sınır değişik-
liği girişimi kabul edilmeyecektir (Lascurettes, 2017). Avrupa’daki istikrarın 
bir bütün olduğundan hareketle kararlaştırılan bu ilke, birinci ilkenin devamı 
niteliğindedir. Napolyon Savaşları’nın ardından kurgulanan “Ahenk Sistemi” 
hem hegemonik girişimlere hem de devrimci yaklaşımlara bir bariyer oluş-
turma amacını taşıdığından, sadece Fransa’nın yeniden böyle bir girişimde 
bulunmasını değil başka herhangi bir hegemonik arayışın durdurulmasını da 
amaçlamıştır (Schulz, 2015).

Avrupa Ahengi sisteminin üçüncü özelliği, sorun çözme ve danışma adına, 
büyük güçler arasında düzenli toplantılar yapılmasını içeren gevşek bir me-
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kanizma önermesidir (Lascurettes, 2017). Immanuel Kant’ın 1795 tarihinde 
yayımladığı “Ebedi Barış” (1960, s.27) adlı eserinde öngördüğü foedus pacificum 
modelinden esinlenen bu yaklaşım, hür devletlerin kurduğu ve devletler hu-
kukuna dayalı bir yaklaşımla uzlaştırıcı antlaşmalar ve birlikler kurmak yoluyla 
barışın devamlılığını sağlayabileceği inancına dayanmaktadır. Ancak Kant’ın 
modelindeki cumhuriyetçi birliklerden çok monarkların yönetimindeki büyük 
devletler konsorsiyumu olarak tanımlanabilecek bir yapının kurgulandığı da 
açıktır. 

Avrupa Ahengi sisteminin dördüncü özelliği, Avrupa sathındaki egemenlik 
iddialarının tanınması ve Viyana Sistemi içinde kurulan düzenin korunması 
çerçevesinde, büyük güçlerin yalnızca devrimci ve özgürlükçü olmayan yerel 
kurumlara olumlu bakabileceklerini ilan etmesidir. Ahenk sistemi değişimi 
değil muhafazayı esas alan bir yaklaşıma sahiptir ve dönemin olağanüstü de-
ğişim hızına karşı görece regresif ve zamanı durdurmaya çalışan bir tepkidir. 
Yaklaşık bir asır boyunca sürdürülebilen bir düzen kurgulamakla birlikte o 
düzenin kendi içinden yükselen dönüşüm dinamiklerini durdurması mümkün 
olamamıştır. 1860’da İtalyan birliğinin kurulması, 1871’de Alman prenslik-
lerinin birleşerek ortak devletlerini kurması ve Avrupa anakarasının dışında 
kendi özgün gelişim stratejisini uygulayan Britanya’nın olağanüstü bir güce 
kavuşması, 20. yüzyıla girilirken eski statükonun sürdürülmesini imkânsız hale 
getirmiştir. 

Asırlık Ahenk Döneminin Sonu: 20. Yüzyıl ve Küresel Çaplı Savaşlar
Avrupa Ahengi dönemi tek bir baskın gücün bulunmadığı çok merkezli bir 
dünyadan siyasi liderin kuzeybatı Avrupa’dan yükseldiği merkez-çevre hiye-
rarşisine dayalı bir uluslararası düzenin yükselişine de şahitlik etmiştir (Bu-
zan, Lawson, 2013). 1900’lü yıllara girerken Büyük Britanya, “üzerinde gü-
neş batmayan imparatorluk” olarak dünya karasal coğrafyasının %23’ünü ve 
dünya nüfusunun %24’ünü kontrol etmeye başlamıştır (Ferguson, 2004, s.15-
16). Hızla ilerleyen sömürgeleştirme sürecinin sonucunda 1870’te Afrika’nın 
%10’u sömürge iken, 1890’da kıta topraklarının %90’ı sömürge haline getiril-
miştir (Armaoğlu, 1999, s. 81).

20. yüzyılın başlangıcında Avrupa coğrafyası, bir yandan küresel emperyaliz-
min doğal sınırlarına ulaşmasından kaynaklanan sömürge paylaşım kavgası, 
diğer yandan sistem muhalifi siyasî hareketlerin etkisi ve endüstriyelleşme, 
modernleşme, kentlileşme, ulus-devletleşme gibi değişim unsurları nedeniy-
le düzen değişikliği ihtiyacının sinyallerini vermeye başlamıştır. Sanayileşme 
milliyetçiliği, milliyetçilik ise ulus-devlet olgusunu üretirken (Gellner, 1983) 
küçük siyasi birimler birleşme, çok uluslu büyük imparatorluklar ise I. Dünya 
Savaşı’yla birlikte tamamen dağılma sürecine girmişlerdir. Tarihçi Laurence 
Lafore, I. Dünya Savaşı’nın başlamasının altında yatan nedenleri analiz ettiği 
Uzun Fitil (Lafore, 1997, s. 30) adlı eserinde sömürgeci rekabetin ve militariz-
min etkisi savaşa giden süreci hızlandırmış olsa da asıl nedenin milliyetçilik 
fikrinin yaygınlaşması olduğunu söylemektedir. Nitekim Alman prenslikleri-
nin birleşerek uluslararası rekabete dâhil olmasının yarattığı bozucu etki, kı-
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zışan silahlanma yarışı, yeni ittifaklar sisteminin yükselmesi ve azınlıklardaki 
isyan damarıyla birleşince, “zamanın yeni ruhu” ortaya çıkmıştır: Değişim!

Avrupa merkezli sistemin çözülüşünü tetikleyen diğer unsur ise coğrafi yayı-
lım açısından küreselleşmiş olan dünya sistemine Atlantik’in öte yakasından 
ABD’nin, Pasifik’in öte yakasından da Japonya’nın katılması olmuştur. 20. 
yüzyılın ilk küresel çaplı savaşında 100’den fazla devlet çatışmalara girmiş; 
Kanadalı askerler Fransa’ya, Anzaklar Gelibolu’ya, Hintliler Avrupa ve Orta-
doğu’ya, Çinliler İngilizlerin, Afrikalılar Fransızların savaştıkları cephelere sü-
rülmüşlerdir (Hobsbawm, 1996b). Çarpışmaların cephesi ilk defa Avrupa’nın 
sınırlarının çok ötesine çıkarak Atlantik ve Pasifik’e uzanmış, ilk deniz savaşı 
Falkland Adası’nda başlamıştır. 1918 yılına gelindiğinde savaşın bilançosu eşi 
görülmemiş ölçüde ağırdır. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir ça-
lışmaya göre MÖ 500 yılından 1918 yılına kadar geçen zaman süresince 902  
büyük savaş çıkmış, I. Dünya Savaşı’nda savaşanların ve kayıpların sayısı, ken-
disinden önceki 901 savaştan yedi kat fazla olmuştur (Bergman, 2014, s.345). 
25 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği tahmin edilen bu savaşın “tüm 
savaşlara son veren savaş” (Hollis, Smith, 1991, s. 19) olarak algılanması, in-
sanlığın bir daha aynı hataları yapmayacağına dair iyimser beklentiden kay-
naklanmıştır. 

Savaşın yarattığı tahribat, 1920’li yıllarda, barışın geliştirilmesi meselesini 
uluslararası politikanın popüler teması haline getirmiştir (Preston, Wise, 1970, 
s.78). Bazıları tarafından Paris Parış Antlaşmalarının bir uzantısı olarak görü-
len ve 10 Ocak 1920’de savaşın hemen ardından kurulan Milletler Cemiyeti, 
eski istikrarlı ve dayanışmacı günlere duyulan bir özlemi de yansıtmaktadır. 
Kolektif güvenlik anlayışına duyulan ihtiyaçtan doğan örgütün kurucu misa-
kının ilk 10 maddesi savaşı engelleme ve barışı destekleme içeriğiyle şekil al-
mıştır. Karl Polanyi (2001, s. 22) Cemiyet’in, geliştirilmiş bir “Avrupa Ahengi” 
sistemini canlandırma çabasının ürünü olduğunu söylemektedir. O dönemin 
şartları dört temel direk üzerine inşa edilmiştir. Bunlardan ilki büyük güçler 
arasında uzun ve tahripkâr bir savaşın çıkmasını engelleyen bir güç dengesi 
sisteminin varlığı; ikincisi dünya ekonomisinin tekil örgütlenmesini sembolize 
eden bir ortak altın standardının kabulü; üçüncüsü kendi kendini düzenleyen 
bir pazar ve dördüncüsü ise liberal devlettir (Polanyi, 2001, s.3). Ancak 20. 
yüzyılın politik dengeleri -özellikle 1920’lerin sonlarından itibaren- farklı de-
ğerler üzerine bina edilmiştir.

Kuruluşundan itibaren 63 ülkenin üyeliğe kabul edildiği Milletler Cemiyeti, 
üyelerin sürekli giriş çıkış halinde olmaları dolayısıyla en kalabalık olduğu dö-
nemde bile 60 üyeyi aşmayan bir yapıya sahip olmuştur. Proje açısından en bü-
yük eksiklik, örgütün kurulma sürecinde Başkan Wilson’un önderliğinde en id-
dialı girişimci rolünü üstlenen ABD’nin Senato engeli yüzünden Cemiyet’e üye 
olamamasıdır. Sovyetler Birliği örgüte ancak 1934’te katılabilmiş -5 yıl sonra da 
üyelikten çıkartılmıştır- Japonya, Almanya ve İtalya’nın dışarıda bırakılması ba-
şarısızlığı kaçınılmaz kılmıştır. Avrupa Ahengi sistemi, büyük güçlerin barış ve 
güvenliği sağlama sorumluluğunu alması bağlamında Milletler Cemiyeti Kon-
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seyi’nin öncüsü (Murphy, 1983, s. 10) olarak görülse de dönemin ekonomik, 
politik ve uluslararası şartları nedeniyle aynı etkinliği sürdürememiştir.
 
Savaş sonrası barış antlaşmalarına ilaveten aktive edilen en önemli girişim-
lerden birisi de 1928’de imzalanan ve savaşın uluslararası politikada meşru 
bir araç olarak kullanımını yasaklayarak uzlaşmazlıkların doğası ve kaynağı 
ne olursa olsun barışçı yollarla çözümünü öngören Briand-Kellogg paktıdır 
(Kellogg-Briand Pact, t.y.). Özünde 19. yüzyıl modelini hedefleyen bu çaba, 
stratejist George Kennan’ın “çocukça”, diplomat Kenneth Adelmann’ın “mas-
karalık”, Henry Kissinger’ın ise “anlamsız olduğu kadar dayanılmaz” olarak 
tanımladığı bir barış girişimi olarak tarihe geçmiştir (Hathaway, Shapiro, 
2017, s. XII).

Gerçekten de uluslararası çapta yapılan tüm düzenlemeler ve savaşı bir araç 
olarak işlevsiz kılma çabaları, özellikle 1929 krizi sonrası ortaya çıkan politik ve 
ekonomik baskının altından kalkamamış, aksine bu girişimlerin başarılı olaca-
ğına dair inanç ve iyimserlik, yeni bir savaşın önlenememesindeki esas faktörler 
olmuştur. Bu anlamda Stanford Üniversitesi’nin özgürlük ve barış savunucusu 
rektörü David Starr Jordan’ın 1913 yılında Independent’ta yazdığı bir makalede 
“Avrupa’da bir büyük savaşın yaklaşmakta olduğu konusunda ne diyebiliriz?” 
diye sorduktan sonra “hiçbir zaman gelmeyeceğini söyleyebiliriz; insani dene-
yimlerimize göre bu imkânsız” cevabını vermesi (Jordan, 1913, s. 467) oldukça 
bilinen bir örnektir. Nitekim “I. Dünya Savaşı’nın ardından yapılan barış dü-
zenlemeleri konusunda en iyi bilinen olgu, bu düzenlemelerle ikinci ve daha 
büyük bir savaşın engellenememiş olduğudur” (Roberts, 2003, s. 249).

II. Dünya Savaşı birincisinden çok daha büyük bir kıyıma sahne olurken, yak-
laşık 19 milyon askerle birlikte 20 milyon sivilin yaşamı son bulmuştur (Br-
zezinski, 1994, s. 9). Savaş sonrasında hem “barış ve güvenliğin sağlanması” 
hedefli BM’nin (1945) hem de “bölgesel savunma” hedefli NATO (1949) ve 
Varşova Paktı’nın (1954) kurulması, iki farklı perspektifin işlerlik kazanmasına 
yol açmıştır. Siyasi elitler aynı anda ortak güvenlik tehditlerini bertaraf ede-
rek statükonun devamlılığını sağlayacak küresel bir örgütlenmenin ve bunun 
sağlanamaması halinde olası bir savaş durumunda devreye girebilecek askerî 
ittifak zincirlerinin tasarımına girişmişlerdir. 

BM, küresel ve büyük güçlerin ayrıcalıklı konumlanmasını sağlayan bir örgüt-
lenme olarak Avrupa Ahengi modelinin küresel çapta kurgulanmasına yönelik 
bir bakış açısına sahiptir. Savaşın beş galibine -ABD, Rusya, Çin, İngiltere, 
Fransa- büyük güç statüsüyle Güvenlik Konseyi’nde veto hakkı tanınması ve 
daimi üyeler olarak konumlandırılması, 1815’ten kalan o ruhun yansımasıdır. 
Dünya sistemi, hiçbir şartta eşitler arası bir politik arena olarak görülmemiş, 
istikrar ve güvenliğin ancak büyük güçler arasında kurulacak bir uyumla sağla-
nabileceğine dair eski inanç, bu düzende de geçerli kılınmıştır. 

Avrupa Ahengi sistemi birçok bakımdan ardılı konumundaki örgütlenme mo-
delleri olan Milletler Cemiyeti ve BM için bir örnek oluşturmuştur. Her şeyden 
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önce üçü de, dünyayı yönetmeye talip bir imparatorluk kurma arzusundaki bir 
devleti durdurmak amacıyla bir araya gelen müttefiklerin yıkıcı bir savaşın ar-
dından kurduğu yapılardır. Bu şekilde Avrupa’nın büyük güçleri, aralarındaki 
barışı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda geleneksel monarklar olarak libe-
ral, demokratik ve milliyetçi ayaklanmalara karşı iç istikrarlarını da güvence 
altına almışlardır. Bu bakımdan BM’nin birbirini takip eden bu süreçler içinde 
1815’ten sonra kurulan uluslararası kurumlaşma çabalarına ilk değil, üçüncü 
örnek olduğunu söylemek mümkündür (Trentt & Schnuur, 2018, s. 22-23).

BM, ikinci küresel çaplı savaşın ardından kurulan tek düzenleme aracı değil-
dir; hatta konumu iki kutuplu sistemin ideolojik kalıplarına bağlı yarılmanın 
yanında tali olarak bile kabul edilebilir. Özellikle soğuk savaş yılları boyunca 
iki kutuplu bir düzenin işlerlik kazanması ve tüm güvenlik algılarının, “somut 
olarak tanımlanmış ötekine karşı bir savunma pozisyonu” almak çerçevesinden 
şekillenmesi, 20. yüzyılın son on yılına kadar devam edecek olan mimarinin 
en önemli direklerinden birisidir. Bu şekilde bir yandan savunma ittifakları 
hayata geçirilirken, diğer tarafta da savaştan muzaffer olarak çıkıp sistemin 
en büyük iki süper gücü olduğu tescillenen ABD ve Sovyetler Birliği’nin kur-
guladığı küresel statükonun korunması ve her türlü revizyonist başkaldırının 
engellenmesi hedeflenmiştir. 

İdeolojik bloklaşma ve nükleer denge esasları üzerine bina edilmiş olan Soğuk 
Savaş, kimilerine göre ABD, Rusya ve müttefiklerinde devasa askeri endüstri-
lerin kurulmasına imkân vermiş “hayali bir savaştır” (Kaldor, 1990). Wallers-
tein (1993, s. 1-2), bu iddiayı bir adım öteye taşıyarak ABD ve SSCB arasında 
bir ortaklık ilişkisinden bahsetmektedir. Ona göre II. Dünya Savaşı sonrası Pax 
Americana’nın kuruluş dönemidir ve bu yapı dört direk üzerine temellenmiş-
tir. Bunlardan ilki, aralarında mağlup devletler olan Almanya ve Japonya’nın 
da bulunduğu bir ittifak ilişkisi içinde büyük endüstriyel güçlerin bir araya 
getirilmesidir. Buna ABD “özgür dünya” adını verecektir. İkincisi, SSCB’nin 
ideolojik bir rakip olarak konumlandırılması, Avrupa’da barışın sürdürülme-
si ve sınırların değiştirilmemesi koşuluyla “Sosyalist Blok” olarak tanımlanan 
sınırlar içerisinde liderliği üstlenmesidir. Üçüncüsü ABD’nin dünya sistemini 
koruma sorumluluğu konusunda yerel kabulün sağlanması ve Üçüncü Dün-
ya’da sömürgelerin yavaş yavaş uluslaştırılmasıdır. Soğuk Savaş’ın kurduğu 
göreli istikrarın temelinde ise ABD’nin başatlığı üzerinden gelişen bir rıza bu-
lunmaktadır.

Soğuk Savaş kimilerine göre bir savaş, kimilerine göre ise sıcak savaşın önünü 
alan bir barış kurgusu olarak tarihe geçmiştir. Bu dönemin dayanağı olan ba-
rış ve güvenlik prensipleri Trans-Atlantik ve Pasifik eksenlerinde 75 yıllık bir 
barış düzenini sürdürmeyi başarmıştır. İki kutuplu güç dengesinin sağladığı 
istikrar, sistemin başat aktörleri arasında sıcak bir çatışma ihtimalini ortadan 
kaldırmış, küresel çapta büyük bir ekonomik ve politik gelişime ön açarak Av-
rupa Birliği gibi bir projenin filizlenmesini sağlamıştır. Soğuk Savaş’ın bitimi, 
uluslararası sisteme yeni devletlerin katılmasına imkân verirken, dünya sathın-
da 26.000 km’lik yeni bir sınır hattı ortaya çıkmıştır. BM’nin 33 yeni üyesinin 
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26’sı yeni devletlerdir ve bunlardan 17’si çözülen Sovyetler Birliği’nin enkazın-
dan doğmuşlardır (Roche, 2014).

Soğuk Savaş’ın bitiminin sembolü, 1989 yılının Kasım ayında Berlin Duvarı’nın 
yıkılmasıdır. Bu tarihten sonra Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği coğraf-
yası küresel kapitalist pazarla bütünleşmiş, bağımsızlığını kazanan ülkelerden 
bazıları NATO üyeliğine kabul edilirken bir kısmı da 1994 yılında kurulan 
Barış İçin Ortalık (“Partnership for Peace”, 2020) projesi dâhilinde küresel 
barış sistemine eklemlenmiştir. Demirperde’nin yıkılmasının ardından geli-
şen ortaklıklar ve işbirliği sürecinin zirve noktasına taşınmasıyla, ekonomik ve 
politik bir standart olan liberalleşme ve demokratikleşme akımlarının küresel 
norm olarak benimsenmesinin önü açılmıştır. Nitekim Francis Fukuyama’nın 
(1989) “Tarihin Sonu”nun tezleri çerçevesinde gelişen ve liberal demokrasi-
lerin yüzyıl boyunca kazandıkları zaferlere artık nihai olanın da eklendiği dü-
şüncesinin temelinde de küreselleşmenin geri dönülemez bir aşamaya geldiği 
inancı yatmaktadır. 

20. yüzyılın kimilerince bir Amerikan yüzyılı olduğuna ve onun temsil ettiği 
ideallerin bir asır boyunca girdiği her mücadeleden galip çıktığına dair görüş-
ler, “alicenap imparatorluk” (Porter, 2017) olarak nitelendirilen ABD liderli-
ğinde tek kutuplu bir dünya düzeninin kurulduğu şeklinde de yorumlanmıştır. 
Kimilerine göre “Roma’dan bugüne diğer ulusları bu derece geride bırakan 
başka bir güç daha olmamış” (Nye, 2002, s. 1) ve bu durum dünya sisteminde 
“hegemonik bir istikrar” (Gilpin, 1991, s. 88) sağlama konusunda elverişli bir 
ortam sağlamıştır. Buna karşın “dünya düzdür” (Friedman, 2006) tezleri eşli-
ğinde gelişen ve bilişim, internet devrimiyle hızlanan yeni düzende, artık dev-
letlerin dışında yeni aktörlerin de bulunduğu ve bunların devletlerle rekabet 
eder güç kapasitesine ulaştığı da göz ardı edilmemelidir. 

Yeni düzen, sanayi uygarlığının öngördüğü biçimde üretimi ulus-devlet sı-
nırları içinde planlamadığı gibi, tüm dünyanın küresel bir köye dönüştüğü 
bütünleşik bir ortamda hareket etmektedir. Devletler ile devlet olmayan ak-
törler arasındaki savaşın görünen ve görünmeyen düzlemlerde devam etmesi 
siyasi kutuplaşmanın kompleks bir hat üzerinden şekillenmesine yol açmıştır. 
1970’li yıllardan itibaren uluslararası ilişkiler çalışmalarında gündeme gelen 
ve sistemi tanımlamakta kullanılan “uluslararası-sonrası politika” (Rosenau, 
1990) ya da “örümcek ağı” (Burton, 1971) gibi kavramlar, endüstri sonrası 
(post-industrial) düzenin karmaşa ilkesi üzerine inşa edilen politik mimarisini 
tanımlamakta oldukça işlevseldir (Arıboğan, 2019b, s. 34). Nitekim 1973’te 
Daniel Bell’in literatüre soktuğu “post-endüstriyel toplum” (Bell, 1973) kav-
ramı da sosyolojik dönüşüme işaret etmekte ve her yeni uygarlık gibi bunun 
da bireysel ve toplumsal yaşamının tüm alanlarına sirayet eden bir değişimi 
dayatacağını öne sürmektedir. 

Ekonomik anlamda bu değişim, devasa bir kapitalist pazarın kurulması, yatı-
rım ve üretimin küresel çapta dağılması, emeğin mobil hale gelmesi, küresel 
finansın coğrafyasızlık özgürlüğünü kullanarak olağanüstü akışkanlığa ve mil-
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liyetsiz bir kimliğe sahip olması gibi bazı döneme özgü gelişmelerle şekillen-
miştir. Siyasal düzlemde ise bunun karşılığı uluslar-devletlerarası bir sistem-
den, küresel ve devlet olmayan aktörlerin de dâhil olduğu yeni bir çoğulcu 
etkileşim modeline doğru geçiştir. Doğal olarak 21. yüzyılın güvenlik mimarisi 
de bu yeni tip aktörlerin şu veya bu şekilde dâhil olduğu bir denklem içerisin-
de kurgulanmıştır. Uluslararası politika, bu yeni sistemde “tüm devletlerin dış 
politikalarının toplamından oluşan bir ilişkiler bütünü” (Gönlübol, 1978, s. 
27) değil, aksine “devletlerin dış politika yapımında oynadığı rollerle sistemde 
değişiklik yapabilmeleri adına çok az alanın kaldığı” (Rosenau, 1990, s. 279) 
küreselleşmiş bir dünyada gerçekleşmektedir. Kuşkusuz küresel güvenlik al-
gıları da, “kapsamlı güvenlik” (comprehensive security) kavramıyla tanımlanan 
içeriğiyle, geleneksel askeri çerçevenin dışına çıkarak çevresel tehditler, salgın 
hastalıklar, iktisadi krizler ve tabi afetler gibi boyutlarıyla değerlendirilmeye 
başlanmıştır (Derian, 1995, s. 26). Böylelikle gündelik yaşamın ekonomik, po-
litik, sosyolojik, teolojik, teknolojik vb. birçok alanının güvenlik odaklı olarak 
yorumlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

21. Yüzyılın Güvenlik Algısı: Terör, Ekonomik Kriz ve Pandemi 
Süreci
Yeni yüzyılın 11 Eylül terör saldırısıyla başlaması, güvenlik endişelerinin diğer 
tüm güç, barış, rekabet, çatışma, işbirliği vb. meselelerinin önüne geçmesine 
neden olmuş ve zamanın ruhu bu dinamik üzerinden yükselmiştir. Küresel 
terör tehlikesinin, kitlesel bir güvenlik tehdidi üretme anlamında uluslararası 
rekabet ve çatışmaların önüne geçtiği 2001 sonrası dönem, sistemin bütün bü-
yük güçlerinin bir araya gelerek kararlar aldığı ve “radikal İslami terör” olarak 
tanımlanan ortak düşmana karşı tavır belirlediği bir zaman dilimidir. 11 Eylül 
saldırısının ardından henüz 24 saat bile geçmeden, NATO Konseyi toplanmış 
ve tarihte ilk defa üyelerden birine karşı girişilen bir saldırıya cevaben “ko-
lektif savunma” ilkesini aktive eden 5. madde uygulamaya konulmuştur. BM 
ise, kısa süre içerisinde NATO’nun başlattığı operasyonu devralarak 20 Aralık 
2001 tarih ve 1386 sayılı kararla Afganistan’da konuşlu ISAF (International Se-
curity Assistant Force) komutasını yürütmeye başlamıştır.

Afganistan’da El Kaide’ye ve destekçisi Taliban rejimine karşı yürütülen ope-
rasyon, zamanla bütün Orta Asya ve Ortadoğu coğrafyasının müttefiklerce bir 
kötülük havzası olarak algılanmasına yol açmıştır. Batı dünyası açısından ortak 
düşman tasarımının bu denli somut biçimde ortaya çıkması, yerinin yurdunun 
ve kimliksel niteliklerinin belirlenmesi, kolektif güvenlik mimarisinin inşası 
adına önemli bir adımdır. Zira güvenlik nosyonunun kurgulanması, “biz ve 
onlar” algısına dayanan ayrımcı bir süreçtir ve karşıda neyin olduğunu bilmek, 
tehlikenin ne taraftan gelebileceğini de belirlemek anlamını taşımaktadır. Bu 
bağlamda bir meselenin güvenlik riski taşıyıp taşımadığına karar vermek süb-
jektif bir tutumdur. “Güvenlikleştirme yaklaşımı” (securitization approach) gü-
venlik konusuyla ilgili her tasarımın, politikanın doğasında var olan içkin bir 
nitelik oluşuna işaret etmekte ve böylelikle analist, karar alıcı veya aktivistlere 
ayırt etmeden şu etik soruyu sormaktadır: “Bunu neden bir güvenlik meselesi 
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olarak algılıyorsunuz? Böyle yapmanın ya da yapmamanın yarattığı etkiler ne-
lerdir?” (Waever, 1999, s. 334).

El Kaide ile türevleri üzerinden somutlaştırılan küresel güvenlik tehdidinin 
21. yüzyılın en önemli problemi ve “biz” duygusunun yapıştırıcısı haline gel-
mesi, nihayetinde subjektif bir algı inşa sürecinin ürünüdür. Tıpkı 19. yüzyıl 
imparatorlarını aynı diplomasi masasına oturtan ve yüz yıllık ahenk dönemini 
yaratan ortak düşman tasarımı -devrimci akımlar ve başkaldırılar- gibi, küre-
sel terör algısı da “ötekinin” tarifi yoluyla kendinden olanların belirlenmesini 
sağlamıştır. Anarşik bir ortamın önceliği, özün yani bizden olanların korun-
ması ve güvenliğidir. Bu bağlamda güvenlik kavramları öz’ün ötekine kıyasla, 
hangi kapsam ve tutum çerçevesinde tanımlandığına göre farklılaşmaktadır 
(Wendt, 1992, s. 339). Zira kimlikler ilişkiseldir ve çıkar temellidir. Nitekim 
güvenlikleştirme de bir kimlik inşa sürecinin parçası olarak araçsaldır. Ulus-
lararası ilişkiler alanında sosyal inşacı teorinin kurucularından olan Wendt’e 
göre güvenlik sistemleri üçe ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, birinin kazanımı-
nın diğerinin kaybı olarak algılandığı “rekabetçi güvenlik” sistemidir. Bir an-
lamda Hobbesçu bir anarşi ortamına dayanan bu modelde nispî kazanç ve 
kayıplar ön plandadır. İkincisi “bireyci güvenlik” sistemlerini kapsayan yeni 
liberal sistemlerdir ki, bunda devletler mutlak kazanımların peşinde egoist 
davranmaya devam etmektedir. Son olarak da “işbirlikçi güvenlik” sistemleri 
bulunmaktadır ve bunlar, üyelerin topluluğa olan bağlılığı ölçüsünde zayıfla-
yan veya sağlamlaşan kolektif güvenlik mekanizmalarını içermektedir (Wendt, 
1992, s. 400). Küresel sistemin bunlardan hangisi doğrultusunda ilerleyeceği 
ise konjonktürel olarak şekillenmektedir. 

11 Eylül sonrası sistemin büyük güçleri, ilk anda ABD’nin liderliğinde “öte-
ki”ne karşı dayanışma gösterip kolektif tutum alsalar da, zamanla kendi birey-
sel kazanımlarını maksimize etme çabasına girmişlerdir. Saldırının ardından 
ABD’ye tam destek veren ve terörü “21. yüzyılın vebası” olarak tanımlayan 
Putin (Loughlin, Tuthail, Kolossov, 2004, s. 3), bu ittifaktan kendi güvenlik 
sorunu olan Çeçenistan problemini “radikal İslamcı terör” paketine sığdırmak 
suretiyle çıkar sağlamıştır. “Teröre karşı savaş” retoriği, ABD ile Rusya’nın bir-
likte çalışmak için ortak bir neden bulmasına yardımcı olmakla birlikte, iki 
taraf arasındaki anlayış farklılıklarını da kolayca görülebilir hale getirmiştir. 
ABD açısından terör dışarıdan gelen bir tehdit olduğu için uluslararası önlem-
lere ağırlık vermeyi tercih etmiş, Rusya ise kendi yerel coğrafyasından yeşeren, 
ancak benzer içerikteki riski ulusal birliğe karşı haydutluk, sosyal düzeni bo-
zucu bir aşırıcılık olarak kabul etmiştir (Hill, 2002). Çin, Doğu Türkistan böl-
gesinden kaynaklanan ulusal güvenlik tehdidini, Ortadoğu’dan finanse edi-
len, Pakistan’da eğitilen, savaş deneyimlerini ise Afganistan ve Çeçenistan’da 
edinen bir grup “radikal İslamcının” küresel terör ağına katılması olarak ko-
numlandırmıştır (Chung, 2002). Onlar açısından terör yerel bir mesele olsa 
da, Uygur Türklerini küresel terör ağının uzantısı olarak tanımlamanın, öteki 
dünya ile bütünleşmede ideal bir yapıştırıcı olacağı fark edilince, teröre karşı 
güvenlik söylemi araçsallaştırılmıştır. 
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Kavramsal açıdan belirsizliklerle dolu, subjektif ve zayıf bir çerçeveye sahip 
olmakla birlikte siyasal açıdan güçlü bir kavram olan güvenlik olgusu (Buzan, 
2016) ve “güvenlikleştirme söz-eylemi/speech act” (Munster, 2012) 11 Eylül son-
rasında bir yandan ülkelerin dış politikalarını dönüştürürken diğer yandan 
da ekonomik kaynakların askerî-endüstriyel kompleksin lehine yeniden dağıl-
masına yardımcı olmuştur. Dünyadaki toplam askerî harcamalar 2000’de 798 
milyar dolardan (Sköns vd., 2001) 2019’da 1,9 trilyon dolara kadar yükselmiş-
tir (Global Military Expenditure, 2019). Bu durum eğitime, sağlığa, turizme 
vb. aktarılacak olan finansal kaynakların, artık güvenlik endüstrisine yönlen-
dirilmesi anlamını taşıdığından ekonomik bir yeniden yapılanma kaçınılmaz 
hale gelmiştir. 

2008 ekonomik krizi, devlet dışı aktörlerin öncülüğünde gelişen küreselleş-
me sürecine ikinci darbeyi indirirken, koruyucu ve düzenleyici rolleriyle siste-
me geri dönen devlet mekanizmalarının etkisiyle (Arıboğan, 2018, s. 46) kriz 
sonrası dünyada 1945’ten bu yana ilk defa küreselleşmenin geriye çekilmesi 
söz konusu olmuştur (“The post-2016”, 2017). Krizden en ağır darbeyi yiyen 
kurum ise 20. yüzyılın mükemmel projesi olarak görülen Avrupa Birliği mo-
delidir. Küresel burjuva ve entelektüellerin el ele geliştirdikleri bir normlar ve 
değerler bütünü üzerinde yükselen Avrupa entegrasyon hareketi, bu tarihten 
sonra üyeleri tarafından bile sürekli sorgulanmış ve son dönemdeki çözülme 
sürecinin ilk adımları o tarihlerde atılmıştır. Bu bağlamda Brexit sürecinin 
sürpriz olmadığını ve Britanya’nın eski Maliye Bakanı Alistair Darling’in de 
ifade ettiği gibi 10 yıl önce başlayan “finansal krizin bir ekonomik krize, eko-
nomik krizin ise derin bir politik krize dönüştüğü”nü (“Darling: Brexit”, t.y.) 
söylemek mümkündür.

Küresel ekonomik kriz dünyada sadece finansal ve iktisadi piyasaları etkile-
memiş, dünya sathında gidişattan memnuniyetsiz geniş kitleler de yaşadıkları 
travmanın sorumluluğunu küreselleşme sürecine yüklemişlerdir. Dünyayı sı-
nırları olmayan, emek ve sermayenin engelsiz dolaştığı, kültürlerin birbirine 
karıştığı, ortak norm ve değerler sistemi üzerinde duran bir yer olarak tarif 
etmek kısa sürede demode hale gelmiştir. Özellikle liberal Batı coğrafyası 
popülizmin, muhafazakârlığın, ötekine yönelik ayrımcılığın ve negatif milli-
yetçiliğin en hızlı yükselişine tanıklık etmiştir. Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 
ardından küresel ve liberal bir dünyanın doğacağına yönelik inanç, ABD Baş-
kanı Donald Trump’ın politikalarının sembolü haline gelen Meksika Duva-
rı’nın inşasıyla hayal kırıklığına dönüşmüştür. Duvarlı dünya stratejisi dalga 
dalga yayılırken, ülkeler arasındaki sınırların geçirgen hale gelmesi fikri sona 
ermiş, günümüzde 70 civarında ülke “sınır duvarı inşası” stratejisine geçmiştir 
(Jones, 2020). “Soğuk Savaş” insanlığa kendinden büyük bir gölgesi olan Ber-
lin Duvarı’nı hediye etmişken, “Soğuk Barış” tüm dünyanın bölünmüşlüğünü 
uzaydan bile görünür hale getiren bir “duvarlar yüzyılı”nın önünü açmıştır 
(Arıboğan, 2018, s. 3).
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Pandemi Sonrası Güvenlik ve İşbirliği 
21. yüzyılın üçüncü büyük küresel krizi Ocak ayında Çin’in Wuhan şehrinden 
gelen şoke edici görüntülerle başlamıştır. İlk başta 2003 yılında salgına dönü-
şen SARS virüsü gibi lokal bazda durdurulabileceğine inanılan bu yeni hasta-
lığın, 1918 yılında yaşanan İspanyol gribi salgınından bu yana dünyanın karşı 
karşıya kaldığı en ciddi sağlık sorunu olduğu kısa sürede anlaşılmıştır (“Who 
Director”, 2020). İlk hastanın 17 Kasım 2019’da tanılanmasının (Brayner, 
2020) ardından, alınan tüm önlemlere rağmen, COVID-19 adı verilen virüsün 
yayılımı durdurulamamış, 11 Mart 2020’ye gelindiğinde Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) pandemi, yani “dünya çapında salgın” alarmı vermek durumunda kal-
mıştır. Bütün dünyada sokağa çıkma yasaklarıyla insanlar evlerine kapanırken, 
ağır bir küresel ekonomik resesyon döneminin ilk yansımaları da hemen his-
sedilmeye başlanmıştır. Çin’de ekonomi Mao Zedong’un 1976’da ölümünden 
bu yana ilk defa 3 ay boyunca daralarak (Wall Street Recovers, 2020), %6,8 
oranında küçülmüştür (Nagarajan, 2020). Sadece ilk 2 ayda ABD’de 36 milyon 
kişi işini kaybetmiş (Rapoza, 2020), Avrupa kıtası II. Dünya Savaşı’ndan bu 
yana yaşanan en ağır -1929 ekonomik buhranını bile aşacak ölçüde- ekono-
mik durgunluğun içine girmiştir (Guggenheim, 2020). BM raporları pandemi 
dolayısıyla küresel ekonomik üretimin iki yıl içerisinde 8,5 trilyon dolarlık bir 
kayba uğrayacağını, tüm dünyada 34 milyon kişinin “aşırı yoksulluk sınırının 
altına” düşerken 130 milyon kişinin de “aşırı yoksul” standardına ineceğini 
söylemektedir (“COVID-19 to Slash”, 2020). 

Salgına endüstri sonrası uygarlığından, Endüstri 4.0 olarak tanımlanan yeni 
bir uygarlık düzenine doğru geçişin kapısında, birçok belirsizlikle mücadele 
ederken yakalanan küresel toplumun bu denli ağır bir travmayla yüzleşmesi 
kuşkusuz varoluşsal bir krizdir. Pandeminin teknoloji kullanımı konusunda 
yarattığı baskının bu geçişi hızlandıracağı konusunda iddialar olsa da insan-
ların yaşam formlarına, refahına, ilişkilerine yönelik her tehdit kuşkusuz bir 
güvenlik riskidir. Zira modern anlamda güvenlik kavramı, ihtiyaçlar üzerin-
den tanımlanan dört amaca dayanmaktadır: Hayatta kalma, gelişme, özgürlük 
ve kimlik (Galtung, 1985, s. 146). İnsanlar, tıpkı rejimler veya devletler gibi 
güvenlik ihtiyacında olan ve yaşamını idame ettirebilmek için tehlikelere karşı 
kendini savunacak mekanizmalar arayan varlıklardır.

19. yüzyılda kurulan Avrupa Ahengi sisteminin itici faktörü (push factor), mo-
narşik rejimlere karşı ayaklanmaları teşvik eden siyasi akımlar olmuştur. Çe-
kici faktör (pull factor) ise Avrupa coğrafyasında sağlanan barış ve istikrarın, 
Avrupa’nın sömürgeci güçlerine sınırlar aşırı faaliyetleri için elverişli bir or-
tam sağlamasıdır. Monarklar arasındaki uyum, bir yandan sanayi uygarlığına 
geçişten doğan sosyolojik ve ekonomik dönüşümün sancılarını hafifletmeye 
yaramış, diğer yandan da Avrupa’yı dünya siyasal sisteminin merkezine ko-
numlandırmıştır. Avrupa Ahengi sistemi, Avrupa Konseyi’nin, Avrupa Devlet 
ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, hatta G-8 ve ABD-AB zirve toplantıları-
nın atası konumundadır (Ginsberg, 2007, s.27). Aynı biçimde Avrupa Birliği 
projesi de, esasen Avrupa coğrafyasında daha önce denenmiş bir uyum mo-
delinin kurumsallaşmış bir yapıyla yeniden hayata geçirilmesidir. Ancak Av-
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rupa coğrafyasında II. Dünya Savaşı’ndan bu yana sürdürülebilir bir barış ve 
istikrar ortamının temel direklerinden biri olan örgütün içinde bulunduğu 
olumsuz şartlar, pandemi kriziyle birlikte daha da derinleşmeye başlamıştır. 
Macaristan, Polonya gibi üye ülkelerin giderek daha otoriter bir yöne doğru 
savrulması zaten elde bir veri iken, salgının kontrol altına alınabilmesi için 
uygulanan sokağa çıkma yasakları, olağanüstü hal ilanı, sınırların kapatılma-
sı gibi tedbirler ulus-devlet otoritelerinin daha da içe dönük ve merkezi bir 
tutum içine girdiklerini göstermektedir. Bu durum sadece Avrupa coğrafya-
sıyla sınırlı değildir. Tüm dünyada benzer bir tutumun hâkim olması ve içe 
dönük özyardım (self-help) sistemlerinin, dışa dönük ortak güvenlik ve işbirliği 
modellerine tercih edilmesi, pandemi karşısındaki dünyanın ortak bir tehdit 
algılaması içinde olmadığını ya da olsa bile ortak bir güvenlik çabası içinde 
bulunmadığını ispatlamaktadır.

Pandemi krizinin en belirgin politik yan etkisi, ABD ve Çin arasındaki ge-
rilimin netleşmesine yol açan bir kaldıraç etkisi yaratmasıdır. ABD Başkanı 
Trump, başından itibaren krizin sorumlusu olarak Çin’i göstermekte ve çe-
şitli yaptırım uygulamalarına gidebileceklerinin sinyallerini vermektedir. Ona 
göre bu bir “Çin virüsüdür” ve ABD, Pearl Harbor’dan ve hatta 11 Eylül’den 
bile daha büyük bir saldırıya uğramıştır. Ayrıca Çin hükümeti büyük bir so-
rumsuzluk göstererek Dünya Sağlık Örgütü’nü baskı altına almış ve tüm dün-
yanın pandemiden daha fazla hasar görmesine yol açmıştır. Buna karşı Çin 
hükümetinin tavrı bir yandan virüsün kaynağı konusunda muğlaklık yarat-
mak, diğer yandan cömertlik politikası (politics of generosity) (Green, Medeiros, 
2020) çerçevesinde mağdur durumdaki ülkelere yardım dağıtmak biçiminde 
şekillenmektedir. Çin Devlet Başkanı Jinping’in diğer politikası ise “zafer dip-
lomasisi” yoluyla bütün dünyaya “biz kazandık, virüsü yendik” mesajını ulaş-
tırmaktır. Bu şekilde devlet merkezli otoriter rejimlerin, tıpkı 2008 küresel 
ekonomik krizinde olduğu gibi, krizlerle baş etmede liberal rejimlere kıyasla 
daha başarılı olduğu ispat etme imkânı bulmaktadırlar.

Esasen pandemi krizinin ne yeni bir Pax-Sinica ne de yenilenmiş bir Pax-Ameri-
cana üretmesi mümkün değildir; aksine her iki gücün de buradan zayıflayarak 
çıkması pek muhtemeldir. Tarihsel olarak hegemonik bir güçle yükselen bir 
gücün ilişkisinin yönü, askerî kabiliyet, refah, teknoloji ve liderliğin kalitesi 
gibi faktörlerle şekillenir. Atina’ya karşı Sparta’nın zaferi, Avrupalı sömürgeci 
güçlerin yükseliş ve çöküşleri, Britanya İmparatorluğu’nun Batı yarıküreden 
püskürtülmesi hep bu çerçevede gelişmiştir. Ancak ABD ile Çin arasındaki 
durum bundan farklıdır. Çin, yenilgi ihtimali ortaya çıktığı zaman geri çekil-
mekten kaçınmadığı gibi devasa ekonomik gücünü sürdürebilmek için küresel 
liderlik mücadelesinde düşük profil sergilemeyi tercih etmektedir. ABD ise 
herhangi bir yükselen gücün kendisine rakip olmasını engelleyebilmek adına 
rejim değişikliği, politik istikrarsızlık, yerel ve bölgesel ölçekte istikrar bozucu 
eylemler planlamak gibi karşı taktikler sergilemektedir. Bu anlamda Çinliler 
Go-Game oynarken, ABD’liler satranç prensipleriyle hareket etmektedirler 
(Ahmad, 2018).
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Çin ve ABD arası güç mücadelesinin ve küresel düzen senaryolarının gelecek-
te üç faktöre bağlı olarak şekilleneceği söylenebilir: Büyük güçlerin askerî ve 
ekonomik güçlerindeki değişim, bu güç değişiminin dünyanın geri kalanında 
nasıl algılandığı ve büyük güçlerin bu süreçte hangi stratejileri uygulamaya 
koyduğu. Bu üç faktör bağlamında da gerek Çin’in gerekse ABD’nin pan-
demi-sonrası dünyadaki küresel etkileri konusunda telaş etmeleri normaldir 
(Rudd, 2020). Her iki güç için de Serin Savaş’ın (Cool War) (Feldman, 2015) 
Soğuk Savaş’a dönmesi (Barkin, 2020) aynı ölçüde yıpratıcı olsa da ticaret, 
teknoloji ve istihbarat savaşları üzerinden mevcutta bozulmuş olan ilişkilerin 
daha da gerginleşerek Tayvan ve Güney Çin denizine kadar uzanması şaşırtıcı 
olmayacaktır (Buckley, Myers, 2020).

Pandemi sonrası güç ve güvenlik dengeleri ne 19. yüzyıldaki gibi merkezsiz 
bir ortamda ne de Soğuk Savaş gibi iki kutbun net olarak ortaya çıktığı NA-
TO-Varşova Paktı ayrışmasına benzer bir düzlemde analiz edilebilir. Hâliha-
zırda çok merkezli ama kutupsuz bir küresel düzende ABD, Çin, Rusya ve AB 
merkez ülkelerinin yanı sıra bölgesel güçlerin de yoğun bir rekabete girişmiş 
olması, yakın gelecekte istikrarsız bir ortama işaret etmektedir. Ülkeler ara-
sındaki askerî, ekonomik, kültürel ve diplomatik rekabet, ortak tehditlere ve 
işbirliği fırsatlarına rağmen BM, NATO ya da Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak 
bir platform olarak kullanılmasına el vermemektedir. Bu nedenle önümüzdeki 
dönemde barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin, küresel terör, çevre, salgın 
gibi sadece devlet dışı alanlardan değil, devletlerarası ilişkilerden de kaynak-
lanabileceğini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. 

Sonuç
Avrupa Ahengi sistemi, Avrupa’nın büyük güçleri tarafından 1815 yılında kuru-
lan ve I. Dünya Savaşı’na kadar geçen yaklaşık yüz yıllık süreçte Avrupa coğraf-
yasında istikrarın sürmesini sağlayan bir barış düzenlemesidir. Bu politik mima-
ri, sistemin egemen güçlerinin birbirleriyle savaşmalarına izin vermediği gibi, 
rejim karşıtı siyasal hareketlerin güç kazanmasını da engellemiş ve küresel çapta 
yayılmaya başlayan sömürgecilik faaliyetleri sırasında ellerini rahatlatmıştır.

I. Dünya Savaşı ile kesintiye uğrayan Ahenk Sistemi’ni yenileyerek inşa etme 
çabaları yalnızca Avrupa coğrafyasıyla sınırlı kalmamış, 20. yüzyıl boyunca hem 
Milletler Cemiyeti’nin ve hem de Birleşmiş Milletler’in kurumsallaşmasında 
büyük güçlerin uyumlaştırılması ve tatmin edilmesi arayışı öne çıkmıştır. Her 
iki düzenlemede de savaşların galipleri tarafından uygun bulunan statükonun 
korunması esas alınırken, barış ve güvenliğin korunması adına sistemin ka-
rar merkezi konumuna yükseltilen daimi üyelere Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’de veto gücü tanınmıştır.

21. yüzyılın ilk yirmi yılında küresel terör, küresel ekonomik kriz ve küresel 
salgın (pandemi) gibi üç büyük tehditle yüzleşen küresel toplum, hiç de bek-
lendiği gibi büyük güçler arası bir uyum sergileyememiş, bir “Küresel Ahenk” 
(Concert of Globe) sisteminin kurulması mümkün olamamıştır. Aksine bu krizler 
egemen güçlerin her biri açısından diğerine karşı bir üstünlük sağlama aracı 
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olarak kullanılmış, işbirliği yerine kendini kurtarma davranışını tercih eden 
devletler birbirinden farklılaşan ve hatta çatışan mücadele taktikleri uygula-
mışlardır. Özellikle pandemiyle birlikte ön plana çıkan ABD-Çin kamplaşma-
sı, sistemin iki büyük gücü arasındaki zaten zedelenmiş olan ilişkinin daha da 
bozulacağını, küresel düzenin fırtınalı bir görünüm içerisine gireceğini göster-
mektedir. 

Güvenlik, 21. yüzyılda sadece askerî unsurlarla tanımlanan bir kavram değil-
dir; aksine çevresel koşullar, salgınlar, terör ve organize suç şebekelerinden 
kaynaklanan tehditler, ekonomik sorunlar, göç ve mülteci problemi vb. gibi 
her biri yüksek düzeyde uluslararası işbirliği gerektiren meseleleri de kap-
samaktadır. Bilim insanları COVID-19’un son salgın olmayacağı konusunda 
hemfikirdirler. Buna rağmen sistemin başat güçleri propaganda amaçlı bazı 
destek tutumlarının dışında işbirliğine yanaşmadıkları gibi, uluslararası dü-
zenlemelere ve örgütlere diğerinin çıkarlarına hizmet ettiği gerekçesiyle kuş-
kuyla yaklaşmaktadırlar. 
İçinde bulunduğumuz yüzyıl tüm insanlığa yönelik ortak güvenlik sorunları 
ve küresel tehditlerle başlasa da, devletleri birlikte düşünmeye ve tavır almaya 
teşvik edecek bir yapı kurulamamış, işbirliği fırsatları değerlendirilememiş-
tir. Yenilenmiş, uyumlu bir kolektif güvenlik mimarisinin büyük güçler öncü-
lüğüyle kurulabilmesi, içinde bulunulan değişken güç dengesi ortamı ve çok 
boyutlu rekabet şartlarında mümkün görünmemektedir. İstikrarlı bir düzen, 
münhasıran büyükler arasında değil ancak daha eşitlikçi bir güç dağılım me-
kanizması içerisinde sistemin bütün üyelerinin nispî ve pozitif katılımıyla oluş-
turulabilir. Güvenliği sağlamanın en maliyetsiz yolu, barış ve istikrarı büyük 
güçlerin tekeline değil adaletli temsile dayalı, sürdürülebilir küresel kurum-
ların etkinliğine bırakmaktır. Bu nedenle “Dünya beşten büyüktür” söylemi 
bugün, her zamankinden daha anlamlıdır.
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Yeni Normal Dönemde Küresel Yönetişim:
Uluslararası Kurumların Geleceği

Özet
Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve çok kısa zamanda tüm ülkelere yayılarak 
yüzyılın en büyük pandemisine dönüşen COVID-19 salgını, başta dünya sağlık 
sisteminin işleyişi olmak üzere siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında küre-
sel yönetişim süreçlerini ciddi zaaflara uğratmıştır. Herkesi hazırlıksız yakala-
yan sağlık krizi, ülkelerin iç siyasetinde iş başındaki hükümetler; uluslararası 
politikada ve küresel ilişkilerde ise ilgili uluslararası kurumlar için adeta bir 
stres testine dönüşmüştür.  COVID-19 tehdidiyle mücadelede küresel sağlık 
rejiminin ana yönetici aktörü olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandemi sü-
recinde insanların ümit kaynağı ve dayanağı olması gerekirken büyük güç-
ler arasındaki güç mücadelesinin ve siyasi tartışmaların odak noktası haline 
gelmiştir. Diğer yandan, bir insani güvenlik krizine dönüşen COVID-19 ko-
nusunda inisiyatif alması beklenen Birleşmiş Milletler başta olmak üzere BM 
ailesinin diğer kurumları ile Avrupa Birliği, NATO ve diğer bölgesel ulusla-
rarası örgütler de “büyük güçlerin” liderlik rolünü üstlenmemesi sebebiyle 
COVID-19 pandemisinin yönetiminde etkisiz kalmışlardır. Dolayısıyla küresel 
yönetişimde yaşanan zaaflar ve aksaklıklar nedeniyle Türkiye gibi birçok dev-
let salgına karşı kendi milli tedbirlerini ve yöntemlerini belirleyerek mücadele 
etmişlerdir. Tam da bu nedenle, pek çok gözlemci 1945 sonrasında kurulan 
liberal uluslararası düzenin COVID-19 sürecinde ciddi yara aldığı ve uluslara-
rası kurumların derin bir meşruiyet krizine gireceği konusunda hemfikirdir. 
Küresel yönetişim krizi olarak da tanımlanan bu süreçte Türkiye, bir taraftan 
sahip olduğu güçlü ve modern sağlık altyapısı ile kendi halkının sağlık güven-
liğini temin ederken, diğer taraftan da uluslararası sağlık güvenliğine destek 
sunmak amacıyla diğer ülkelerle ciddi bir yardımlaşma ve dayanışma içine gi-
rerek küresel yönetişimde yaşanan krizde çözüm odaklı özgün bir model sun-
masıyla ön plana çıkmıştır. 
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Global Governance in the New Normal Era:
The World World Health Organization and the Future  

of the International Organizations

Abstract
COVID-19, which first emerged in China in December 2019, has caused severe 
weaknesses in the global governance processes, especially in the functioning 
of the world health system, as well as in politics, security and economic fields. 
The health crisis has turned into a stress test for the governments in internal 
politics, and for international institutions in international politics and glob-
al affairs. However, The World Health Organization (WHO), the main au-
thority of the global health regime for the fight against the COVID-19 threat, 
which is supposed to be a source of hope for the international community, now 
has rather become the focal point of the power struggle and political debates 
among the great Powers in pandemic time. On the other hand, UN, its spe-
cialized agencies, EU, NATO and other regional international organizations, 
which are expected to take the initiative on Covid-19, have been ineffective in 
the management of the COVID-19 pandemic because the “big powers” failed 
to undertake the leadership role. Because of global governance weaknesses 
and failures, many states such as Turkey fought against pandemic depending 
on their own resources and national measures and methods. For this reason, 
many observers agree that the liberal international order established after 
1945 has seriously wounded in the COVID-19 process and that international 
institutions will face a deep legitimacy crisis. Consequently, on the one hand, 
Turkey has assured the health security of its people with its strong and modern 
health infrastructure; on the other hand, Turkey has acted cooperatively by 
providing vital support to international health security, and demonstrating a 
unique solution-oriented model on the global governance crisis.

Keywords
Global governance crisis, COVID-19 pandemic, The World Health Organization,  

global affairs
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Giriş

Çin’in Wuhan şehrinde 2019 yılı Aralık ayında başlayan ve tüm dünyaya hız-
lıca yayılan yeni tip bir virüsün sebep olduğu küresel salgın (pandemi), 2020 
Mayıs ayı sonuna kadar geçen dönemde toplamda yedi milyona yakın insana 
bulaşmış ve 400 bin civarında insanın hayatına mal olmuştur. Salgının öldü-
rücülüğü ve medyanın da etkisiyle Çin, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere birçok hükümet hastalığa karşı kendi vatandaşlarını korumak için olağa-
nüstü tedbirler almak zorunda kaldılar. Neredeyse tüm dünyada hava ve kara 
ulaşımı durduruldu, okullar kapatıldı, sokağa çıkma yasakları uygulanmaya 
başlandı. Tedbirler dolayısıyla küreselleşmiş üretim, ticaret ve tedarik zincir-
lerinde çok ciddi aksamalar meydana geldi. Ülke içinde ve ülkeler arasındaki 
eğitim, ticaret ve yönetim süreçleri hiç olmadığı kadar hızla dijitalleşti. İnsan 
ve toplum hayatını hiç olmadığı kadar hızlandıran ve ortak kaderini birleştiren 
modern teknolojinin gelişimine ve tüm küreselleşme söylemelerine rağmen, 
COVID-19 döneminin en belirgin özelliği uluslararası alanda devletlerarasın-
da gözlenen yardımlaşma ve dayanışma eksikliği olmuştur. Katastrofik pan-
demi şartlarına rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi 
uluslararası kuruluşlar toplumların hastalıkla mücadelede sürecinde ciddi hiç 
bir inisiyatif geliştirememiş; ekonomik destek, insani yardımların koordinas-
yonu ve ilaç temini gibi hususlarda başarısız olmuşlardır. 

BM’nin bir uzmanlık kuruluşu olan ve küresel düzlemde yedi milyar insanın 
sağlığını ilgilendiren konularda öncülük yapması gereken Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) ise COVID-19 ile mücadelede işbirliği ve dayanışmayı sağlaması 
gerekirken, esasen en baştan itibaren başta ABD ve Çin olmak üzere büyük 
devletlerarasındaki siyasi çatışma ve hesaplaşmaların aracı haline gelmiştir. 
Özellikle ABD başkanı Trump, DSÖ yönetimini bulaşıcı hastalık hakkın-
da dünya kamuoyunu zamanında ve doğru bilgilendirmemekle eleştirmiş, 
DSÖ’yü Çin’in çıkarlarına hizmet eden bir örgüt haline gelmekle suçlamıştır. 
Nitekim Trump 15 Mayıs 2020 tarihinde Cenevre’de bulunan DSÖ genel mer-
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kezine resmen bir mektup göndererek ABD’nin üyeliğini askıya aldığını ve bu 
örgüte ödemesi gereken 500 milyon dolarlık üyelik aidatını da ödemeyeceğini 
bildirmiştir (npr.org, 2020). Şüphesiz bu çekilme kararı, Trump yönetiminin 
iş başına gelmesinden sonra ABD’nin izlediği çok taraflı diplomasiyi dışlayan 
popülist ve milliyetçi dış politikayla uyumlu bir davranış olsa da sağlık gibi son 
derece insani bir konuda ABD yönetiminin takındığı işbirliğini dışlayıcı yakla-
şım ve nihayet diğer devletlerin COVID-19 ile mücadelede sergiledikleri milli-
yetçi politikalar küresel yönetişim ve uluslararası kurumların geleceğine ilişkin 
çok ciddi kaygılar uyandırmaktadır. COVID-19 sonrasında dünya düzeninin 
“Yeni normal” koşullarının ne olacağının tartışıldığı bu dönem bazı uzman-
larca uluslararası düzende “radikal belirsizlik anı” olarak nitelendirilmektedir 
(Blackwill and Wright, 2020). 

Gerçekten COVID-19 ülkelerin iç siyasetleri ve günümüz uluslararası ilişkiler 
sisteminin işleyişi üzerinde belki de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük 
dönüştürücü baskıyı yaratmıştır. Pandeminin belirsizliği derinleştirmesinin te-
mel nedeni ise ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası bizzat kendisinin kurul-
masına öncülük ettiği liberal uluslararası düzenin 2008 küresel finansal kriz 
sonrasında zayıflamaya başlaması ve yükselen Çin ve diğer bir düzine yeni güç 
merkezleri karşısında giderek ABD’nin oyun kuruculuk rolünü kaybetmesidir 
(Acharya ve Buzan, 2019). Pandemi, böyle bir tarihsel konjonktürde dünyada-
ki jeopolitik dengelerin yeniden oluşum sürecini hızlandırıcı bir katalizör rolü 
oynamaktadır. Bu bölümün amacı, COVID-19 sürecinde küresel yönetişim sis-
teminin işleyişini analiz ederek ve küresel ekonomi-politik trendleri göz önün-
de bulundurarak uluslararası düzenin “yeni normal” koşullarının nasıl oluşa-
cağını tartışmaktır. Bu amaçla önce teorik olarak küresel yönetişim sistemi ve 
değişim dinamikleri özetlenecek, ardından Dünya Sağlık Örgütünün yapısı ve 
COVID-19 sürecini yönetme performansı değerlendirilecek ve yeni döneme 
ilişkin öngörülerimiz Türkiye’nin de rolü dikkate alınarak tartışılacaktır.

Küresel Yönetişim Krizi
Küresel yönetişim, devletleri, uluslararası örgütleri, hükümet-dışı örgütleri, 
uluslararası toplumu kısaca resmî ve gayri resmî olarak uluslararası sistemin 
işleyişinde rol oynayan aktörlerin, rejimlerin, kuralların ve mekanizmaların 
bir bütün halinde koordineli biçimde işleyişi olarak tanımlanabilir. Bu yöneti-
şim süreci iç içe geçmiş aktörler ve kurallar bütünü olması sebebiyle karmaşık 
gibi görünse de aslında dinamik bir karar alma sürecidir (Karns ve Mingst, 
2010, s. 4; Heywood, 2011, s. 538-542; Griffits ve O’Challaghan, 2002, s. 125). 
Mevcut uluslararası yönetişim sisteminin ana şemsiye örgütü BM olarak tanım-
lansa bile, BM bu yönetim ve işbirliği fonksiyonunu IMF, Dünya Sağlık Örgü-
tü, IBRD, Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri birçok uzmanlık kuruluşu mari-
fetiyle yürütmektedir. Özellikle BM Güvenlik Konseyi küresel barışı ve ortak 
güvenliği ilgilendiren konularda aldığı bağlayıcı kararlar vasıtasıyla devletler 
üzerinde etkili olabilmektedir. Ancak Küresel yönetişimi tüm dünyayı yöneten  
küresel bir hükümet olarak da düşünmemek gerekir (Brown ve Ainley, 2007, 
s. 108). Bununla birlikte BM, birçok alanda bölgesel düzeydeki uluslararası ve 
ulus-üstü örgütlerle koordineli bir şekilde devletlerin uluslararası sistemde bir 
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düzen ve anlayış içinde, gönüllü olarak birbirleri ve diğer kuruluşlarla sağlıklı 
ilişkiler kurmalarını teşvik etmekte ve aktif işbirliğini sağlamaktadır. 

Küresel yönetişime yönelik en doğru yaklaşım onu tanımlamaya çalışmak ye-
rine anlamaya çalışmak olmalıdır. Çünkü tekdüze bir tanıma sığdırılamayacak 
kadar derin ve karmaşık bir süreçtir. Uluslararası ilişkilerde belli bir sorun ala-
nını düzenleyen ve ilgili alanda çalışan aktörlerin işbirliğini düzenleyen ilke-
ler, normlar, kurallar, karar alma ve sorun çözme mekanizmalarının toplamı-
na Uluslararası Rejimler denilmektedir (Krasner, 1983). Her zaman belirli bir 
uluslararası örgüt etrafında oluşmasa da genelde uluslararası rejimleri oluştu-
ran bazı örgütler mevcuttur veya en azından konuyla ilgili aktörlerin çıkarla-
rını yansıtan kurucu bir uluslararası sözleşme vardır. Küresel düzlemde insan 
hakları, çevre sorunları, göçmenler konusu ve nükleer silahların sınırlandırıl-
ması ve nihayet uluslararası toplum için tehdit oluşturan salgın hastalıkların 
önlenmesi gibi konuları düzenleyen ve yöneten belli başlı alanlarda “işbirliği 
rejimlerinden” bahsedilebilir (Karns ve Mingst, 2010, s. 11-12).

Ancak belirtmek gerekir ki küreselleşmiş uluslararası ilişkiler sisteminde ulus-
lararası örgütlere ve uluslararası rejimlere ne kadar önem atfedilirse edilsin, 
uluslararası politikanın işleyişinde temel belirleyici aktörler hala devletlerdir 
ve onların davranışına yön veren temel motivasyon ulusal çıkarlarıdır. Bu ne-
denle BM ve diğer uluslararası kuruluşların siyasi, ekonomik ve insani krizlere 
müdahale etme kapasiteleri ve başarıları çoğu zaman yetersizdir. Bunun temel 
nedeni realistlerin de vurguladığı gibi, esasen uluslararası örgütlerin o yapıla-
rı kuran büyük güçlerin çıkarlarından bağımsız hareket edememeleridir. Bü-
yük devletlerarasında siyasi konsensüsün sağlandığı konularda ve durumlarda 
uluslararası örgütler çok daha hızlı ve etkin karar alıp uygulamaya geçebilir-
ken, çıkarların çatıştığı durumlarda ise işlevsizleşmektedir (Akgün, 2020a). 

Aşağıda detaylandırılacağı üzere, tehlikeli hastalıklarla mücadele etme ve ulus-
lararası kamu sağlığının korunması alanında küresel işbirliğini sağlayan ve 
merkezinde DSÖ’nün bulunduğu bir “küresel sağlık rejiminden” söz edilebilir. 
Esasen herkesi kolayca birleştiren soft bir işbirliği alanı olarak sağlık konusun-
daki uluslararası düzenlemelerin tarihi oldukça eskidir ve BM ve hatta Milletler 
Cemiyeti’nden çok önceye gitmektedir. Buna rağmen, istisnai dönemler hariç 
tüm ileri gelen devletlerin sağlık alanında dahi kritik durumlarda işbirliği ve 
uyum içinde hareket edemedikleri de bir gerçektir. Tam da bu nedenle CO-
VID-19 sürecinde görüldüğü üzere, başta DSÖ olmak üzere, Dünya Ticaret Ör-
gütü ve Avrupa Birliği gibi bölgesel ve küresel etkili uluslararası yapılar zaafiyet 
sergilemekte ve bu nedenle de eleştirilerin merkezinde yer almaktadırlar.  Ni-
tekim 2008 krizi sonrasında yoğunlaşan mevcut liberal düzenin “uluslararası-
cılık” veya “kurumsallaşma” ilkelerinin sorgulanma süreci, son kriz dolayısıyla 
giderek güçlenmektedir. Zira bu süreçte de devletler sorun çözmede kendi ka-
pasitelerine ve kaynaklarına (self-help) dayanmak durumunda kalmışlardır. CO-
VID-19 pandemisinin küresel yönetişimde yol açtığı krizler nedeniye devletle-
rin uluslararası işbirliği ve dayanışmaya yönelik güven kaybı yaşamasına neden 
olmuş ve onları içe kapanmaya zorlamıştır. Bu durumun kriz sonrasına yönelik 
çok farklı kalıcı etkilerinin olacağı, hatta pandemi sonrasında hiç bir şeyin eski-
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si gibi olmayacağı sıkça vurgulanmaktadır (Kissinger, 2020; Fukuyama, 2020).
COVID-19 pandemisinin uluslararası sistem üzerindeki etkisini anlayabilmek 
için, güçlü devletlerin dahi sınırlarını kapatması, yolcu trafiğini kısıtlaması ve 
yasaklaması, ihracat kontrollerini artırması gibi liberal uluslararası sistemin 
ruhuna aykırı radikal önlemlerini göz önünde bulundurmak yeterlidir. Ayrıca 
pandemi sebebiyle birçok ülkenin ekonomik sistemini mali paketlerle sübvan-
se etme çabaları, iş âlemini ve tüketicileri kurtarma ve destekleme programları 
açıklamaları bir şeylerin Liberal Uluslararası Sistem için düzgün gitmediğinin 
en net göstergesi olmaktadır. Ancak daha da önemlisi, günümüz liberal ulus-
lararası sisteminin işleyişine dair karşılıklı rekabet halinde bulunan ABD ve 
Çin’in tutumları, BM ve DSÖ başta olmak üzere G-7 ve G-20 gibi güçlü küresel 
işbirliği mekanizmalarının bu süreçte etkisiz kalmalarında en önemli etken 
olmuştur. Liberal uluslararası düzende küresel yönetişimin temel unsuru olan 
uluslararası örgütlerin, başta BM olmak üzere COVID-19 küresel salgınında 
iyi bir sınav veremediği ve bunun da bir “küresel yönetişim krizi” durumuna 
işaret ettiği pek çok uzmanın üzerinde mutabık kaldığı bir gözlemdir (Patrick, 
2020; Akgün, 2020a, s.20). 

Özellikle 1945 sonrası uluslararası sistemin ana aktörü olan BM, pandemi sü-
recinde hiçbir ciddi adım atamamıştır. BM Genel Sekreteri Guterres 23 Mart 
2020’de COVID-19 pandemisi sürecinde dünyanın farklı bölgelerindeki çatışma-
ların geçici de olsa durdurulmasına ilişkin bir açıklamayla yetinirken, BM Genel 
Kurulu Nisan 2020’de gerçekleştirdiği iki oturumda aldığı kararlarla devletleri 
pandemiye karşı işbirliğine davet etmiştir. BM Genel Kurulu COVID-19 konulu 
ilk oturumunu Çin’in salgını uluslararası kamuoyuna duyurduğu tarihten üç ay 
sonra 2 Nisan 2020’de gerçekleştirebilmiş; BM sisteminin bütün paydaşlarını 
BM Genel Sekreteri’nin himayesinde COVID-19 pandemisinin sosyal, ekono-
mik ve finansal etkileriyle koordineli mücadeleye davet etmiş (A/RES/74/270), 
ardından 20 Nisan 2020’de almış olduğu ikinci bir kararla COVID-19 pandemi-
siyle mücadelede aşı, ilaç ve tıbbi ekipmanlara küresel ölçekte erişimin sağlan-
ması için işbirliği yapılmasını tavsiye etmiştir (A/RES/74/274). BM Genel Kurulu 
kararları tavsiye niteliğinde olduğu için devletler üzerinde pek etki oluşturma-
mıştır; ancak pandemi ile mücadele adına küresel yönetişimsizlik sürecinde BM 
adına durumu kurtaran (face saving) bir adım olmuştur. 

BM Güvenlik Konseyi de bu süreçte etkisiz kalmıştır. Mart 2020’de BMGK’nin 
başkanlığını üstlenen Çin “kamu sağlığına ilişkin konuların Konsey’in jeopoli-
tik gündeminin dışında olduğunu iddia ederek” pandemiyle alakalı karar alın-
masını engellemiştir (Patrick, 2020, s. 44). Ancak BMGK’nin 2014’te Afrika’da 
yaşanan Ebola pandemisini uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir olay 
şeklinde değerlendirmesi (S/RES/2177), BMGK’nin pandemileri de günde-
mine taşıyabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte Aralık 2019’dan Mayıs 
2020’ye kadar geçen sürede, Çin’in Konsey başkanlığı görevini üstlenmediği 
dönemde BMGK’nin etkisiz kaldığını göz ardı etmemek gerekmektedir.

Pandemiye karşı mücadelede “küresel lider” rolü üstlenen öncü bir uluslara-
rası örgüt veya devlet olmayınca diğer bölgesel uluslararası örgütler etkisiz 
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kalmıştır. Bu bağlamda, 1945 sonrasında uluslararası barış, ticaret ve işbir-
liği alanında en önemli girişim olan ve zamanla ulus-üstü bir yapıya dönü-
şen Avrupa Birliği (AB) de pandemi döneminde etkisiz kalmıştır. Hatta üye 
ülkeler arasında ciddi bir samimiyet ve güven krizine de sebebiyet vermiştir. 
COVID-19 özellikle İspanya ve İtalya’da etkisini oldukça güçlü bir şekilde gös-
terdiği dönemde, diğer AB üyesi devletler bu ülkelerle sınırlarını kapatmış, 
Schengen Anlaşmalarını fiilen askıya almış, “Avrupa Dayanışması” ve “Pan-Av-
rupa” idealleri üzerine ciddi tartışmalar başlamıştır. Diğer taraftan çoğu AB 
üyesi devletin üyesi olduğu NATO da COVID-19 pandemisinde işbirliğine yö-
nelik ciddi herhangi bir girişimde bulunmamıştır. İtalya ve İspanya gibi üye 
ülkelerin Rusya ve Çin gibi ülkelerin yardımlarına muhtaç durumuna düşürül-
mesi NATO’nun varlık sebebine ve meşruiyetine yönelik üye devletler nezdin-
de güvenilirliğine gölge düşürmüştür.

Küresel Sağlık Rejimi: Dünya Sağlık Örgütü ve Ortak Düzenlemeler
Geleneksel realist yaklaşımlarda devlet merkezli olarak yorumlanan ve tanım-
lanan güvenlik kavramının 1980’li yıllara doğru konvansiyonel içeriğinde de-
ğişim yaşanmış, çevre, iklim, doğal kaynaklar, suç, terör, yabancı düşmanlığı, 
istikrarsızlık, finans, göç ve yoksulluk gibi farklı parametrelerle birlikte de-
ğerlendirilmeye başlanmıştır. Soğuk Savaştan sonra ise HIV/AIDS, Ebola, kuş 
gribi (H5N1), domuz gribi (H1N1), SARS gibi artan küresel salgın hastalıklar 
nedeniyle sağlık da devletlerin güvenlik değerlendirmelerine daha yoğun bir 
şekilde dâhil edilmiştir. Çünkü salgın hastalıkların epidemi ve pandemi du-
rumlarında toplum genelinde yayılma riski, devletler açısından kamu sağlığı 
başta olmak üzere siyasi, ekonomik, toplumsal ve güvenlik alanlarında cid-
di etkilere sebep olabilmektedir. Uluslararası güvenlik konusunda okutulan 
standard ders kitaplarında dahi artık “sağlık güvenliği” ayrı bir başlık altında 
işlenmeye başlanmıştır (Smith, 2010). 

Ancak sağlığın devletler açısından bir güvenlik sorunu olarak tespit edilip, o 
döneme göre küresel tedbirler alınmasının tarihi 19. yüzyıla kadar dayanmak-
tadır. On dokuzuncu yüzyıl devletlerin ortak amaçlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde 
komisyonlar kurmaya başladığı, uluslararası rejimlerin tesis edilmeye başlandı-
ğı bir küreselleşme dönemidir. Sınır aşan sularda ortak ulaşım ve taşımacılığı 
düzenleyen Ren ve Tuna Nehir Komisyonları (1831/1856), haberleşmede bir 
düzen ve koordinasyon oluşturmak amacıyla Uluslararası Telgraf Birliği (1865) 
ve Uluslararası Posta Birliği (1874), sınır aşan taşımacılığı düzenlemek amacıy-
la Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Birliği (1890), ticaretin dünya genelinde 
yaygınlaşmaya başlamasıyla standartlaşma çabaları doğrultusunda Uluslararası 
Tartı ve Ölçü Bürosu (1875) ve daha birçok uluslararası örgüt 19.  yüzyılda ku-
rulmuştur. Aynı dönemde devletleri bir araya getiren ve ortak tehditlere karşı 
çözüm aramaya sevkeden konulardan biri de sağlık alanı olmuştur. Avrupalı 
devletler arasında yayılmaya başlayan ve dünya ticaretini etkileyen kolera sal-
gınına karşı ortak mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla ilk Uluslara-
rası Sağlık Konferansı 23 Temmuz 1851’de Fransa’nın öncülüğünde Paris’te 
toplanmıştır (WHO, 1958, s. 3). Resmî belgelerde Osmanlı Devleti’nin “Bab-ı 
Ali/Türkiye” olarak isimlendirildiği uluslararası konferansın diğer katılımcıları 
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Avusturya, Fransa, Yunanistan, Vatikan, Portekiz, Rusya, Sardunya, Sicilya, İs-
panya, Toskana ve Büyük Britanya olmuştur (WHO, 1958, s. 4). Bu konferansla 
birlikte koleraya karşı ortak mücadele bağlamında tıbbi araştırmalar başlamış, 
devletler sağlık alanında ortak işbirliği için somut adımlar atmıştır. 

DSÖ 19. yüzyıldan itibaren sağlık alanında başlayan işbirliği mekanizmaları 
oluşturma girişimlerinin son adımıdır. Sağlık alanında karantina düzenleme-
leriyle ilgili 1851’de başlayıp altmış yıl boyunca düzenlenen 11 uluslararası 
konferans 1903’te Uluslararası Sağlık Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla sonuç-
lanmış (Patrick, 2020, s.42) ve 1909’da Paris’te Uluslararası Kamu Hijyeni 
(Hıfzıssıhha / Kamu Sağlığı) Ofisi kurulmuş, böylece ilk kez salgın hastalıklara 
dair bilgiler bir merkezde toplanmaya başlanmıştır (WHO, 1958, s. 15). Bu 
yapı 1923’te Cenevre’de kurulan Milletler Cemiyeti Sağlık Örgütü ile birlikte 
çalışmaya başlamış ve DSÖ’nün hukuki ve pratik zeminini oluşturmuştur.
BM’nin kurulmasının akabinde, 19-22 Haziran 1946’da New York’ta düzen-
lenen Uluslararası Sağlık Konferansı sonucunda DSÖ Anayasası (Constitution 
of the WHO) imzalanmış ve 7 Nisan 1948’de yürürlüğe girmiştir. Böylece DSÖ 
BM’nin bütçe ve üye bakımından en büyük uzmanlık kuruluşu olarak faali-
yetlerine başlamıştır. 194 üyeli örgütün merkezi Cenevre’de olup dünya ge-
nelinde altı bölgesel komite ve 150 ülke ofisiyle yedi bini aşkın personeliyle 
görev yapmaktadır. Kurucu metninde Örgüt’ün amacı insanlığı sağlık alanın-
da mümkün olan en yüksek seviyeye ulaştırmak şeklinde tanımlanmıştır. Bu 
amaca erişmek için Örgüt’e sağlık alanında uluslararası çalışmaları yönetmek, 
koordine etmek, devletler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğini sağla-
mak; sağlık hizmetlerinde hükümetlere talepleri üzerine destek sunmak; epi-
demik ve pandemik hastalıkların ortadan kaldırılması hususundaki çalışmaları 
teşvik etmek ve desteklemek; sağlıkla ilgili uluslararası normlar oluşturmak 
gibi görevler tanımlanmıştır (DSÖ Anayasası, md. 2). Bu çerçevede DSÖ AIDS, 
ebola, sıtma, tüberküloz, çiçek hastalığı, frengi gibi bölgesel ve küresel ölçekli 
hastalıklarla mücadele etmekte, araştırma desteği sunmakta, bilgi paylaşmak-
ta, tıbbi ekipman ve tedavi desteği sağlamaktadır.

DSÖ bu amaçları yerine getirirken, özellikle de salgın hastalıklarla mücade-
lede önemli Tüzükler hazırlamıştır. 1951 tarihli Uluslararası Hijyen Tüzüğü 
ve 1969 tarihli Uluslararası Sağlık Tüzüğü ile DSÖ küresel ölçekli salgın has-
talıkları tespit edip tanımlamaya ve salgın hastalıklarla mücadelede Örgüte 
ve hükümetlere düşen rolleri belirlemeye çalışmıştır. 1951 tarihli Uluslararası 
Hijyen Tüzüğünde küresel ölçekli salgın hastalıklar veba, kolera, sarıhumma, 
çiçek hastalığı, bit menşeili epidemik tifüs gibi hastalıklar iken (WHO, 1952), 
1969’da ilk kez imzalanan, 1973 ve 1981’de kısmi gözden geçirmelerle güncel-
lenen Uluslararası Sağlık Tüzüğünde (UST) sadece veba, kolera ve sarıhumma 
olarak zikredilmiştir (WHO, 1983). Bunda DSÖ’nün de desteklediği tedavi 
çalışmaları oldukça etkili olmuştur. 1973 ve 1981’de iki kez kısmi gözden ge-
çirmeye tabi tutulan 1969 tarihli UST, uluslararası ticarette ve yolcu taşıma-
cılığında yaşanan artış, salgın tehditlerindeki yükseliş ve Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti’nde patlak veren ebola salgını sebebiyle 1995’te başlayıp yaklaşık 
on yıl süren kapsamlı bir gözden geçirmeye tabi tutulmuştur. 2002’de Çin’de 
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başlayan ve kısa zamanda dünya genelinde yayılım gösteren SARS (şiddetli 
akut solunum yolu sendromu) salgını ile gözden geçirme süreci hızlanmış ve 
23 Mayıs 2005’te DSÖ Asamblesi tarafından kabul edilmiş, 2007’de yürür-
lüğe girmiştir. Böylece 2005 tarihli Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST 2005) 
DSÖ’nün temel eylem metni olmuştur. 2005 tarihli UST ile DSÖ oluşturduğu 
Küresel Aşı ve Bağışıklık İttifakı (GAVI), Küresel Sağlık Güvenliği Ajandası ve 
Dünya Bankası Pandemi Acil Durum Finansmanı gibi yapılarla küresel sağlığın 
korunmasına dair güçlü bir altyapı oluşturmaya başlamıştır (Samancı, 2014)

2005 tarihli UST’nin 1951 tarihli Uluslararası Hijyen Tüzüğü ve 1969 UST’den 
önemli farklılıkları bulunmaktadır. 1951 ve 1969 tarihli Tüzüklerde DSÖ’nün 
gündemine giren salgınlar açıkça zikredilmiş, bu sebeple de DSÖ’nün faaliyet 
ve yetki alanı kısıtlı tutulmuş iken; 2005 tarihli mevcut UST’de taraf devletler 
“uluslararası önemde kamu sağlığı acil durumunun” ortaya çıkması üzerine 
hemen bildirimde bulunmakla yükümlü kılınmışlardır (UST 2005, md. 6 ve7). 
Böylece uluslararası kamu sağlığını tehdit eden her nevi olağandışı olay, ol-
dukça geniş bir yelpazede tanımlanarak taraf devletlere bildirim yükümlülüğü 
getirilmiştir.

Ayrıca 2005 tarihli UST’de taraf devletlerin Tüzük kapsamındaki sağlık ön-
lemlerini uygulaması ve DSÖ ile gerekli irtibatı sağlaması için bir Ulusal Odak 
Noktası oluşturması gerektiği (md. 4), her taraf devletin Tüzüğün ilgili dev-
let bakımından yürürlüğe girmesini takiben beş yıl içerisinde Tüzüğe uygun 
şekilde sağlık olaylarını tespit etme, değerlendirme, bildirme ve rapor etme 
kapasitesini geliştirmesi gerektiğini, yani bir sürveyans (izleme, takip) süreci 
başlatmasını (md. 5); “uluslararası önemi haiz kamu sağlığı acil durumuna” 
(PHEIC) sebep olacak olayları ve bilgileri 24 saat içerisinde DSÖ’ye bildirme-
leri gerektiği (md. 6) belirtilmiştir.

Yine mevcut UST’de 1951 ve 1969 tarihli Tüzüklerden farklı olarak DSÖ’ye 
de yeni hak ve yükümlülükler getirilmiştir. Bunların başında DSÖ’nün sadece 
salgından etkilenen devletin resmi bilgilendirmesi ile yetinmeyip devlet dışı 
kaynaklardan da re’sen bilgi edinme yetkisine sahip kılınmış olması (md. 9 ve 
10); DSÖ’nün “uluslararası önemi haiz kamu sağlığı acil durumunu” Genel Di-
rektörü aracılığıyla tespit edip ilan etme yetkisine sahip olması ve bu durumun 
ilanının taraf devletlere bırakılmamış olması (md. 12) gelmektedir. Böylece 
2005 tarihli UST ile DSÖ uluslararası bulaşıcı salgınlarla mücadeleyi koordine 
etme yetkisine sahip en üst meşru otorite haline gelmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Yarını
DSÖ’nün daha önceki tüzükleriyle kıyaslandığında, 2005 tarihli UST’nin ge-
tirdiği yeni düzenlemelerle taraf devletler ve Örgüt arasındaki ilişkiler bağla-
mında uluslararası hukuk ve devlet egemenliği çerçevesinde bazı tartışmalara 
yol açacağı görülmektedir. Bu bakımdan DSÖ’nün devletler üzerinde kıs-
men bağlayıcı kararlar alabiliyor olması, devletleri kendi sınırları dahilinde 
oluşan salgınları Örgüte bildirimle yükümlü kılabilmesi, “uluslararası önemi 
haiz kamu sağlığı acil durumu” ilanının o devletin hükümeti yerine DSÖ ta-
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rafından yapılması gibi düzenlemeler bir uluslararası örgüt olan DSÖ’ye bazı 
“ulus-üstü” yetkiler tanındığını göstermektedir. 2005 yılında devletlerin kendi 
egemenliklerini aşan bu tarz yetkileri DSÖ’ye tanıması, 2000’li yılların başında 
zirveye çıkan uluslararası sistemdeki liberal ruhun (cosmopolitan moment) etki-
siyle ancak mümkün olabilmiştir. Çünkü devletler egemenlik hakları gereği 
kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek eylemlere kendileri karar verebi-
lecekken, 2005 tarihli UST ile DSÖ’yü söz konusu devletlerde sağlık alanında 
yaptırımlara karar verebilir hale getirmiştir.

Ancak 2005 tarihli UST’nin DSÖ’yü ulus-üstü bir statüye kavuşturduğu değer-
lendirmesinin yanıltıcı ve yanlış olduğunu da belirtmek gerekiyor. Çünkü DSÖ 
Anayasası md. 22’de Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kabul edilen düzen-
lemelerin “belirli bir süre içinde reddetme ve çekincelerini Genel Direktöre 
bildirenler hariç” olmak kaydıyla bütün DSÖ üye ülkeleri için bağlayıcı olduğu 
belirtilmektedir. Bu maddeye bakınca, DSÖ’nün devletler üzerinde bağlayıcı 
kararlar alma hakkı bulunuyor olsa da devletlere bir açık kapı da bırakılmış-
tır ve taraf devletlerin hâlihazırda Asamble tarafından kabul edilen herhangi 
bir düzenlemeye uymama seçeneği olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 
2000’li yılların hemen başında uluslararası sisteme etki eden liberal ortam ya 
da ruh (cosmopolitan moment) 2008 krizi sonrasında çok hızlı bir şekilde zayıf-
lamaya başlamıştır. ABD ve Çin’in başını çektiği küresel rekabet ortamı, ulus-
lararası sistemin yeniden realist bir çerçeveye bürünmeye başlamasına sebep 
olmuştur. Bu süreç COVID-19 pandemisinde “DSÖ, ABD, Çin Üçgeni” çerçe-
vesinde yaşanan krizi ve tartışmaları tetiklemiştir.

COVID-19 virüsüyle mücadelede DSÖ’nün performansı oldukça eleştirilmiş-
tir. DSÖ ilk başlarda COVID-19 tehdidini doğru algılayamamış, virüsle ilgili 
Çin tarafından sunulan bilgilerle yetinmek durumunda kalmış, uluslarara-
sı kamuoyunu makul ve doğru bilgilendirmede geç kalmıştır. Buna karşılık 
DSÖ, Çin’den “gecikmeli” elde edilen bilgileri küresel ölçekte bilim insanla-
rıyla süratle paylaşmış ve dünyanın dört bir tarafında virüsün teşhisi, genetik 
yapısının tespiti, virüse karşı aşı geliştirilmesi ve tedavi yöntemlerine ilişkin 
araştırmaları koordine etmeye çalışmıştır. 

Süreç gözden geçirildiğinde, DSÖ’nün COVID-19 virüsünü uluslararası ka-
muoyuyla birlikte aynı tarihte, yani Çin’in 31 Aralık 2019’daki açıklaması ile 
öğrenmiş olduğu görülmektedir. Hem bu şaşkınlık hem de Çin tarafından 
daha öncesinde bir bilgilendirme yapılmamasından dolayı DSÖ sürecin ilk 
safhasında “şüpheci ve temkinli” bir tutum takınmıştır. 20-21 Ocak’ta DSÖ 
Çin’e bir heyet göndermiş, Çin otoritelerinin daha önceki açıklamalarının ak-
sine COVID-19’un insandan insana da geçtiğinin tespit edildiğini açıklamış, 
30 Ocak’ta ise “Uluslararası Önemi Haiz Kamu Sağlığı Acil Durumu” (PHEIC) 
ilan etmiştir. Çin dışındaki ilk vakanın 13 Ocak’ta Tayland’da görülmesinden 
yaklaşık iki ay sonra, 11 Mart’ta ise COVID-19’u bir pandemi, yani küresel öl-
çekli bir salgın olarak tanımlamıştır. Gerek DSÖ’nün aşırı temkinli davranması 
sebebiyle müdahalede gecikmesi gerekse Çin’in şeffaf bir süreç takip etmeyip, 
kısıtlı ya da spekülatif bilgiler paylaşması DSÖ’nün COVID-19 pandemisiyle 
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mücadelede eleştirilmesine sebep olmuştur. Nitekim ABD Başkanı Trump bu 
durumu protesto etmek ve muhtemelen ülke içinde COVID-19 ile mücade-
lede yaşadığı sorunlarda kamuoyunun dikkatini başka yerlere çekmek adına 
DSÖ’ye resmi bir mektup yazarak ülkesinin üyelikten çekildiğini ilan etmiştir.

COVID-19 pandemi sürecinde DSÖ’ye yönelik eleştirileri anlamak için Ör-
güt’ün kurumsal yapısına da kısaca değinmek gerekmektedir. DSÖ Anaya-
sasına göre (md. 9-37) Örgütün üç asli organı bulunmaktadır. Birincisi, Ör-
güt’ün karar alma organı olan, Örgüt politikalarını belirleyen, sağlık alanında 
sözleşme, antlaşma, tüzük ve tavsiye kararlarını kabul eden, Örgüt’ün finans 
politikasını denetleyen Dünya Sağlık Asamblesi’dir. Asamble her üye devleti 
temsil eden delegelerden oluşmaktadır. İkincisi, Örgüt’ün icra makamı olan, 
üç yıllık dönemler için ve coğrafi dağılım göz önünde bulundurularak seçilen 
34 teknik personelden müteşekkil, Asamblenin belirlediği politikalar çerçeve-
sinde alınan kararları uygulayan İcra Kurulu’dur. Üçüncü asli organ ise, bütün 
uluslararası platformlarda örgütü temsil eden ve koordinasyon faaliyetlerini 
gerçekleştiren Sekreterya’dır. Sekreterya’nın başında ise Genel Direktör yer 
almaktadır. Ayrıca Örgüt Anayasasının XI. Bölümünde asli organlar dışında 
Örgüt’ün bölgesel komiteler ve ofisler aracılığıyla bölgesel örgütlenmesi de 
öngörülmüştür. Bu idari yapılanma çerçevesinde DSÖ günümüzde altı ana 
bölgeye yayılmış 150’den fazla ofisiyle 7 bin civarı personeliyle faaliyetlerini 
sürdürmektedir (who.int, 2019). Bu kurumsal yapıda, her üye devletin “tek 
ve eşit” oy hakkı bulunduğu Asamble’de kararların önemli konularda oturu-
ma katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu, diğer konularda ise oturuma katılan 
üyelerin salt çoğunluğu ile alınması, DSÖ bütçesine diğer taraf devletlerden 
kat be kat daha fazla katkı sunan ABD gibi devletler tarafından eleştirilebil-
mektedir. Çünkü DSÖ’nün ana karar alma organı olan Asamble’de bütçe katkı 
paylarının oylamaya herhangi bir etkisi bulunmamakta; bazı üyeler diğer üye-
lere göre daha avantajlı veya ayrıcalıklı bir statüye sahip olamamaktadır. Bu 
durumda DSÖ bütçesinin %15’ini tek başına karşılayan ABD ne IMF ne de BM 
Güvenlik Konseyindeki ayrıcalıklı statüsüne DSÖ’de sahip olamamaktadır. 
Sadece ABD değil, DSÖ’nün bugüne kadarki faaliyetlerinin geneline yönelik 
devletlerin tepkilerine bakıldığında, en az gelişmiş ülkeler oldukça teşvik edici 
ve destekleyici iken, görece güçlü devletlerin aslında pek de güçlü bir DSÖ 
istemedikleri söylenebilir (Kickbusch, 2020).

Ancak hukuki zeminde her üye devletin tek ve eşit oy hakkı bulunuyor olması-
na rağmen, bütçedeki katılım payları bazı devletleri ve NGO’ları DSÖ’de daha 
etkili yapabilmektedir. Çünkü bir uluslararası örgüt olan DSÖ’nün bütçesi 
devlet aidatları ve yardımları dışında uluslararası NGO’ların ve bazı IGO’la-
rın gönüllü bağışlarından oluşmaktadır. Örneğin Örgütün 2020-21 dönemine 
ilişkin iki yıllık bütçesi 4,8 milyar dolardır. 2018-19 bütçesinde ABD %14,67, 
Bill&Melinda Gates Vakfı %9,76, GAVI Sigorta %8,39, Birleşik Krallık %7,79, 
Almanya %5,68, Dünya Bankası %3,42, Avrupa Komisyonu %3,3, Çin %0,21, 
Türkiye ise %0,08’lik bir paya sahip olmuştur. Örgütün bütçesinin %75’i dev-
letlerin, IGO’ların ve NGO’ların gönüllü bağışlardan, geri kalanları ise üye 
devlet aidatları ve proje temelli finansmandan oluşmaktadır. Örgüt bütçesinin 
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ortalama %40’ı çoğu ABD sermayeli özel vakıflar ve diğer uluslararası kurum-
lar, %35’i ABD, UK, Almanya, Japonya, Kanada, Norveç tarafından, geri ka-
lanı ise diğer üye devletler ve IGO’lar tarafından verilen bağış ve aidatlardan 
oluşmaktadır (open.who.int, 2020). 

Görüldüğü üzere DSÖ üzerinde ABD ve ABD menşeili vakıflarla ABD’nin ya-
kın ilişki içerisinde olduğu ülkelerin çok büyük finansal etkisi bulunmaktadır. 
Bu sebepledir ki, ABD Başkanı Trump DSÖ üzerinde etki oluşturmak ama-
cıyla, Nisan 2020’de yaptığı açıklamada DSÖ’yü Çin güdümünde politikalar 
uygulamakla eleştirmiş ve DSÖ’ye yönelik ABD finansal yardımlarını 2-3 ay 
süreyle dondurma kararı alındığını belirtmiştir. Ancak DSÖ bütçesinin ikin-
ci en büyük destekçisi olan Bill&Melinda Gates Vakfı başkanı Bill Gates ise 
Trump’ı insanlığın bu zor zamanında aldığı karar dolayısıyla eleştirmiştir. So-
nuç olarak DSÖ üye devletlerinin ve finansal destekçilerinin farklı politikalarla 
DSÖ’ye yaklaşmaları, DSÖ’nün işleyişinde zafiyetlere neden olabilmektedir. 
Gelişmekte olan ülkeler ticari faaliyetlerinin sağlık tedbirleri gerekçesiyle kı-
sıtlanmamasını tercih ettiklerinden dengeli bir DSÖ talep ederken; az gelişmiş 
ülkeler sağlık hizmetleri talepleri sebebiyle güçlü bir DSÖ; NGO’lar ise görece 
daha bağımsız bir DSÖ’den yana tutum sergilemektedir. Özellikle de ABD, 
İngiltere, Almanya, Japonya ve Bill&Melinda Gates Vakfı gibi DSÖ bütçesinde 
en büyük paya sahip devletler ve kuruluşlar DSÖ’yü uluslararası genel kamu 
sağlığına yönelik çalışmalar yerine, spesifik hastalıklara odaklanması yönünde 
baskı yapmaları DSÖ’yü pandemilere karşı zayıf ve etkisiz kılmaya devam et-
mektedir (Patrick, 2020, s. 46).

Örgüt’ün bütçesi sebebiyle güçlü devletlere ve NGO’lara bağlılığı bir bağım-
lılık olarak pratiğe yansıyabilmekte, DSÖ’nün bir üye devlet hakkında açıkça 
aleyhte görüş belirtmesine oldukça nadir rastlanmaktadır. Örneğin, eski DSÖ 
Genel Direktörlerinden Gro Harlem’in 2003’teki SARS vakasında Çin’in ve 
Kanada’nın sorumluluklarını yerine getirmediklerine ilişkin açıklaması ulus-
lararası kamuoyu nezdinde oldukça cesurca bir hareket olarak tanımlanmıştır 
(Kickbusch, 2000). 

DSÖ MC döneminde ve hatta iki Dünya Savaşı arası dönemde yaşanan politik 
çekişmelerden uzak tutulmak amacıyla 1945’te New York’tan uzakta, Cenev-
re’de teknik bir uluslararası örgüt olarak kurulmak istenmiş olsa da; gerek aldığı 
kararlarla devletlerin egemenlik haklarına müdahale edebilmesi, gerek pande-
mi dönemlerinde uluslararası taşımacılığı ve ticareti yavaşlatabilmesi, gerekse 
uluslararası ticarette önemli yekûn tutan ilaç, tütün, alkol, gıda vb. ürünlerle il-
gili düzenlemeler getirebilmesi sebebiyle diğer birçok uluslararası örgütle kıyas-
landığında siyasi baskılara ve etkilere daha çok maruz kalmaktadır. Devletlerin 
egemenliklerini kısıtlayıcı ve bağlayıcı yetkilerle kısmen de olsa donatılmış bir 
uluslararası örgütün siyasi baskıları kendisine çekmesi kaçınılmazdır.

DSÖ’nün uluslararası kamu sağlığına ilişkin faaliyetlerinde başarılı olabilme-
sinde anahtar kavram “ortak çıkar ve tehdit” algısıdır. DSÖ üye devletleri pan-
demiler gibi ortak tehditlere karşı birlikte hareket etmeleri yönünde yönlen-
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direbildiği ölçüde insanlığın ortak küresel sağlık çıkarlarını koruyabilecektir.
DSÖ’ye yönelik eleştiriler ilk kez COVID-19’la başlamamıştır. Daha önceki 
HIV/AIDS, SARS, kuş gribi ve domuz gribi pandemilerinde de DSÖ uluslara-
rası kamuoyunda tartışılmıştır. COVID-19 pandemisinde ABD ve Çin arasında 
siyaseten sıkışıp kaldığı için eleştirilen DSÖ, Soğuk Savaş döneminde de ABD 
ve SSCB arasında karşılıklı suçlamaların ve siyasi mücadelenin yaşandığı bir 
siyasi arena olmuştur.

Daha önce 1951, 1969, 1973, 1981 ve 2005’te Uluslararası Hijyen ve Sağlık 
Tüzüklerinin hazırlanmasına ve gözden geçirilmesine neden olan sebeplerle 
benzer etkileri olan COVID-19 pandemisi ile DSÖ’de yeni bir gözden geçirme 
sürecinin başlanması beklenebilir. Ancak burada önemli olan, DSÖ’nün sade-
ce salgınlarla mücadeleye yönelik bir dizi gözden geçirmeyle mi yetineceği, 
yoksa bütçe bağımlılığını ve bununla ilişkili üzerindeki siyasi baskıları bertaraf 
edici köklü bir değişikliğin mi yaşanacağıdır. Uluslararası sistemde 2000’li yıl-
larda etkisini hissettiren liberal ruhun 2008 sonrasında dağılmaya başlaması 
ve realist sistemin yeniden kendisini hissettirmesi göz önünde bulunduruldu-
ğunda devletlerin DSÖ’de köklü bir değişikliğe pek de müsaade etmeyeceğini 
tahmin etmek zor olmasa gerek.

Küresel Yönetişim[sizlik] ve Türkiye
COVID-19 pandemisi, uluslararası işbirliği ve dayanışmanın taşıyıcı sütunları 
üzerine inşa edilen Liberal Uluslararası Sisteme yönelik ciddi bir meydan oku-
maya dönüşmüştür. Pandemi sürecinde barış ve istikrarın temini için Liberal 
sistemin ortak çıkar ve menfaat ilkelerine hizmet eden uluslararası örgütler ve 
küresel yönetişim beklenen etkinliği bir türlü gerçekleştirememiştir. Bu sebep-
le devletler kendi çözüm yollarını, korunma ve mücadele yöntemlerini geliştir-
mek zorunda kalmışlardır. 

Görece zayıf devletlerin güçlü devletlere nazaran çok daha kötü bir şekilde 
tecrübe ettiği küresel ölçekli bir siyasi stres testi haline dönüşen COVID-19 
pandemisinde (Fukuyama, 2020, s. 31), Türkiye etkili tedbir ve mücadele yön-
temleri uygulayan, uluslararası dayanışma ve işbirliğini de ısrarla uygulayan 
önemli bir aktör olarak COVID-19 pandemi döneminde uluslararası kamuo-
yunun takdirini kazanmıştır.

Türkiye, pandemi döneminde kurumsallaşmış çoktaraflı ve ikitaraflı işbirliği 
platformlarını aktif olarak kullandı ve uygulamış olduğu insani ve girişimci 
dış politika ile mevcut işbirliği düzeyini siyasi anlaşmazlıkların etkisinden ko-
rumak için özellikle kriz anlarının fırsata çevrilebileceğini gösterdi. Karşılık-
lılık ve itibar kazanma beklentilerinin yüksek olduğu böyle kriz ortamlarında 
aktörler arasında işbirliği yapma olasılığının arttığı da ortaya çıktı (Dai vd., 
2017).

26 Mart 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Olağanüstü Zirve-
sinde, video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada “Hiçbirimizin korumacı 
ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir 
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uluslararası ticaret sistemi salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada bü-
yük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret 
Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir” 
(TCCB, 2020a) açıklamasını yaparken, 10 Nisan 2020’de Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) “COVID-19 Salgınıyla Mücadele-
de İşbirliği ve Dayanışma” konulu olağanüstü video konferansında da Türk 
Konseyini üye ülkeler arasında dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği için faydalı 
bir platform olarak tanımlarken, sağlık bakanlarının kendi aralarında bilgi ve 
tecrübe paylaşımında bulunması için somut işbirliği önerilerinde bulunmuştur 
(TCCB, 2020b). Bu çerçevede Türkiye kendi ulusal sağlık tedbirlerini alırken, 
bir taraftan da çeşitli ülkelere temel koruyucu ekipman, test kitleri ve solunum 
cihazları göndermiştir. Türkiye en çok etkilenen ülkelerden gelişmiş ülkelere 
kadar pek çok noktaya temel ve ileri düzey tıbbi yardım sağlamaya devam et-
miştir. Salgın krizinin ilk günlerinden Mayıs 2020 sonuna kadar Türkiye’den 
135 ülke yardım talebinde bulunurken, Türkiye 100’ün üzerinde ülkeye çeşitli 
yardımlar göndermiştir.

Pandemi döneminde küresel yönetişimin etkisiz kaldığı bir dönemde Türkiye 
hem ulusal sağlık tedbirlerini alıp hem de uluslararası alanda yapmış olduğu 
destek faaliyetleriyle süreci başarıyla yönetmiştir. Bundan sonrası için de, Tür-
kiye uluslararası sistemde ilişkilerini eşitlik ve hakkaniyet zemininde yürütür-
ken, bir yandan var olan kurumlarla ilişkilerini her düzeyde devam ettirmeli, 
diğer yandan siyasi anlamda adaleti ve temsili, ahlaki anlamda insani dayanış-
ma ve paylaşımı ve ekonomik-ticari anlamda da kazan-kazan anlayışına daya-
nan politikasını bütüncül bir vizyonla ve reformist bir tutumla sürdürmelidir 
(Akgün, 2020b, s. 81).

Sonuç
COVID-19 gibi tüm dünyada milyarlarca insanın hayatını tehdit eden, alışık 
olduğumuz günlük hayat tarzımızı sürdürmemize izin vermeyen bir pandemi 
döneminde küresel ilişkilerdeki işbirliği mekanizmalarının ve devletlerarası 
dayanışmaların zayıflaması küreselleşmiş bir dünyanın gerçekleriyle örtüş-
memektedir. Üstelik insanların kaderinin üretim, ticaret, tedarik zincirleri ve 
teknoloji yoluyla bu kadar karşılıklı bağımlılığa dönüştüğü bir çağda gözlenen 
milliyetçi ve popülist yaklaşımlar ciddi bir küresel yönetişim krizine işaret et-
mektedir ve küresel barış ve güvenliğin geleceği açısından dünya kamuoyunda 
ciddi bir endişe ve tedirginlik oluşturmaktadır.

Soğuk savaş sonrasında ortaya çıkan barışçıl bir liberal dünya vizyonu ne yazık 
ki yerini büyük güçler arasında çatışma riskleri barındıran karamsar bir realiz-
me bırakmıştır. Esasen COVID-19 salgınının dünya siyasi kurumları üzerinde 
yarattığı ağır stres ortamı küresel yönetişim sisteminin zaaflarını gösterdiği ka-
dar, post-hegemonik dönemde kurulmakta olan çok kutuplu dünya sisteminin 
yeni fay hatlarını da ortaya çıkarmıştır. Artık liberal değerlere dayalı işbirlikçi 
bir küresel yönetişim yerine muhtemelen ABD ve Çin başta olmak üzere bir 
düzine yükselen aktörün kendi ararlarında ciddi bir rekabete girdiği daha re-
alist bir uluslararası ilişkiler dönemine girildiği söylenebilir. 
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Pandemi sürecindeki küresel yönetişim krizini esasen bu yeni dünya gerçekli-
ğinin bir yansıması ve geleceğe ilişkin öngörülerin bir habercisi olarak okumak 
gerekir. Böyle bir çatışmacı ve rekabetçi dönem, bazılarınca farklı normların 
ve anlayışların birbiriyle yarıştığı hibrit bir dönem veya çok düzenli heterojen 
bir dünya düzeni olarak da adlandırılmaktadır. Belirsizliklerin arttığı, işbirliği 
alanlarının daraldığı ve çok taraflı diplomasi yerine ikili düzeyde devletlerarası 
ilişkilerin öncelendiği bir döneme girdiğimiz söylenebilir. Bu çerçevede BM 
başta olmak üzere pandemi sonrasında tüm uluslararası kurumlara yönelik 
eleştirilerin artması ve reform çağrılarının yükselmesi sürpriz olmayacaktır. 
Türkiye, uluslararası sistemin reformunu çoktan beridir açıktan dillendiren 
bir ülke olarak, pandemi sürecinde izlediği dayanışmacı ve insani diploma-
sinin sağladığı moral ve siyasi meşruiyetin de etkisiyle yeni dönemde küresel 
yönetişim sisteminin yeniden yapılandırılması sürecinde önemli fırsatlar yaka-
layacaktır. Bunun için iyi bir hazırlık ve aktif ve koordineli bir diplomatik çaba 
elzem görülmektedir. 
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Özet
Uluslararasıcılık fikri yaklaşık 100 yıldır dünya düzeninin temel sacayakların-
dan biri olmuştur. Özellikle Soğuk Savaşın bitiminin ardından liberal ulusla-
rarasıcılık küresel krizlerin çözümü açısından hâkim paradigma haline gelmiş-
tir. Bu yaklaşım 2008 Dünya Finansal Krizi sonrasında zayıflamaya başladı. 
COVID-19 Salgını, dünya siyasetinde düzen oluşturan ve krizlerin çözümüne 
yardımcı olan cari mekanizmaların zayıflamasına ivme kazandırması beklen-
mekte.  Liberal uluslararasıclığın revize edilmesi; Çin veya bölgesel güçler ek-
senli yeni bir düzenin oluşması ve kaos senaryoları COVID-19 Salgını sonrası 
dönemde oluşabilecek düzene dair üç farklı öngörüdür. Bütün bu farklı senar-
yolar küresel krizlerin çözümü açısından farklı yaklaşımları destekleyecektir. 
Revize edilmiş uluslararasıcılık mevcut sistemin daha katılımcı hale gelmesini 
sağlayacaktır ancak büyük güçler böylesi bir senaryoda daha az sorumluluk 
alacaktır. Çin veya bölgesel güçlerin hâkim olduğu düzende daha hiyerarşik ve 
güvenlik merkezli bir yaklaşım hakim olacaktır. Kaos senaryosu ise belirli bir 
süre dünyayı istikrarsızlaştırabilir ancak böylesi bir senaryonun kalıcı olması 
beklenmemelidir. Türkiye ve diğer uluslararası aktörler oluşabilecek yeni dü-
zenin niteliğine göre roller belirlemek durumundadırlar.
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Global Governance and Crisis Management
in the Post COVID-19 World

Abstract
The idea of internationalism is one of the fundamental pillars of international 
order.  Liberal internationalism became the predominant paradigm for dea-
ling with global problems since the end of the Cold War. Liberal internationa-
lism is in decline since the 2008 Global Financial Crisis. COVID-19 Pandemic 
is expected to accelerate the dissolution of the existing liberal order further. 
Three alternative scenarios are mentioned to replace the current order. Revi-
sed internationalism, China-centric or regional power centric, and chaos are 
the alternatives discussed here. A revised version of liberal internationalism 
seems to be the better alternative, which proposed a more inclusive framework 
to address global challenges. China-centric or regional power centric approa-
ch may offer a hierarchical and more security-oriented perspective. Chao is a 
possibility, but it may only be prolonged since it will hurt all actors. Turkey and 
the other international actors will define their roles according to the emerging 
order.

Keywords
Liberal internationalism, global crisis management, Post COVID-19 World Order 

international order, chaos
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Giriş

Birçok uluslararası ilişkiler uzmanı COVID-19 küresel salgınını, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan bu yana dünya ekonomisi ve siyasetini en köklü ve en olumsuz şe-
kilde etkileme potansiyeline sahip krizi olarak nitelemektedir (Acharya 2020; 
Blackwill ve Wright, 2020; Summers, 2020). Bu kriz haliyle farklı alanlarda 
dönüşümleri tetikleyecek veya birçok konuda yaşanmakta olan değişim süreci-
ne ivme kazandıracaktır. Alışık olmadığımız yeni bir süreci yaşadığımız için bu 
aşamada sürecin hangi doğrultuda şekilleneceğine dair kalıcı açıklamalar ge-
tirmek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Değişimin istikameti ve şiddeti üzerine 
geçmiş tecrübeleri de dikkate alarak öngörülerde bulunmak ise geleceğe dair 
projeksiyonda bulunmamıza yardımcı olacaktır.

Bu çalışma Koronavirüs sonrası değişmekte olan dünyada ortaya çıkan kriz-
lerin ne şekilde değişeceğine odaklanmaktadır. Bu krizlerin yeni dönemde 
hangi usullerle ele alınabileceği ve bu doğrultuda ne gibi çözüm yöntemleri 
kullanılabileceği üzerinde durmaktadır. Yakın geçmişte yaşanan deneyimler 
ışığında COVID-19 küresel salgını sonrası dünya siyasetinde yerel ve küresel 
krizlerin çözümünün ne doğrultuda değişime uğrayabileceğini değerlendiril-
mektedir. Temelde geleceğe yönelik projeksiyonlarda bulunurken aynı za-
manda konuyla ilgili alternatif senaryoları da irdelemektedir. Çalışmanın te-
mel iddiası ise mevcut belirsizlik ortamında karamsar veya iyimser senaryolara 
takılmanın yanlışlığıdır. Her senaryonun gelişimine dair atılabilecek adımlar 
mevcuttur. Bu senaryoları öngörerek adımları belirli bir ihtimaller çerçevesin-
de planlamak bu aşamada daha doğru adım olacaktır. 

COVID-19 ile ortaya çıkan kriz, mevcut dünya sistemi içerisindeki aktörler 
onu ne şekilde yönetir ve çözmeye çalışırsa dünya siyaseti de o yöne doğru 
evirilecektir. Bu bağlamda temel olarak üç senaryodan bahsedilebilir. İlk ve 
belki de en olumlu senaryo, cari uluslararası sistemi kuran siyasi aktörler ve 
iradenin mevcut sistemin eksikliklerini görüp daha kuşatıcı ve katılımcı bir 
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yaklaşım geliştirilmesidir. Bu, kapsamlı bir revizyon geçirme ve aksaklıkları 
giderme girişimleri olarak da tanımlanabilir ve liberal uluslararasıcılığın daha 
kapsayıcı bir şekilde revizyonu anlamına gelmektedir. Diğer alternatif ise kriz 
ortamında ortaya çıkan düzensizliğin ve güç boşluğunun yeni bir siyasi irade 
tarafında ele alınarak yeni bir düzenin şekillenmeye başlamasıdır. Bu konu-
da yükselen güç Çin’in daha aktif rol alabileceğine dair öngörüler mevcuttur 
(Campbell ve Doshi, 2020). Bu tür çalışmaların yanında Çin’in rolünün abar-
tıldığını iddia eden çalışmalar da mevcuttur (Allen vd., 2020; Green ve Mede-
iros, 2020; Rapp-Hooper 2020). Ayrıca bölgesel düzeylerde farklı aktörlerin 
böylesi rollere soyunması/girişmesi ihtimal dahilindedir. Daha karamsar se-
naryo ise ortaya çıkan krizin derinleşerek ortak bir yaklaşım eksikliğinden do-
layı belirli süreliğine olsa da kapsayıcı bir kaosa dönüşmesidir. Bu üç senaryo 
yanında, her üç seçeneğin farklı kombinasyonlarından oluşan hibrit modelle-
rin ortaya çıkması da kuvvetli ihtimaldir. Ortaya çıkacak her seçenek küresel 
ve bölgesel krizlerin yönetilmesi açısından farklı yaklaşımları gerektirebilir.

Bu kriz dünyanın birçok noktasını istikrarsızlaştırarak savaşları tetikleme po-
tansiyeline sahiptir. Mevcut ortamda henüz hangi senaryoya daha yakın ol-
duğumuza dair net bir tablo söz konusu değildir ancak öncü sinyallerin kaos 
senaryosunun gerçekleşme ihtimalini güçlendirdiğini söyleyenler bulunmak-
tadır. Bütün bu tablo ve değişim içerisinde daha gerçekçi senaryo ise bahsedi-
len üç senaryonun kesişimi olan hibrit bir modelin ortaya çıkması ihtimalidir. 
Türkiye’nin de bir sonraki döneme hazırlanırken bu senaryoların muhtemel 
etkilerine ve bu durumlarda atması gereken adımlara yönelik hazırlığını yap-
mış olması gerekmektedir. Değişime hazırlıklı olan aktörler böylesi bir de-
ğişimde sürüklenmek yerine sistemin şekillenişine aktif katkıda bulunacaktır. 
Keza bu katkıyı yapan aktörler yeni dönemde daha etkin rol oynayacaktır. Bu 
nedenle yeni dönemin şekillenmesi konusunda rekabet kaçınılmazdır. Sürece 
zihinsel hazırlık ve muhtemel senaryoların fayda zarar analizinin yapılması da 
sürecin doğru yönetilmesi açısından kritiktir.

Uluslararası Sistemin Krizi
Krizlerin en önemli özelliği hassas konularda belirsizlikler üreterek siyasi ak-
törleri bu konularda tercih yapmaya zorluyor olmalarıdır. Krizler, aktörlerin 
alışık oldukları ekosistemde ve düzende öngörülebilir bir şekilde yaşamakta 
oldukları düzeni bozarak, onları yeni kararlar almaya zorlamaktadır. Yani alı-
şılmış olan statükoyu muhafaza etmek yeni şartlar altında artık mümkün de-
ğildir. Bu nedenle kriz dönemleri aynı zamanda değişimi icbar etmektedir. 
Bu değişimi yönetmek veya değişimin sarsıcılığı altında ezilmek ise muhtemel 
senaryolar arasındadır. Krizlere verilecek tepkiler ucu açık bir süreçtir ve bu 
tepkiler aktörleri krizin etkilerini sınırlandırarak daha olumlu bir istikamete 
yönlendirebileceği gibi bu etkileri daha da derinleştirebilir. Değişim anlarında 
yapılabilecek en riskli hareketlerden biri ise statükoyu olduğu gibi muhafaza 
etmeye çalışma stratejisidir. Sistemin dönüşüme zorlandığı bir ortamda deği-
şim er ya da geç kendini dayatacaktır. Bu nedenle böylesi tarihi anlarda atıla-
bilecek adımlar ve gösterilebilecek liderlik tavrı her şeyin yerli yerinde olduğu 
dönemlere nazaran daha fazla önem kazanmaktadır (Ikenberry, 2018, s. 22; 
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Boin, Hart, Stern, & Sundelius, 2016). Değişimin arkasından sürüklenmek, 
yani kendini kontrolsüz bir şekilde değişimin akışına bırakmak da diğer bir 
aşırı tavırdır. Değişim sistemli bir şekilde değişse gerçekleşmesine karşın her 
bir aktör özelinde doğuracağı sonuçlar arasında önemli farklılıklar olacaktır. 
Bu sebeple kendilerini değişimin akışına gelişi güzel bırakmak aktörlerin, sis-
teme yeterince entegre olamamak gibi, istemeyecekleri sonuçlar doğurabilir.

Sistemik kriz ve dönüşüm dönemlerinde siyasi aktörlere daha önce hiç olmadı-
ğı kadar sorumluluk düşmektedir. Krizin yönetimi ve sonraki düzenin ne şekil-
de olması gerektiğine dair uluslararası mecrada farklı aktörler arasında rakip 
yaklaşımlar olacaktır ancak bu rekabetin, iş birliği imkânını da tamamen orta-
dan kaldıracağı anlamına gelmemektedir. Benzer bir şekilde ülke içerisindeki 
farklı toplumsal ve siyasi kesimler ile çıkar grupları da değişime ne şekilde 
tepki verilmesi gerektiğine dair farklı yaklaşımlar ortaya koyacaklardır. Hatta 
bu aktörler ve kesimler arasında çatışmacı süreçlerin yaşanması ihtimali yük-
sektir. Kaos eksenli öngörülerde bulunan yaklaşımlar bu konuda biraz aşırıya 
kaçmaktadırlar (Rudd, 2020).  Oysaki her kriz hem belirsizlik ve rekabet için 
hem de yeni iş birlikleri ve yaratıcı çözüm önerileri için yeni imkânlar sunmak-
tadır. Bu yeni ortamın hangi istikamete evirileceği aktörlerin tercihleri ile de 
ilgilidir. Liderlik tavrı hem iç hem de dış dengeleri gözeterek kriz ve değişimi 
çoğunluğun çıkarları doğrultusunda yönetebilmektir.

COVID-19 salgınının siyasi, iktisadi, sosyolojik, psikolojik, kültürel vb. birçok 
alanda sonuçları olacaktır. Bu sonuçların kalıcı bir değişim ve dönüşümü mü 
destekleyeceği ya da geçici mi olacağına dair farklı görüşler mevcuttur. Bazı 
düşünürler COVID-19 salgınının dünyada devam etmekte olan değişim dal-
gasına ivme kazandıracağını iddia ederlerken (Haas, 2020),  diğer bazı düşü-
nürler bu krizin müstakil olarak etkilerinin sanıldığı kadar derin olmayacağını 
iddia etmektedirler (Drezner, 2020; Nye Jr., 2020). Bütün bu değişim ve dö-
nüşüm sürecinin istikrarsızlıkları tetikleyeceği ve artık birçok şeyin eskisi gibi 
olmayacağı da bir diğer görüştür (Allen vd., 2020; Campbell ve Doshi, 2020; 
Irwin, 2020; Kaplan, 2020; Kissinger, 2020). Tüm bu görüşleri destekleyen 
çeşitli veriler bulmak, çeşitli kuramsal ve ampirik gerekçelendirmeler yapmak 
mümkündür. En yaygın ve üzerinde mutabık kalınan husus COVID-19 sal-
gınının dünyada yaşanmakta olan hızlı değişimi daha da ivmelendireceğine 
dair iddiadır (Haas, 2020; Nye Jr., 2020). Her hâlükârda alıştığımız dünya 
siyasetinin ve dünya düzeninin haricinde bir yere evirileceğimiz genel kanıdır.

Bu çalışma, COVID 19 salgını ve bu salgının karmaşık neticelerinin uluslarara-
sı siyaset açısından sistemik etkileri olacağını ve yapısal birtakım değişiklikleri 
tetikleyeceği fikrine katılmaktadır. Mevcut uluslararası sistem artık dünyadaki 
önemli kolektif sorunlara, savaşlara, çevre sorunlarına ve ekonomik adalet-
sizliklere adil ve kalıcı çözümler üretememektedir (Ikenberry, 2018, s. 1-23). 
Yönetilemeyen ve çözülemeyen sorunlar arttıkça cari sistemin meşruiyeti ve 
işleyişi daha fazla aktör tarafında sorgulanacaktır. Yeni bir paradigmanın, yeni 
bir sistemin gerekliliği daha fazla kişi tarafından dile getirilmeye başlanacaktır 
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(Mazarr, 2018). En nihayetinde bu tavır sistemik bir değişimi zorunlu kılacak-
tır, zira aktörler de bu sistem içinde tamamen etkisiz değillerdir.

Alışık olduğumuz düzen günün ihtiyaçları ve gereksinimlerini karşılama nok-
tasında etkisiz kalırsa bozulur; ancak yeni bir düzenin oluşması ancak yeni bir 
siyasi iradenin iddialı bir çıkışla düzen kurma yönünde karar alması ile hayata 
geçebilir. Şüphesiz böylesi bir irade ve yaklaşımı destekleyen aktörler olduğu 
gibi buna karşı çıkanlar da olacaktır. Değişim yönünde tahminde bulunurken 
yeni bir düzen oluşması konusunda daha çekimser bir yaklaşım sergilememi-
zin temel nedeni henüz böylesi bir siyasi iradenin görünür bir şekilde ortaya 
çıkmamış olmasındandır. Ne ABD ve Batılı kurumlar dünya düzenindeki rol-
lerinden tamamen vazgeçmiştir ne de ortaya çıkmakta olan boşlukta yeni bir 
düzen oluşturmaya çalışan yeni bir aktör öncülük konusunda adım atmıştır. 
Çin’in böylesi bir boşluğu dolduracağına dair tahminler vardır; ancak Çin he-
nüz böylesi bir role aday olduğunu tam olarak ortaya koymamıştır.

Cari Uluslararası Kurumların Çözülüşü
Hâlihazırda yaşanmakta olan değişimler kısmen bundan sonraki döneme de ışık 
tutmaktadır. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün salgın ile mücadelede et-
kili ve şeffaf bir şekilde adımlar atamadığını ve Çin’in etkisi altında hareket etti-
ğini iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin bundan sonra DSÖ ile 
çalışmayacağını ve ABD’nin DSÖ’ye maddi yardımını keseceğini açıklamıştır açık-
lamıştır (Hoffman ve Vasquez , 2020; Picheta ve Yeung, 2020). ABD gibi DSÖ’nün 
kuruluşunda ve finanse edilmesinde çok önemli bir role sahip bir süper gücün 
attığı böylesi bir adımın çok geniş kapsamlı yansımaları ve sonuçları olacaktır 
(Krisch, 2020). Kurumlar, normlar ve iş birlikleri bu kurum ve normları oluşturan 
aktörlerin desteği ve inancı olmadan ayakta kalamazlar (Patrick, 2020a).

Salgınla mücadele konusunda kendisine olan ihtiyacın hiç olmadığı kadar art-
tığı DSÖ’nün böylesi bir şekilde itibarsızlaştırılması ve kaynaklarından mah-
rum edilmesi mücadele edilmekte olan Koronavirüs salgınının kontrol altına 
alınmasını olumsuz etkileyecektir. Özellikle görece daha yoksul ülkelerde sal-
gınlar ve sağlık sorunları ile mücadele etmek daha zor hale gelecektir (Allen 
vd., 2020). Üstelik bu aşamada DSÖ yerine geçebilecek alternatif bir uluslara-
rası kurum bulunmamaktadır. Böylesi bir ortamda bu ve benzeri kurumların 
ıslah edilmesi, eksikliklerinin giderilip daha etkin hale getirilmelerindense 
tamamen gözden çıkarılmış olmaları kaygı verici bir gelişmedir (Simpson, 
2016). Benzer bir yaklaşımın diğer başka alanlara da yayılması muhtemel bir 
gelişmedir. Bu yaklaşımın önüne geçilemezse önümüzdeki dönemde kolektif 
tavır geliştirilmesi gereken birçok küresel sorunun çözülmesi daha zor hale ge-
lecektir. Salgın ile mücadele konusunda dünyanın belli bölgelerinde oluşabile-
cek boşluklar, daha sonraki dönemlerde mücadelenin başarılı olduğu düşünü-
len bölgeleri de yeniden etkileme potansiyeline sahiptir. Benzer bir yaklaşım 
çevre, küresel ısınma ve göç gibi küresel yönetişim açısından ortak konuları da 
ilgilendirmektedir. Küresel sorunları ortak bir anlayışla çözümlemek yerine 
tecritçi bir bakış açısı ile kaçınmaya çalışmak ancak kısmi bir rahatlama getirir.
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Küresel krizlerin yönetimi konusundaki diğer bir tıkanıklık noktası, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin durumudur. Dünyadaki çatışmaları ve 
savaşları önleme konusunda hukuki meşruiyet çerçevesinde müdahale yetkisi 
olan yegâne mecra BMGK’dir. Ancak BMGK içerisindeki fikir ayrılıkları ve 
veto yetkisine sahip beş ülkenin farklı krizler karşısındaki uzlaşmaz tavırları, 
bu kurumu uluslararası sorunları önleme ve çözme noktasında etkisiz bırak-
maktadır. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 
“Dünya Beşten Büyüktür” söylemi ile bu kurum ve kurumun aktörleri üzerin-
de baskı oluşturmaktadır. BMGK özellikle son on yıldır yaşanan uluslararası 
sorunların önlenmesi ve çözülmesi konusunda etkisiz kalmıştır. Bu etkisizlik 
de Suriye, Yemen, Libya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan ve Su-
dan gibi birçok krizin yönetilmesini önlemiştir. COVID-19 sonrası dünyanın 
kriz yönetimi yaklaşımı ortaya konulurken bu eksiklik ve aksaklıkların altını 
çizmek yerinde olacaktır. Bu kriz hali hazırda ciddi eksiklikler ve meydan oku-
malarla karşı kaşıya olunan bir ortamda meydana gelmiştir ve krizin bu mey-
dan okumaları daha da derinleştireceğini öngörmek durumundayız.

Küresel Sorunlara Dair Farklı Yaklaşımlar, Farklı Neticeler
Dünya siyasetindeki ve ekonomilerindeki savaşlar gibi kuşatıcı krizlerin ne şe-
kilde yönetildiği ve üstesinden gelindiği daha sonraki dönemde ortaya çıkan 
düzeninin kodlarını belirlemede etkili olmaktadır (Ikenberry, 2019). Bu kriz-
lerin üstesinden gelinememesi durumunda ortaya çıkan kaotik ortam ise ka-
demeli olarak birçok alana sirayet edebilmektedir. Neticeleri bakımından  bu 
sorunlarla birincil derecede muhatap olmayan ülkeler ve bölgeler dahi kendi-
lerini uluslararası krizlerin etkilerinden izole edememektedir. Bu tarz sorunlar 
kökenleri itibari ile yerel ama neticeleri çok daha yaygın olabilmektedir. Sorun 
farklı ülkeleri ve farklı toplumsal kesimleri farklı veçheleri ile etkilediği için 
tüm aktörler kendi öncelikleri ve kapasiteleri doğrultusunda adımlar atabil-
mekte ve bu belirsizlik ve kriz ortamının üstesinde gelmeye çalışmaktadırlar. 
Tüm aktörler krizi kendilerini daha fazla etkileyen veçheleri ile ele almakta-
dır; ancak bazı noktalarda müdahale edilemeyen boşluklar oluşabilmektedir. 
Sistemik krizler ve kırılmalar kolektif bir bilinç ve iş birliği ile etkili bir şekil-
de yönetilebilmektedir. Bu bilincin olmadığı durumlarda savuşturulmaktadır; 
fakat bu durum krizler yerel adımlar ile savuşturulmaktadır ancak bu durum 
kalıcı çözümler ortaya koymaz.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulmaya çalışılan Milletler Cemiyeti 
deneyiminin başarısızlığı ve bu başarısızlığın temel gerekçeleri günümüz için  
oldukça aydınlatıcıdır (Eloranta, 2011; Northedge, 1986). Bu başarısızlığın 
altında başta fikrin önemli destekçilerinden olan ABD’nin yasama kurumla-
rınca destek bulamamasının rolü büyüktür (Bailey, 1945, s. 84-86). Küresel 
yönetişim üzerine önemli çalışmaları olan tarihçi Mark Mazover, Milletler 
Cemiyeti’nin (MC) öldüğü fikrine katılmamaktadır. Mazover’e göre Birleşmiş 
Milletler, MC’nin devamı gibidir. Cemiyet tartışılırken ele alınan konular ve 
siyasi tartışmalar BM kurumunun ve fikrinin oluşumuna kaynaklık etmiştir 
(Mazorver 2009; 2012). O dönemin etkili uluslararası güçleri arasında ortak 
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bir anlayışın gelişememiş olması Milletler Cemiyeti deneyimin başarısız olma-
sına neden olmuştur. İki dünya savaşı arasındaki dönem birçok açıdan ibret 
verici derecede istikrarsız bir dönem olarak kayda geçmiştir. Bazı aktörler bu 
istikrarsızlıktan istifade ederek kendi etkinliklerini artırmak ve bu belirsizliği 
fırsata çevirmek isterken diğer bazı aktörler bu sorunlar altında ezilmişlerdir. 
Uluslararası sorunların çözümlerini kolaylaştıracak kurumların olmayışı ve eş-
güdüm eksikliği ve güvenlik garantisinin olmayışı dünyadaki sorunların barış-
çıl yollarla çözülmesini engellemiş ve İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkışını 
kolaylaştırmıştır (Fenwick, 1936; Carr, 1951). Bu dönem yukarıda bahsettiği-
miz kaos senaryosuna yakın bir örnek teşkil etmektedir.

Ortak çözüm yaklaşımının olmadığı ve çözüm yöntemlerinin zayıf kaldığı du-
rumlarda savaşlar çözümün bir aracı olarak öne çıkmakta ve değişimin istika-
metini kalıcı bir şekilde belirleyebilmektedir. Bu senaryo birçok kez kendini 
göstermiştir. En nihayetinde düzene rengini veren, bu konuda bir fikre sahip 
olan ve bu düzeni oluşturmak için daha fazla kaynak ortaya koyup çaba sarf 
eden aktörler olmuştur. COVID-19 sonrası dünyada da benzer bir durum ya-
şanacaktır. Krizin etkilerini ortadan kaldırmak ve yeni bir düzen inşa edilmesi 
için en fazla gayret gösteren aktörler yeni dönemin şekillenmesinde daha fazla 
etkiye sahip olacaklardır. Bu aktörler yalnızca devletler veya uluslararası ku-
rumlar şeklinde düşünmek eksik bir yaklaşım olacaktır. Küresel sivil toplum, 
dini aktörler, iş dünyası hatta suç örgütleri bile yeni dönemin şekillenmesinde 
daha fazla etkiye sahip olabilirler.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise savaşın galipleri, Birinci Dünya Savaşı son-
rasında düştükleri yanlışa düşmemişlerdir. Özellikle ABD öncülüğündeki Batılı 
aktörler bu dönemde kalıcı ve kurumsal bir istikrar oluşturulabilmenin yollarını 
aramışlar ve bu dönemde istikrar sağlayabilecek bir uluslararası kurumsal mi-
mariyi oluşturulmuştur (Ikenberry, 2011; 2019). Birleşmiş Milletler (BM) ve BM 
çatısı altındaki örgütler bu dönemde özellikle ABD öncülüğünde desteklenmiş 
ve Soğuk Savaş düzeninin getirdiği görece dengenin de etkisiyle kısmen istikrar-
lı bir dönemin oluşmasını sağlamıştır (Gilpin, 1975; Ikenberry, 2011; Krasner, 
1976). Bu kurumlar uzun yıllar başta Batılı devletlerin çıkarları doğrultusunda 
dünyada krizlerin yönetilebilmesi açısından önemli platformlara dönüşmüştür. 
Bu kurumlar sayesinde İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulmaya çalışılan 
sistem kalıcı hale gelmiş ve siyasi ve iktisadi birçok sorunun üstesinden bu ku-
rumlar aracılığıyla gelinmeye çalışılmıştır. Küresel ekonominin bu şekilde yöne-
tilmesi genel olarak bir istikrar üretmiştir. Oluşan bu istikrardan en çok istifade 
edenler de küresel ekonominin merkez ülkeleri olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni durum, savaşın galibi ülkele-
re yeni bir düzenin kurulmasına örnek teşkil etmektedir. Bu düzen öncelikle 
Soğuk Savaş’ı çift kutuplu yapıya evirmiş daha sonra Komünist bloğun çökmesi 
ile ABD eksenli liberal dünya düzeninin oluşması ile neticelenmiştir. Bu liberal 
düzen de 2008 Dünya Finansal Krizi’ne değin sürmüştür. Bu zamana dek hem 
Soğuk Savaş’ın çift kutuplu düzeni hem de ABD ve Batı eksenli liberal dünya 
düzeni küresel siyaset açısında görece istikrarlı bir tablo oluşturmuştur.
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İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya siyaseti ve ekonomisinin genel tablosu in-
celendiğinde dünyanın siyasi ve iktisadi düzenini yapısal olarak sarsabilecek 
krizlere sık rastlanmamaktadır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, 1929 Dünya 
Ekonomik Buhranı ve 1918 İspanyol Gribi Salgını gibi kuşatıcı istikrarsızlık 
dalgalarının son 70 yıldır yaşanmadığı görülmektedir. 2008 Dünya Finansal 
Krizi’nin etkileri ise ABD ve Avrupa liderlerinin öncülüğünde yönetilebilmiş-
tir. Krizle birlikte G-20 mekanizmasının oluşturulması ve G-20 ülkelerinin 
koordineli önlemleri sayesinde, kriz büyük ölçüde sınırlandırılabilmiştir. Bu 
sınırlandırma finansal mekanizmalar üzerinden yapıldığı için ekonomi dışı 
alanlarda aynı etkiyi gösterememiştir. Ekonomik kriz kademeli olarak istik-
rarlı hale getirilebilmiş; fakat atılabilir krizin siyasi ve toplumsal alanlardaki 
etkileri özellikle Batı’da aşırı sağ, aşırı sol ve popülist siyasi hareketlerin yük-
selişini tetiklemiştir. Bu gelişmeler Batı siyasetinde istikrarsızlık ve belirsizlik 
dalgasının oluşmasına neden olsa da doğrudan veya dolaylı olarak sıcak çatış-
malara neden olmamıştır.

2008 Dünya Finansal Krizi’ne yönelik olarak gösterilen tavır cari sistemin re-
vizyonu şeklinde tezahür etmiştir. Fakat yeni ortaya çıkan bu sistemde Çin, 
Rusya, Almanya ve birçok başka ülke daha etkin roller üstlenme arayışı içinde 
olmuşlardır. Bu arayış da bölgesel güçlerin uluslararası arenada daha etkin 
rol oynamalarına imkân sağlamıştır. Türkiye bu süreçte G-20 üyesi olması-
nın yanı sıra 2007-2012 yılları arasında bölgesinde çok daha etkin rollere 
soyunmuştur. Buna karşın gerek Suriye İç Savaşı’nın olumsuz seyri, gerekse 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşanan istikrarsızlıklar Türkiye’nin 
oynayabileceği yapıcı rolleri kısıtlamıştır. 2008 sonrasında yaşanan süreç özel-
likle ABD ve Almanya’nın girişimleri ve kapsayıcı çabaları ile sistemin belli 
ölçülerde revize edilmesi ile neticelenmiştir. Ancak siyasi ve toplumsal alanlar-
da beklenen adımların atılamaması ve özellikle Donald Trump liderliğindeki 
ABD’nin küresel istikrarın muhafazası ve liberal uluslararası sistemin devamı 
konusundaki isteksiz tavrı kriz yönetim mekanizmalarının işleyiş ve nüfuzunu 
etkisizleştirmiştir. Dünya, COVID-19 Krizi’nin meydan okuması ile böylesi bir 
ortamda muhatap olmaktadır. COVID-19 salgını çıkmadan önceki bir yıl içe-
risinde dünyada onun üzerinde ülkede isyan ve protesto hareketleri yaşanmış-
tır. COVID-19 salgını sonrasında ortaya çıkan işsizlik dalgası ve istikrarsızlık, 
ABD’de siyahi George Floyd’un Minneapolis şehrinde polis şiddetine maruz 
kalarak öldürülmesinin ardından meydana gelen isyanları alevlendirmiştir. 
COVID-19 salgının oluşturduğu ve hâlen devam etmekte olan belirsizlik ve 
istikrarsızlığa rağmen dünya liderleri arasında ortak anlayış ve eşgüdümün 
ortaya çıkamamış olması, krizin yönetimine dair kaygıları derinleştirmektedir.

COVID-19 Salgını Sonrası Dünyada Kriz Yönetimi
Orta ve kısa vadeli etkileri bağlamında COVID-19 krizi, dünya siyaseti açısın-
dan istikrarsızlaştırıcı etkisinin çok daha fazla olması potansiyeline sahiptir. 
Dünya siyasetinde çatışmaları önlemeye/kısıtlamaya yarayan ve bu çatışmala-
rın çözümüne katkı sağlayan önemli süreçler bulunmaktadır. Bu süreçler özet-
le Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), G-8, G-20, Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası kurum ve birliktelikler; uluslara-
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rası norm, kural ve anlaşmalar; ülkeler arası ortak çıkarları ve eşgüdümü des-
tekleyen ticari ve finansal etkileşimler; hegemonik bir aktörün öncülüğü veya 
uluslararası liderlik vizyonu ve ortak kolektif tehdit hissi ve algısının oluşması 
şeklinde özetlenebilir. Uluslararası krizlerin çözümüne yardımcı olan süreç 
ve mekanizmalara başka unsurlar da eklenebilir; ama temel olarak bu meka-
nizmaların ortak sorunları çözme noktasında ön plana çıktıkları görülmüştür. 
COVID-19 krizi ile ilgili en önemli sıkıntı, henüz bu mekanizmalardan her-
hangi birinin ön plana çıkarak kriz yönetimine katkı sağlayamamış olmasıdır. 
Bunun da ötesinde, son dönemde farklı uluslararası aktörler arasındaki tartış-
malar ve uzlaşmaz tavırlar incelendiğinde mevcut kurum ve süreçlerin daha da 
fazla yıpranacağı görülmektedir.

Zaten uzun bir süredir küresel krizlerin çözümü konusunda ciddi eleştirilere 
maruz kalan cari uluslararası kurumsal mimarı Koronavirüs Krizi’nin de etki-
leriyle çok daha derin bir türbülansa girmektedir. Bu türbülans sonrasında kü-
resel yönetişim açısında yeni bir yapılanmanın ortaya çıkmasına ihtiyaç olsa da 
böylesi bir sorumluluğu üslenmeye aday bir aktör henüz bulunmamaktadır. Bu 
bağlamda bundan sonraki dönemin ve kriz yönetiminin niteliğini belirleyecek 
birtakım parametreler söz konusudur. Bu parametrelerin nasıl şekilleneceğine 
ilişkin sorular şu şekilde sıralanabilir: 

• Bundan sonraki dönemde uluslararası krizler ortaya çıktığında bu krizler han-
gi mecralarda ele alınacak ve hangi mecralarda çözüm yolları aranacaktır?

• Uluslararası ortamda eşgüdüm ve iş birliklerinin gündemini hangi aktör ve 
kurumlar belirleyecektir?

• Anlaşmalar ne şekilde yapılacak ve tarafların bu anlaşmalara uyumu hangi 
süreç ve mekanizmalarla denetlenecektir?

• Uzlaşılamayan konularda devreye girecek hakemlik ve arabuluculuk mecrası 
olacak mıdır?

• Ortak çıkarak hizmet eden bu kurum ve mekanizmaların finansmanını kimler 
hangi şekillerde karşılayacaktır?

• Finansmanı karşılayan ve kurumlarda öncü rol üstlenen aktörler ne gibi bek-
lentiler içinde olacaktır?

Yukarıda belirttiğimiz sorulara verilecek cevaplar bundan sonraki dünya siya-
seti içerisinde kriz ve çatışmaların ne şekilde ele alınacağını belirleyecektir. Bu 
zamana kadar uluslararası krizlerin ve sorunların çözümüne katkı sağlayan ku-
rum ve süreçlerin hızla yıprandığından bahsetmiştik. Bu yıpranmanın gidece-
ği istikametler “revize edilmiş uluslararasıcılık”, “Çin veya başka yeni aktörler 
merkezli bir düzen”, “kontrollü kaos senaryosu” şeklinde özetlenebilir.

Revize Edilmiş Uluslararasıcılık Yaklaşımı
Liberal uluslararasıcılık (Dunne ve McDonald, 2013; Beate, 2013; Ikenberry, 
2009; 2018) yaklaşımı, liberal uluslararası ilişkiler paradigmasının bir yansı-
ması olarak küresel sorunların ortak bir bakış açısı ve çok taraflılık ilkesi etra-
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fında eşgüdüm ile çözülmesini desteklemektedir (Blackwill ve Wright, 2020). 
Kapsayıcı ve kuşatıcı karar alma süreçleri, şeffaf ve hesap verebilir kurum ve 
aktörler, aktörlerin ortak rızasını kazanmaya çalışan bir çözüm yaklaşımı ve 
belirsizlikleri eşgüdüm ve iletişim yöntemi ile azaltmaya çalışan bakış açısı 
küresel yönetişim yaklaşımının alameti farikası olmuştur. Avrupa Birliği gibi 
kurumların da bu yaklaşımdan ilham alarak şekillendiğini ortaya koymamız 
gerekir. Küresel yönetişim yaklaşımı krizleri, öngörülebilir ve ortak bir pers-
pektif geliştirilebilir bir şekilde ele almayı hedeflemektedir. Taraflar arasın-
da sağlıklı iletişim kanallarının olmadığı ve tarafların birbirlerinin adımlarını 
kötümser tavır şekilde algıladıkları ortamlarda krizlerin daha da derinleştiği 
görülmektedir. Yönetişim yaklaşımı da oluşturmaya çalıştığı normlar, ortak 
çıkarları ön plana koyan mekanizmalar ve bütün bu sürecin şeffaflığı ve denet-
lenebilirliğini sağlayan kurumlarla bir istikrar sağlama ve sorun çözme yakla-
şımı içerir.

Temel hedefi taraflar arasında şeffaf, öngörülebilir, katılımcı ve denetlenebilir 
kriz çözme mekanizmaları üretmeye çalışmak olan bu yaklaşım çoğu zaman 
hantal bürokratik yapılar ortaya çıkarmaktadır. Bürokratik süreçler elbette 
öngörülebilirliği artırmaktadır ancak dünya siyasetinde bu süreç ve meka-
nizmaların işleyebilmesi; ancak aktörlerin bu yapıya rıza göstermesi gerekir. 
Kendilerini bu kural ve denetleme mekanizmalarının üzerinde gören aktörler 
bu süreçlere riayet ve itibar etmemektedir. Bugün için İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında oluşturulan kurum ve normların hızla erimesi ve küresel yönetişim 
yaklaşımının zayıflaması bununla ilgilidir. Sistemi kuranlar ve oluşturanlar ar-
tık bu mekanizmalardan kendi çıkarlarına hizmet edebilecek çıktıların ortaya 
çıkacağına daha az inanmaktadır. Artan sayıdaki yeni ve etkili aktör ve dışar-
dan gelen şeffaflık talepleri bu kurumların kurucu aktörler lehine sonuçlar 
üretmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ABD ve Avrupa’daki aktörler artık 
eskisi gibi kurum ve kuruluşların maliyetlerini üstlenmek istememektedirler. 
Buradaki temel paradoks şudur: tüm aktörlerin nüfuz ettiği kurum ve normlar 
daha katılımcı ve kuşatıcı olacaklardır ancak böylesi süreçler hem karar almayı 
zorlaştıracaktır hem de kendini sistemin üzerinde gören aktörlerin bu mecra-
lara olan desteğinin azalmasına neden olacaktır.

Yaşamakta olduğumuz tıkanıklık aslında doğru şekilde işlemeyen sistemin re-
forme edilmesi açısından imkânlar sunmaktadır. ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya 
ve Çin gibi aktörler böylesi bir yaklaşım için daha katılımcı bir şekilde sistemi 
dönüştürmek isterlerse bunun için bir bilinç ve farkındalık mevcuttur. Bu siste-
min tekrar daha işler duruma gelebilmesi için ABD ve Avrupalı temel aktörler 
öncülüğünde daha katılımcı ve çok kültürlü bir yaklaşımla elden geçirilmesi 
gerekmektedir. ABD’de özellikle liberal ve bir takım realist uluslararası iliş-
kiler uzmanları ABD’nin küresel sistemdeki öncü konumunun ancak böylesi 
bir yaklaşımla devam edeceğini iddia etmektedirler (Kissinger, 2020; Patrick, 
2020b). Liberal uluslararasıcılık yaklaşımının uzantısı olan küresel yönetişim 
anlayışı krizleri, öngörülebilir ve ortak bir perspektif geliştirilebilir bir şekilde 
ele almayı hedeflemektedir.
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ABD, uluslararası sistemdeki rolünü muhafaza etmek için mevcut müttefikleri 
ile yük ve sorumluluk paylaşımı seçeneğini hayata geçirerek liberal yönetişim 
yaklaşımının ömrünü uzatmayı tercih edebilir. Bu seçenek müttefikleri ile daha 
derin ve iki yönlü ilişkinin kapılarını aralayabilir. Yeni dönemde uluslararası 
sistemdeki denetleyici rolünü askeri gücü ve sert gücü aracılığı ile değil nor-
matif ve kural koyucu rolü ile ve maddi kaynaklar üzerinden yeniden şekil-
lendirebilir. Bu yaklaşım kendisi ile rekabet içerisinde olan aktörler kontrol 
altında tutabilmek açısında oldukça riskli bir stratejidir. Ancak böylesi bir stra-
teji sayesinde rakip aktörleri daha geniş bir koalisyon ile denetim altında tut-
mak mümkün olabilir. Bu sayede başta Batılı aktörler olmak üzere BM gibi çok 
taraflı mecralarda ABD girişimlerine daha fazla destek verebilirler. Ancak bu 
aynı zamanda ABD’nin kendi gücünü de belli normlar etrafında sınırlandırma-
sı anlamına gelecektir. Irak’ta, Afganistan’da, İsrail ile ilişkilerinde ve daha bir-
çok kritik uluslararası operasyonunda kendini kısıtlaması anlamına gelecektir. 
Uluslararası sistemin oydaşmaya dayalı bir şekilde yeniden ele alınması “Dünya 
Beşten Büyüktür” gibi eleştirilere maruz kalan bu sistemin meşruluğunu artır-
masını sağlayacaktır. Öte yandan daha katılımcı bir yaklaşım ve yetki paylaşımı 
aynı zamanda maliyet ve sorumluluk paylaşımı anlamına da gelecektir.

Liberal uluslararasıcılığın revizyona tabi tutulması senaryosunda ön plana çı-
kan bazı sorular ve boşluk vardır. Böylesi karmaşık ve katılımcı bir ortamda et-
kin karar alma ve uygulama nasıl sağlanacaktır ve bürokratik hantallığın önü-
ne ne şekilde geçilecektir. Diğer bir husus ise ABD ve Batılı aktörlerin çekildiği 
alanlarda güç boşluğu oluşacak mı? Eğer güç boşluğu oluşursa boşluğu rakip 
aktörlerce mi doldurulacaktır yoksa ortak bir yaklaşımla mı denetlenecektir. 
Bu boşlukların doldurulması esnasında gerilim yeni çatışmaları tetiklerse bu 
sorunlar nasıl halledilecektir. Bütün bu belirsizlikler liberal uluslararasıcılığın 
revize edilmesi senaryosunu zorlaştıran faktörlerdir. Diğer bir husus ise de-
mokratik ve katılımcı değerleri ön plana çıkarması planlanan kurum ve norm-
lara, bu değerlere inanmayan ülkelerce ne şekilde yaklaşılacağıdır. Liberal yö-
netişim ve uluslararasıcılığın Batı hegemonyasının uzantısı olduğunu düşünen 
Rusya, Çin vb. gibi aktörlerin bu değişime yaklaşımları hassas bir konudur. 
Çin, 1970’lerden sonra kademeli olarak sisteme eklemlenmiş ve bu sistem 
içindeki rolü ve konumun güçlendirmiştir. Fakat Çin hiçbir zaman sistemin 
ideolojisi ve işleyiş mantığını tam olarak kabul etmemiştir. Rusya’nın konumu 
da farklı değildir. Sovyetler, Soğuk Savaş döneminde sistemin işleyişini en-
gellemiş, sonrasında ise Rusya liberal uluslararasıcılığa karşı belirgin bir tavır 
almıştır.  Her hâlükârda mevcut liberal yönetişim anlayışının ve Batı eksenli 
uluslararası kurumların ıslah edilmeleri göründüğü kadar kolay değildir.

Tüm bu tartışmaların ötesinde, ABD’de Donald Trump gibi bu değer ve ku-
rumlara inanmayan liderler görev başında olmaya devam ederse veya bu yak-
laşım önemli ülkelerin yasama mecralarında destek bulamazsa değişimi sağ-
lamak imkânsız hale gelecektir. COVID-19 gibi küresel krizlerin, işlevsiz veya 
sorunlu kurumların ıslahı konusunda bazı imkânlar sağlayacağı doğrudur an-
cak böylesi olumlu bir senaryonun hayata geçebilmesi için önemli aktörlerin 
siyasi iradelerini göstermeleri ve yeni inisiyatifler almaları gerekir.
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Dünya genelinde özellikle liberal siyasetin zayıfladığı, liberal, muhafazakâr de-
mokrat, sosyal demokrat ve ana akım partilerin zemin kaybettiği, bunun yeri-
ne sağ ve sol popülizmin ve milliyetçiliğin ön plana çıktığı bir ortamda liberal 
bir yönetişim modelini sürdürmek daha zor hale gelecektir. Kriz ortamında 
birçok ülke ve lider kendi ülkesinin çıkarlarını ön plana çıkaran ve uluslara-
rası sorumlulukları göz ardı eden yaklaşımları ön plana çıkarmaktadır. Mev-
cut siyasi krizler bireysel önlemlerle veya piyasa öncelikli ekonomik adımlarla 
değil, toplumsal dayanışmayı, ortak çıkarları ve insan ihtiyaçlarını ön plana 
çıkaran yeni yaklaşımlarla önlenebilir. Yeni dönemin etkili siyasi aktörleri ya 
bu yaklaşımı kendi iç siyasetlerinde hayata geçireceklerdir ya da böylesi bir po-
pülist söylemi daha yüksek sesle dile getireceklerdir. Her hal ve şartta liberal 
yaklaşımların ve uluslararası iş birliği ve eşgüdümün daha zor hale geldiği bir 
durum ortaya çıkacaktır.

Bütün bu iç ve dış parametreler ile dünya siyasetinde değişen güç dengeleri 
liberal uluslararasıcılığın ve küresel yönetişim anlayışının muhafaza edilmesini 
ve hatta ıslah edilmesini zorlaştırmaktadır. Bahsi geçen model İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında uzun yıllar dünya siyasetine görece istikrar getirmiştir; ancak 
bu sistemi, mevcut hali ve kurgusu ile muhafaza etmek mümkün değildir. Bu 
noktadan sonra asıl kritik tavır bu sistemin kurulmasına ve işleyişine öncülük 
eden aktörlerin revizyon konusundaki tavırları ve yaklaşımları olacaktır. Islah 
edilmiş ve güncellenmiş bir BM sistemi ve ortak çıkarlar zemininde yeniden 
tanımlanmış bir uluslararasıcılık yaklaşımı diğer senaryolara göre daha ümit 
vericidir. Türkiye açısından da böylesi bir ortamda daha etkili roller oynamak 
ve bölgesel krizlerde sorun çözümüne katkı sağlama ihtimali artacaktır.

Kaos Senaryosu
COVID-19 salgını ve sonrasında yaşanacak değişimler kendini ilk olarak eko-
nomi alanında gösterecektir. Ekonomi alanında yaşanan istikrarsızlık daha 
sonra siyasetin yeniden şekillenmesini tetikleyecektir. Avrupa’da, Amerika’da 
ve dünyanın birçok ekonomisinde yaşanan istikrarsızlık ve piyasaların çöküşü-
nün siyasi sonuçları olacaktır. Artan işsizlik ve gelir dağılımı nedeni ile yaşanan 
gerilimler Avrupa kentlerinde ve ABD’de yeni protesto dalgaları ve çatışmala-
ra neden olacaktır. Fransa’da sarı yelekliler hareketi ile başlayan protesto dal-
gası, artan işsizlik, yoksulluk ve ekonomik belirsizlik nedeni ile daha da geniş-
leyerek birçok başka şehir ve ülkeye yayılma potansiyeline sahiptir. Üstelik bu 
protestolar yalnızca göçmenler; etnik, dini ve ırksal azınlıkları değil işsizlik ve 
gelir adaletsizliğinin pençesindeki çoğunlukları da etkileyecektir. Mevcut risk 
doğru şekilde yönetilemezse dünya siyasetinin ve dünya ekonomisinin mer-
kezinde derin bir iktisadi ve siyasi buhrana yol açabilir. Bu buhranın etkileri 
dünyanın geri kalanına da sıçrayabilir.

Kaos senaryosu dünya siyasetinde öncü aktörlerin irade gösterip çözüm ko-
nusunda yapıcı inisiyatif almaktan kaçınmaları ile ilgilidir. Lâkin, mevcut 
uluslararası sitem içinde eksikliklerine rağmen hâlen işleyen bazı kurumlar 
mevcuttur. Bu kurumlar uluslararası sorunları tam olarak çözemiyor olsalar 
da bu krizlerin etkilerinin yatıştırılmasına katkı sağlamaktadırlar. Sağlık, gıda 
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temini, insani yardım, temel insani ihtiyaçların karşılanması, insan hakları 
gündeminin savunusunun yapılması ve küresel iklim değişiklikleri gündemi-
nin uluslararası mecralarda canlı tutulması bu kurumlar sayesinde olmaktadır. 
Bu uluslararası kurumlara aynı zamanda ulus ötesi sivil toplum kuruluşları da 
katkıda bulunmaktadırlar. Özellikle zengin ülkeler bu kurum ve sivil toplum 
kuruluşları üzerinden kaynak aktarımı yapmaktadırlar. Bu kurum ve aktörle-
rin tamamen devre dışı kalmaları veya kaynaklara erişimlerinin sınırlanması 
insani durumu daha kötü hale getirecektir.

Küresel sistemde bu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin sınırlandırılması ve 
devletlerin bu kurum ve kuruluşlara kaynak aktarımını sınırlandırması küre-
sel insani krizi derinleştirme potansiyeline sahiptir. COVID-19 salgını genel 
olarak dünyada gelir adaletsizliğini daha da derinleştirerek istihdam imkân-
larının kısıtlandığı bir ortam oluşturmaktadır (Furceri vd. 2020; Barro vd., 
2020). Furceri vd. (2020), daha önceki SARS; Ebola, H1N1; MERS ve Zika gibi 
salgınları inceleyerek özellikle düşük eğitimli kesimlerin salgınlar sonrasında 
istihdam imkanlarının daralmasından görece olumsuz etkilendiklerini ortaya 
koymuşlardır. ABD’de yapılan diğer bir araştırma ise özellikle sosyo-ekono-
mik açıdan dezavantajlı toplumsal kesimlerin COVID-19 salgınından orantı-
sız şekilde olumsuz etkilendiklerini ortaya koymuştur (Van Dorn vd., 2020). 
Özellikle dezavantajlı toplumsal kesimlerinin sağlık ve ekonomi alanlarındaki 
beklentilerini karşılama imkânı olmayan devletler ciddi meşruiyet krizi ile kar-
şılaşacaklardır. 2018 ve 2019’da meydana gelen küresel protesto dalgasının 
çok daha etkilisinin COVID-19 sonrası dönemde meydana gelmesi güçlü bir 
ihtimaldir zira birçok ülkede hükümetler krizin sağlık ve ekonomi boyutlarına 
çözüm üretmekte etkisiz kalmışlardır.
 
Dünya siyasetinde çatışma dinamiklerini hareketlendirecek bir diğer gelişme  
salgının zayıf ve kırılgan devletlerin kırılganlıklarını artıracağı gerçeğidir (IMF 
Country Focus, 2020; United Nations, COVID-19 Response, 2020). Hali ha-
zırda kendi içinde çatışmalar yaşan Irak, Lübnan, Yemen, Güney Sudan, Afga-
nistan, Suriye, Libya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali ve Malawi gibi 
birçok ülke ve Orta Amerika devletleri bu krizle mücadele etmek için gerekli 
alt yapı ve kapasiteye sahip değildir. Bu durum zaten çatışmalar yaşayan bu 
ülkelerin kırılganlıklarını derinleştirecektir. Salgın ve benzeri durumlarla başa 
çıkamadıkları durumlarda ise insani dramlar ve göç dalgası artacaktır. Bu ül-
kelerde sağlık hizmetlerini, gıda güvenliğini ve temel ihtiyaçların tedarikini 
sağlamak mümkün olmayabilir. Böylesi bir ortamda yeni protesto ve çatışma 
dalgaları ile karşılaşmak veya toplu ölümlerin yaşanması olası bir senaryodur. 
Diğer bir husus özellikle düşük gelirli ülkelerde kriz sonrası artması muhte-
mel insani krizler sonrası başlayacak yeni göç dalgasının (European Asylum 
Support Office, 2020) diğer ülkelerdeki istikrarı bozma ihtimalidir. Bütün bu 
gelişmeler dünyada daha geniş kapsamlı istikrarsızlıkları tetikleyebilir.

COVID-19 Salgını nedeni ile derinleşebilecek ekonomik sorunlar, artan siyasi 
kırılganlıklar, devlet yapılarında ve güvenlik mekanizmalarında oluşabilecek 
aksaklıklar siyasi ve ekonomik sorunları içinden çıkılmaz hale getirebilir. Daha 
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sonraki dönemde oluşabilecek güç boşlukları farklı aktörler arası siyasi ve as-
keri rekabeti, hatta çatışma ihtimalini artıracaktır. Kaos senaryosunun deği-
şimin yansıması olarak kısa süreliğine olsa da hayata geçmesi muhtemeldir. 
Asıl önemli olan husus, bu senaryonun ne kadar süre ile devrede olacağı, kap-
samının hangi genişlikte olacağı ve dünyadaki önemli siyasi aktörlerin hangi 
adımları atıp bu sorunlarla yüzleşecekleridir. 

Kaos senaryosunu farklı alanlara yayıp katmanlar halinde kalıcılığını artıracak 
olan, dünya siyasetindeki aktörlerin inisiyatif almayıp bu sorunlarla yüzleş-
mekten kaçınmaları olacaktır. Ortaya çıkan krizler karşısında kritik aktörler 
arasında iş birliği ve eş güdüm sağlanamazsa kriz yapısal olarak kalıcı hale ge-
lebilir. Küresel aktörler kaos senaryosu karşısında etkisiz kalırlarsa bu durum-
da ortaya çıkan boşluğu yerel ve bölgesel aktörler doldurmaya çalışacaklardır. 
Sorun çözme mekanizmalarının tamamen yerel ve bölgesel düzleme kayması 
adil ve kalıcı çözümler oluşturma ihtimalini zayıflatıp sorunları yapısal şiddete 
dönüştürebilir. İstikrarsızlık ve kaos senaryosu 1919-1939 arasındaki dönem 
kadar uzun olmayabilir; ama bu süreç uzadıkça sorunların daha girift hale 
geleceğini ön görmek durumundayız.

Çin Merkezli Dünya’da Krizin Küresel Yönetimi 
Dünya siyasetine dair diğer değişim öngörüsü, küresel güç kaymasının Çin’e 
doğru olacağına dair olan yorumdur (Mahbubani, 2020). Böylesi bir güç kay-
ması son on yıldır daha belirgin bir şekilde yaşanmaktaydı. Bu kayma çok hız-
lı olursa Asya merkezli yeni bir küreselleşme dalgasının önünü açacaktır. Bu 
senaryonun da Dünya’daki küresel krizlerin yönetimi yaklaşımını kapsamlı 
bir şekilde dönüştüreceğini öngörmeliyiz. Asya merkezli küreselleşme, alışık 
olduğumuz liberal küreselleşmeden çok daha farklı bir model olacaktır. Öz-
gürlük ve açıklık eksenli bir küreselleşme, yerini güvenlik ve istikrar eksenli 
bir küreselleşmeye bırakabilir. Özellikle Afganistan, Irak ve Afrika’daki birçok 
ülkede istikrar vadeden liderler ve gruplar Çin ve diğer aktörler tarafından 
destek bulabilecektir. Küresel özgürlük gündemi ise böylesi bir ortamda ikinci 
plana atılacaktır.
 
Çin, özellikle Xi Jinping’in 2013’te Çin Başkanı seçilmesinin ardından ulus-
lararası siyasette daha özgüvenli, hatta önceki dönemlere göre daha kışkırtıcı 
adımlar atmaktadır. COVID-19 küresel salgınının bu kaymaya ivme kazandı-
racağına dair beklentiler artmıştır. Çin’in bu noktadan sonra kendi kabuğuna 
çekilerek tekrar içine kapanma ihtimali oldukça zayıf bir seçenektir. Çinli şir-
ketlerin, bankaların, basın kuruluşlarının ve Yol ve Kuşak Projesi gibi mega 
projelerin dünya sathına yayıldığı ve yerleşik çok uluslu şirketlerle rekabete 
girdiği bir ortamda geri adım atmak Çin açısından çok daha büyük sorun-
lar yaratacaktır. İhracata dayalı büyüme modelini devam ettirme stratejisi ise 
Çin açısından bazı sorumluluklar da doğurmaktadır. Bu sorumlulukları kıs-
men göz ardı ederek agresif bir yayılma stratejisi benimsemiş olsa da özellikle 
ABD’nin Çin’i sınırlamaya yönelik daha etkili adımlar attığını görmek şaşırtıcı 
olmayacaktır.
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Küresel güç kaymaları genelde gerilimli, hatta çatışmacı bir şekilde olur. Önü-
müzdeki dönemde Güney Çin Denizi’nde, Afrika’da ve diğer bazı bölgelerde 
Çin ve ABD arasındaki rekabet kızışabilir ve bu kızışma diğer aktörlerin dahil 
olması ile tırmanabilir. Çin’in Korona Salgını konusunda suçlandığı ve sorum-
lu tutulduğu bir ortamda, Çin karşıtlığının (Sinofobi) birçok ülkede artması 
muhtemeldir.

Bu gelişmeler ışığında Çin’in benimseyebileceği üç farklı yaklaşımdan bah-
setmek mümkündür. Çin dünya ekonomilerine kalkınma yardımı yaparak to-
parlanmalarına yardımcı olabilir (Kaplan, 2020); kendi içine kapanabilir veya 
ABD ve Batı ile olan rekabetini artırabilir. Bu noktada Çin’in tavrını belirle-
yecek temel parametre, ABD ve Avrupa’nın Çin’e dair yaklaşımları olacaktır. 
Çin’i küresel hegemonya mücadelesi için rakip olarak belirleyen ABD, her hâ-
lükârda Çin’e doğru küresel güç kaymasını engellemeye veya dengelemeye ça-
lışacaktır. Bu yaklaşımı kuşkusuz kritik noktalarda Çin ve ABD arasındaki geri-
limleri artıracaktır. Çin’in muhtemel bir çevrelenme ve dışlanma karşısında ne 
tür bir tepki vereceği, çatışma ihtimalinin olup olmayacağını belirleyecektir. 
Ancak şu da bir gerçek ki küresel tedarik zincirlerinin ve üretim altyapısının 
kademeli olarak Çin’i dışlama kararı alması Çin’in de mevcut sisteme yapıcı 
katılımını kısıtlayacak ve eleştirilerini artıracaktır.

Çin merkezli bir dünya sistemi, liberal dünya sistemine göre çok daha hiye-
rarşik ve çok katmanlı olacaktır. Bu katmanlar arasında devlet güvenliği ve 
istikrar her zaman için özgürlük ve refah önceliğinin önüne geçecektir. Çin 
uluslararası örgütleri işletmek ve bu örgütlerde etkili olmak isteyecektir; an-
cak Çin’in hâkim olduğu bir kurumsal yapılanma içinde esnek çok taraflılık 
ve eşitlikçi katılım yaklaşımının hayata geçmesini beklemek gerçekçi değildir. 
Kendi nüfuz edemediği ve yönlendiremediği kurumları etkisizleştirmek veya 
bu kurumlara ilgisiz davranmak Çin’in genel yaklaşımıdır. Burada asıl önemli 
husus ise Çin’in hâlen birçok aktör tarafından bir kapalı kutu veya tam ola-
rak anlaşılamayan bir aktör olarak tanımlanıyor oluşudur. Çin’in bu konumu 
küresel sorun çözümü açısından takınabileceği tavrının da kuşku ile ele alın-
masına neden olmaktadır. COVID-19 sonrası dönemde küresel siyasetin her 
aşamasında Çin realitesi daha belirgin hale gelecektir. Çin, eğer küresel krizin 
çözümü noktasında daha aktif ve yapıcı bir rol oynamaya karar verirse bu ger-
çeklik daha olumlu bir şekilde algılanmaya başlayacak ve yepyeni bir düzenin 
kapısını aralayacaktır. Aksi halde çatışmacı bir dönüşüme veya kaos senaryo-
suna katkı sağlayacaktır.

Sonuç
COVID-19 Salgını, Dünya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaşmış 
olduğu en kapsamlı sorunudur. Dünya siyasetinde faal durumdaki hiçbir yapı 
kendisini bu krizin doğrudan veya dolaylı etkilerinin dışında bırakabilmiş 
değildir. Öte yandan krizin hâlen kontrol altına alınamadığı bir aşamadayız. 
Mevcut kriz dünyadaki değişim sürecini hızlandıracak ve belirsizlikleri artı-
racaktır. Bu krizin ve bununla bağlantılı olarak küresel sistemdeki dönüşü-
mün yönünü belirleyecek olan asıl parametre mevcut aktörlerin bu konuda 
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benimseyecekleri tavır ve tutum olacaktır. Bu tavır eğer iş birliği, eşgüdüm 
ve ortak çalışma ekseninde seyrederse mevcut krizin altında yatan etmenlerle 
mücadelede başarılı olma ihtimali artacaktır. Yani, orta ve uzun vadede daha 
istikrarlı bir dünyaya düzenine erişme ihtimali mevcuttur. Diğer bir senaryo 
ise Asya merkezli veya yerel ve bölgesel aktörlerin daha fazla ön plana çıktık-
ları bir düzen senaryosudur. Böylesi senaryolar, olumlu ve olumsuz yönleri ile, 
yerel değerler ve yerel kurumların daha fazla ön plana çıktığı bir düzeni ortaya 
çıkartabilir. Bu da alışık olduğumuz küresel yönetişim modelinin değişmesi 
anlamına gelecektir. 

Asya merkezli bir küreselleşme seçeneği dünya siyasetinde güvenlik ve istikrar 
vurgusunun fazlaca yansıdığı bir kurguyu ortaya koyacaktır. Bu senaryonun  
kendi içinde zayıf ve güçlü yönleri olabilir ancak böylesi bir durumda küresel 
sorunlar büyük ihtimalle daha hiyerarşik ve otoriter bir tavırla ele alınır. İnsan 
hakları gündemi, liberal değerlerin yaygınlaştırılması, kurumlar ve normlar 
üzerinden düzenin tesisi gibi liberal uluslararası düzenin unsurları böylesi bir 
düzende rafa kaldırılabilir. Bunun yerine güç hiyerarşisine göre karar alınan 
aynı zamanda da üretim ve ticaret üzerinden ortak çıkarların vurgulandığı bir 
sistem ön plana çıkabilir. Çin’in yapıcı bir rol ile küresel kalkınma ve CO-
VID-19 sonrası normalleşme sürecini ekonomik olarak fonlaması ise hem Çin 
açısından hem de Çin’in destek olacağı ülkeler açısında çok daha yapıcı ve 
olumlu neticeler ortaya koyabilir. Şunu unutmamak gerekir ki Çin’i dengele-
yen diğer güçler olmazsa, Çin yeni dönemde çok daha agresif ve güç odaklı 
adımlarla dünya siyasetini şekillendirmek isteyecektir. Çin merkezli bir ulusla-
rarası sistemde istikrarın formülü dengedir.

En kaygı verici senaryo dünya siyasetindeki aktörlerin ilgisizlikleri, fikir ayrı-
lıkları ve rekabetleri nedeni ile kaos senaryosunun hâkim olmasıdır. Böylesi 
bir senaryoda cari uluslararası düzenin zayıflayan unsurları daha hızlı bir şe-
kilde etkisizleşecektir. Bu senaryo geçici bir süre gündeme gelse de kalıcı hasar 
bırakma ihtimali yüksektir. Türkiye açısından en doğru yaklaşım tabloyu al-
ternatif ihtimaller dahilinde iyi okuyarak yeni düzenin kodlarının oluşumuna 
yapıcı katkılarda bulunmaktır.

Teşekkür
Bu çalışmaya katkı sağlayan Merve Dilek ve Halil İbrahim Alegöz’e teşekkür ederim.
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Özet
Siyasete ve siyasal süreçlere kurumsal zeminde bakmanın önemi, içerik ve 
form değişimiyle eş zamanlı şekilde derinleşiyor ve yerleşik hâle gelmeye baş-
lıyor. Toplumsal dinamikleri içine alan demokratik norma dayalı bir kurumsal 
kültüre geçişle birlikte, kurumların da toplumdaki siyasi ve sosyo-ekonomik 
gücün dağılımına bağlı şekilde ortaya çıktığı yeni bir kurumsal siyaset zemini 
öne çıkıyor. Merkezi kurumsal aktör olarak devletin geçirdiği yapısal dönü-
şüm de bu zeminin bir ürünü olarak kabul edilebilir. Daha katılımcı, daha 
esnek, daha toplumsal-temelli, daha değer-içerikli yeni bir siyaset anlayışını 
işaret eden bir değişim olgusu yaşanıyor. Türkiye’deki durum ise, bu izahtan 
bağımsız olmayan; ancak özel bağlamının yarattığı münhasır gerçeklerinden 
de kopuk olamayacak bir yapısal zemini işaret ediyor. “Devletçi merkez” ile 
“toplumsal merkez” arasındaki tasavvur çatışması üzerinden şekillenmiş bir 
kurumsal zemin bu. Bu noktada, bir süredir yürütülen siyasetin kurumsal de-
ğişim sürecinde, diğer reformların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı sisteminin, ge-
rek yürütmenin yapısına dönük zihinsel paradigma değişimi gerekse sistemin 
kurumsal ve yönetsel bazda duyarlılık, etkinlik ve esneklik temelli işletilmesi-
nin imkânlarının zorlanması anlamında yeni bir faz olduğu söylenebilir. Bu 
yeni kurumsal siyaset zemininin Türkiye’de COVID-19 sürecinin işaret ettiği 
izlekte yönetsel süreçteki karşılığı ise üç anahtar kelime ekseninde örgülenen 
bir modele yaslanıyor: koordinasyon, eşgüdüm, yönetişim. Bu bağlamda, bir 
bütün olarak COVID-19 ve post-COVID-19 döneminin bizlere ne gösterdiği-
ne ilişkin somut pratikte Türkiye, oluşan bu yeni yönetimsel modeli kurumsal 
siyasetinin stratejik izleği olarak belirleyen bir zemine yaslanıyor. 

Anahtar Kelimeler
Kurum, devlet, geleneksel siyaset, cumhurbaşkanlığı sistemi, koordinasyon, eşgüdüm, 

yönetişim, COVID-19, yeni kurumsal siyaset
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Post-COVID-19 Period and New Institutional Politics in Turkey

Abstract
Politics and political processes on the institutional ground is being deepened 
simultaneously with the change in the content and form. With the transition 
to an institutional culture based on a democratic norm that includes social 
dynamics, a new institutional political ground stands out, in which institutions 
emerged depending on the distribution of political and socio-economic power 
in society. The structural transformation of the state as a central institutional 
actor is, then, a product of this ground. A new phenomenon of change exists, 
indicating new perception regarding politics with a more participatory, more 
flexible, more social-based and more value-content. The situation in Turkey, 
while pointing to the ground not irrelevant from this explanation; however, 
it points out a structural basis that cannot be disconnected from its exclusive 
realities, created by its special context. This is an institutional basis shaped by 
the conflict of envision between the “statist center” and the “societal center”. 
At this point, it can be said that, in the process of institutional change of poli-
tics for a while, along other reforms, the Presidential system is a new phase in 
terms of a paradigmatic change regarding the mentality of the executive and 
the possibilities of operating the system based on sensitivity, effectiveness and 
flexibility on an institutional and administrative basis. This new institutional 
politics on the grounds of the administrative processes in the trajectory point-
ed out by the COVID-19 process in Turkey, is leaning to a pattern of interwo-
ven keywords: coordination, governance. In this context, the concrete practice 
in Turkey, regarding what COVID-19 and post-COVID-19 periods show in 
total, is leaning on a base that identifies this new administrative model as the 
strategic path of its institutional politics. 

Keywords
Institution, state, conventional politics, presidential system, coordination, governance, 

COVID-19, new institutional politics
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Giriş

2019’dan 2020’ye geçiş kesitindeki kısa bir zaman dilimi, dünyanın yakın geç-
mişte görmediği sarsıcı bir küresel şokla irkildiği uzun bir dönem olarak hatır-
lanacak. COVID-19, bu anlamıyla, içerdiği muhtevanın varoluşsal etkileriyle, 
modern bilimsel dünyanın bambaşka ufuklara yol almayı tartıştığı bir zamanda 
insanlığın varlık serüveninin tam merkezine oturdu. Küresel siyasetin içine 
girdiği türbülânstan nasıl çıkacağı, bunun ulusal siyasete; dahası, en genel ma-
nada bireysel ve toplumsal hayata yansımalarının neler olabileceği, şimdiden 
birçok akademik çalışmanın başat konusu halini aldı.

Devletlerin süreç dâhilinde gösterdiği kurumsal yeterlilik/yetersizlikler, kü-
reselleşme pratiğinin ürettiği reel sonuçlar, küresel yönetişim olgusunun ar-
tıları-eksileri, uluslararası kurumların performans baremi gibi parametreler, 
dünya toplumları açısından sürecin genel muhasebesini gerekli kılacak önemli 
çıktılar üretti. Zira bu küresel salgın, insan hayatının temel unsurlarını (sağlık, 
yoksulluk, sosyal adalet, sosyal politika, iktisadi hayat, değerler, kurumlar) ku-
şatan bir varlık krizini işaret eden şoklar barındırıyor. 

Bu makale, en temelde, COVID-19’un bizlere neyi gösterdiğini soruyor. Bunu 
yaparken, meselenin Türkiye’ye, orada da kurumsal siyaset mekanizmasının 
işleyiş biçimine ilişkin bir analiz penceresi açmayı hedefliyor. Makalenin savı, 
tam bu noktada, bu pencerenin bize kendiliğinden, yeni siyaset zemininde-
ki perspektiflerin yönünü göstereceği. Makaleyi iki ana çerçevede tasarladık.  
İlki, teorik/kuramsal tartışmalar ve bunların yol göstericiliğinde, ortaya çıkan 
pratiklere ilişkin bölüm. Kurumların anlamı, rolü, yenilenmeyi oluşturan di-
namikler ve açıklayıcı farklı modellerden yola çıkılarak kurumların şekillenişi, 
yetersizlikleri ve imkânları tartışılacak.  Bu, hem COVID-19 sürecinde şahit 
olduğumuz kriz durumunun dinamikleri ve sebepleri üzerine düşünmemize 
olanak tanıyacak hem de merkezi kurumsal aktör olarak devletin durduğu ze-
min üzerinden liberal Batı kurumsal siyasetinin evirildiği yöne ilişkin tespit ve 
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anlamlandırma imkânını sunacak. İkinci bölüm ise Türkiye örneğinin tartışıla-
cağı bölüm.  İlkin, Türkiye’de yakın siyasal tarihin tecrübe havuzunda gelenek-
sel/konvansiyonel siyasetin durduğu zeminin bugünkü dinamikler bakımından 
nereye oturduğu sorgulanacak. Buradan hareketle, ülkede Cumhurbaşkanlı-
ğı sistemiyle içerisine girilen anayasal-kurumsal değişimin, siyasetin zemini-
ne nasıl yansıdığı, COVID-19 sürecinin sunduğu işaret taşlarıyla ele alınacak. 
Yeni bir siyaset formunu gerek küresel gerek ulusal ölçekte dayatan değişim 
süreci; yönetişim, koordinasyon, eşgüdüm gibi kavramsal bloklar üzerinden, 
COVID-19 sonrası kurumsal siyasete neler söylüyor? Üzerinde duracağımız 
son soru bu. Bu sorular bütünü, en temelde, Türkiye’nin kurumsal siyaset an-
layışı ve pratikleri bakımından nerede durduğuna yönelik hem bir içgörü hem 
de gelecek projeksiyonunun nereden tutulabileceğine ilişkin bir öngörü imkâ-
nı sağlayacak.

Kavramsal Zemin: Yeni Kurumsal Siyaset

Kurumlar ve Kurumsal Siyaset: Yeni Olan Ne?
Siyaset biliminin kuramsal tartışmalarında farklı açıklayıcı modeller arasında 
kurumsal siyaset yaklaşımı, içerdiği parametreler bakımından zengin ve ufuk 
açıcı tartışmaları tetikleyen bir model olarak belirir. Öyle ki, siyaset etme bi-
çimine dönük tek-boyutlu analiz biçiminden çok disiplinler arası bir yakla-
şım dâhilinde olguları ele alırken, bu disiplinlerin sağladığı dinamik yapıyı da 
kendi iç revizyon sürecinde bir kazanıma dönüştürür. Sosyoloji, iktisat, tarih, 
antropoloji ve yönetim bilimlerine içkin teoriler arasında gidip gelen yapısıyla, 
-çoğunlukla sanıldığının aksine- dinamik bir siyaset perspektifinin oluşumuna 
da ciddi katkı sağladığı belirtilebilir. Makalenin ana sorusu ekseninde örgüle-
nen teorik çerçeve, bu bakımdan, kurumsal siyaset perspektifine yaslanmayı 
gerektirirken, kurumsallık anlayışımızın statik bir yerden konumlanmadığını 
baştan ve özellikle belirtmeliyiz. Aksine kurumsal siyaset derken farklı para-
metrelerin etkiyerek oluşturduğu dinamik sürecin dışlanmadığı bir yeni anla-
ma biçiminden söz ediyoruz. 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren eski kurumsal siyaset anlayışının formel 
sınırlılıklarından sıyrılan ve kurumların önemine vurgu yapan bilimlerin bir-
birleriyle etkileşimi neticesinde ortaya çıkan yeni kurumsalcılık perspektifi, 
son dönemde siyasal-sosyal-iktisadi analiz biçimlerinde yaslanılan teorik çerçe-
ve olmaya başladı. Özellikle, “statik bir pozisyonda konumlandırılan devletin 
ve ona içkin olan kural ve prosedürlerin bağımsız değişken, demokrasilerdeki 
yönetimsel işleyişin ise bağımlı değişken” olarak kabul gördüğü geleneksel ne-
denselliğin artık işlemeyeceği anlaşıldıktan sonra (Rhodes, 2006, s. 94) yeni 
kurumsal siyaset anlayışı, ivmesini hızlandırdı. Montesquieu ve Tocqueville 
gibi düşünürlerin, formel kurumlar anlayışına dayalı bir yaklaşımla izaha gi-
riştikleri kalkınma tezleri, 20. yüzyıldaki iki büyük küresel şok -Büyük Buhran 
ve İkinci Dünya Savaşı- tarafından tarumar edilirken, yerleşik kurumsal dü-
zenleme ve etkinliklerin meşruiyetleri de ciddi biçimde sorgulanıyordu. Keza 
bu içsel olarak aynı zamanda Aydınlanma’nın da sorgulanması idi. Zira formel 
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kurallar üzerinden ortaya konan siyasal kurumsallık-kalkınma ilişkisi, aynı za-
manda Aydınlanma zihninin doğrudan bir ürünüdür. Acemoğlu ve Robinson 
(2004, s. 87) bundan yıllar sonra, siyasi ve iktisadi kurumların yağmalayıcı değil 
kapsayıcı olması zaruretini ortaya koyarken, bunun başat koşullarından birisi-
nin toplumsal dinamikleri içine alan demokratik norma dayalı bir kurumsal 
kültüre geçiş olduğunu belirtiyorlardı. Öyle ki kurumlar, ülkedeki/toplumdaki 
siyasi ve sosyo-ekonomik gücün –ki bu, demokrasinin baremini gösterir- dağı-
lımına bağlı şekilde ortaya çıkar, gelişir veya kötüleşir. Bu bakımdan bakıldı-
ğında kurumlar, tarihsel kurumsalcılığın temel dayanağının aksine, bağımsız 
değişken değil, bilakis bağımlı değişken olarak beliren aygıtlara dönüşür. Yani 
nedensellik, yön değiştirmiştir:

Formel kurallardan oluşan kurumlar → demokrasilerdeki yönetimsel işleyiş

↓
Toplumsal ihtiyaçlar/çıkarlar, sosyal etkileşim, toplumdaki güç dağılımı (demokratik 
norm) →  kurumlar

March ve Olsen (1984, s. 738)’in yeni kurumsal siyaset anlayışına dayalı “ku-
rumsallık” tarifi de bu yeni anlama biçimini ifade ediyor. Yazılı kuralların for-
malizminden çok daha geniş; yazılı olmayan alışkanlıkları, değer yargılarını ve 
toplumsal-kurumsal ahlak anlayışını da içerecek biçimde yeniden tanımlanan 
bir kurum anlayışı, ilgili sistemin siyasasını da köklü biçimde şekillendirecek 
bir etki alanı anlamına geliyor. Bu, sosyolojik yeni kurumsal siyaset perspek-
tifinin de üzerine vurgu yaptığı bir tarif esasen. Zira davranışsalcı ve rasyonel 
tercih teorilerinin siyaseti anlama biçimlerindeki faydacı ve bireyci metodoloji-
sinin, siyasal kurumları ve siyaseti eksik ve yanlış tarif ettiğini iddia ederken 
siyasal analizde değer merkezli açıklama tarzını siyasetin evirileceği yön olarak 
işaret ediyor. Sosyolojik kurumsalcılığa göre, çünkü, her iki model de siyasal 
ideallere zarar vererek kurumların, siyasete dair bir anlam sistemi sağladığı 
tezini dışlayan bir formalizme yaslanıyor. Bunu ya ampirik/gözlemlenebilir ol-
gulara dayanarak (davranışsalcı teori) ya da doğrudan iktisadi rasyonel teoriye 
siyasal alanı endeksleyerek (rasyonel tercih teorisi) gerçekleştiriyorlar. Yani si-
yasi idealler, analiz dışı kalıyor.

Oysa siyasi kurumlarla ilgili normatif kurallar, siyasi hayatın işleyişi ve siyasi 
aktörlerin perspektifleri ve davranışları üzerinde dönüştürücü etkiler yarata-
bilecek kurallardır. İşte “yeni siyaset” denilen olgu, ifade ve etkinlik gücünü 
bu norm ve anlam dünyasından alır. Kurumlar da bu zeminden yükselerek bu 
yeni siyaset zemininde yeni işlevler üstlenirler. Zira bir yandan kendi içinde 
değer barındıran, toplumsal ihtiyaç ve baskıların ürünü olarak ortaya çıkan 
(Selznick, 1957, s. 5); ve istikrar, değer ve davranış kalıplarıyla şekillenmiş 
kuralları ihtiva eden (Huntington, 1968, s. 12) yapılar olarak siyaseti dönüştü-
rürlerken, bir yandan da kendi birikimleri üzerinde değişebilen (Soin ve Hu-
ber, 2013, s. 261) dinamik ve fonksiyonel organizmalardır. Weber (1978, s. 
41) bu fonksiyonelliği, sosyal ilişkileri düzene koyan, davranışlardaki farklılığı 
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azaltarak kişisel çıkarlardan müteşekkil muhtemel meşgaleleri sınırlandıran ve 
bunları ortak iyiye yönlendiren bir zeminden üzerinden tarif ediyor. Ki bu, bir 
yönüyle kurumların, bahsini ettiğimiz, siyasete değer ve anlam dünyası yarat-
ması işleviyle örtüşen bir açıklama biçimidir.

Kurumların, sosyal etkileşim ve tarihsel hadiselerin ya da birikimlerin bir ürü-
nü olduğu savına, Moore (1966, s. 67-68)’un, kurumlar ve siyasal gelişmenin 
üç farklı neticesi olarak İngiltere (demokrasi), Almanya (faşizm) ve Rusya (ko-
münizm) örneklerini kıyasladığı yaklaşımında daha somut bakmak mümkün 
olabilir. Zira bu ülkelerde söz konusu siyasal sistem tiplerinin ortaya çıkış di-
namiklerinin, dönemin koşulları bağlamında güçlü bir orta sınıfın varlığı ya 
da etkinlik düzeyine ve tarımsal iktisadi ilişkilerin organizasyon biçimine bağ-
lı olarak gelişen siyasal kurumsallaşmadan kaynaklandığı görülüyor. Easton 
(1957, s. 383) da paralel şekilde siyasal sistemi toplumun bir alt sistemi olarak 
tanımlarken, kültürel ve sosyo-ekonomik dinamiklerin kurumlar-sosyal aktör-
ler etkileşimini belirleyen faktörler olmaları itibariyle esasen siyasal sistemin 
belirleyici unsurları olduklarını belirtir. Yakın dönem dünya tarihinin bizlere 
gösterdiği gibi siyasal ve iktisadi kurumsal yapılar, makro düzeyde ortaya çı-
kan birtakım sosyo-ekonomik ve siyasal süreçler eliyle değişmektedir. Büyük 
Buhran gibi bir iktisadi çöküşle gelen yeni yoksulluk biçimlerinin ülkelerdeki 
siyasi yapıları kökten sarsması, ya da İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin ta-
hayyüllerinin parçalandığı dönemde refah devletinin yerini parasalcı ekono-
mi-politik sosyal tasavvura bırakması durumlarında görüldüğü üzere (Peters, 
Pierre ve King, 2005, s. 129).     
  
1980’den sonraki küresel dönüşümden nasibini alan ulusal siyaset, siyasal ku-
rumların doğuşu, değişimi ve siyasal-sosyal-iktisadi aktörlerle ilişkisini artık 
formelin yanı sıra informel konvansiyonlara ve yasalın yanı sıra kültürel fak-
törlere dikkat çekerek revize etti. Örneğin söz konusu tarihsel dilimde Türki-
ye’de Özal dönemi yönetim perspektifinin bürokrasi kurumuyla olan ilişkisi, 
bu yönüyle, Özal’ın şahsına münhasır özelliklerinin yanı sıra bu yapısal-teorik 
boyutla da oldukça ilişkili. Yani kurumlar ile aktörler ve olgular arasında ye-
niden bir tarif söz konusu iken, kurumların değişime dirençleri de yeniden 
ele alınıyor. Mesela Dünya Bankası’nın 1980 sonrası söylem tonunu kurumsal 
gelişim/dönüşüm ve iyi yönetişime kaydırması bu açıdan dikkate değer. Ya da 
Montesqiueu’nun Kanunların Ruhu Üzerine’de İngiliz siyasal sisteminin üze-
rine bastığı ve yükseldiği ‘kuvvetler ayrılığı’ nosyonunun, çok daha dinamik 
bir kurumsal değişim perspektifiyle yeniden ele alınmasını getiren farklı bir 
anlama biçimi bu. (Kalkan, 2015).

Değişim konusuna çok statik bir pozisyondan bakan; değişimi, nadiren gö-
rülebilen, görüldüğünde ise etkisinin çok sınırlı olacağı bir olgu mesabesin-
de gören tarihsel kurumsalcılığın tezleri, bugün aynı teorik çerçeve içerisinde 
dahi itibarını yitirmiş durumda. Hele ki herhangi bir siyasal sisteme sürekli 
farklı girdilerin o sistemi dönüştüreceği savını ortaya koyan sistem teorisinin 
ve bunun bir adım ötesinde değişimin, mümkünün ötesinde zaruri olduğunu 
belirten modernleşme teorisinin (Lipset, 1967) öngörülerine bakılırsa, kurum-
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sal siyasetteki değişim olgusunun artık ciddi biçimde dönüştüğünü söylemek 
abartılı bir çıkarım olmaz. Bu yönüyle kurumsal dönüşümler, en temelde, Hall 
(1993, s. 288)’un ifadesiyle, devlet ile toplum arasında karşılıklı etkileşimin 
ürünüdür; ki bu, bağlam-içi bir dönüşüm anlamına gelir. Kurumların bütü-
nüyle alaşağı olarak yerini yepyeni bir kurumsal zemine bırakması ise -ki bir 
bağlam değişimidir bu-, dışsal şokların (afetler, savaşlar, ekonomik kriz, sal-
gınlar, kıtlık vb.) ardından gerçekleşir (March ve Olsen, 1984, s. 643). Bu yö-
nüyle dünya ve ulusal ölçekte özellikle Türkiye, bir süredir devlet, kurumlar ve 
ona içkin formel kurallara ilişkin bağlam-içi değişimin yansımasını yaşarken, 
bir taraftan da bağlam değişimi olgusunun yaratacağı dramatik dönüşümleri, 
COVID-19 sonrası dönemde karşılamaya hazırlanıyor.

Burada yapılması gereken, yeni kurumsal siyaset anlayışının gereklerinin spe-
sifik konulara uyarlanması. Esasen bir yönüyle bu pratiğin ve icra biçiminin 
Türkiye’nin son yıllarda karşılaştığı derin sosyolojik-siyasal-iktisadi meydan 
okumalarla sınandığını görmekteyiz. Türkiye, yaklaşık 8 yıllık sığınmacı dene-
yiminde bu icra biçimine yaslanıldığının somut unsurlarını bu süreçte tecrübe 
etti. Yine deprem gibi büyük doğal afetlerin ardından kurumsal siyasetin im-
kânlarının mobilize edilmesi ve dinamik biçimde işletilmesi de yeni kurum-
sallık anlayışındaki zemine içkin sonuçlar üretti. Son olarak COVID-19 süreci 
ise tezahürlerin daha derinden, aynı zamanda bu kez sistemik bakımdan da 
sınandığı bir pratikler bütünü olarak yeni kurumsal anlayış ve siyaset etme bi-
çimini test sahasına çıkardı. Bu hususların detaylı tartışması Türkiye bahsinin 
tartışılacağı bölüme bırakılacak; şimdilik bu kadarıyla yetinelim.      

COVID-19 ve Merkezî Kurumsal Aktör: Devlet
Toplumların, büyük istikrarsızlık ve güvensizlik durumlarında gücün merkezi 
olan devlete sığınmaları olağan ve akılcı bulunur; zira bu tarz kriz dönemle-
rinden çıkışın yolu, güvenilir bilgiye ve kamu kurumlarına güvenden geçer. 
Ne var ki COVID-19 küresel salgınıyla bir yandan -doğal olarak- daha içe ka-
panmacı bir dinamik gelişirken, aynı anda süreçteki yetersizlikleri ve insan 
hayatını kurtarmadaki büyük zafiyetleri dolayısıyla devletler/hükümetler, kit-
lesel hoşnutsuzluk ve öfkenin başat muhatabı haline geldi. Peki, sosyal varoluş 
zemininde bu tarz küresel şoklara ilişkin durumlarda devlet denilen kurumun 
rolünü nasıl anlamak gerekiyor?

Dünyadaki Sosyal Durum Hakkında BM Raporu, yayımlanmaya başlandığı 1952 
tarihinden bu yana periyodik olarak küresel ölçekteki durumun fotoğrafını 
çekerek devletler ve devlet üstü kurumsal yapılara tavsiyelerde bulunur. Çeşitli 
dönemlerdeki trendlere ilişkin bu raporlar, belirli bir tarihsel dilimin hâkim 
siyasasını gösteren nitelikte dokümanlardır. İşte, refah devletinin dağılarak 
yerini yeni bir sosyo-ekonomik ve siyasal tasavvur biçimine bıraktığı 1980’li 
yılların başında yayımlanan raporun (1982) önsözündeki vurgu da yeni bir 
söylemin ortaya çıktığına işaret etmekteydi:

“Yakın dönemin ekonomik başarısızlıkları yalnızca umutları suya düşürmekle 
kalmadı aynı zamanda sosyo-ekonomik değişimin yöneticisi olarak ulus-devletin 
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rolünün sınırlarını da açığa çıkardı. Özellikle hükümetlerin aynı anda bir ulus 
ve kalıcı bir ekonomi inşa etmek gibi çetin bir görevle hâlâ karşı karşıya bulun-
duğu yerlerde, çeşitli biçimlerde sosyal ve politik istikrarsızlıklar ortaya çıktı. Bu 
aynı zamanda özel ve kamusal davranışlarda bir yozlaşma biçimini aldı. Birey-
leri birbirine bağlayan çeşitli otorite biçimlerinin ve kabul görmüş değerlerin za-
yıflaması aşama aşama hem daha büyük bireysel özgürlük hem de daha kırılgan 
bir toplum yarattı.” (UN, 1982, s. 1-2)

Yine, müteakip dönemde 1985’te yayımlanan BM raporunda yer alan ana vur-
gu, kurumsal siyasetin gelişim çizgisindeki genel eğilimi ve yeni dinamiğin 
uygulamadaki yansımalarını anlatıyordu:

“Son yıllarda kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde özel sektörün potansiyel 
rolüne –yangın, polis koruması, gündüz bakımı sağlanması, huzurevi olanağı, 
ambülans hizmetleri, ve hatta özel kişilere ait hapishanelerin inşaat ve idaresi- 
ilişkin yeniden bir ilgi doğmuştur. ABD bu tür hizmetlere diğer ülkelerden daha 
fazla başvurmaktadır. Yalnızca 1980’de yerel düzeyde ve eyalet düzeyinde 66,8 
milyar dolar harcanmıştır.” (UN, 1985, s. 93-94)

 
Refah devletinin, refahın üç temel boyutu olarak tasnif edildiği şekliyle temel 
sorumluluk alanları; sağlık, eğitim ve gıda olarak tarif edilmektedir. Sağlık, 
bu noktada, yeterli ve eşit erişimli sağlık hizmetlerinin vatandaşlara sunula-
bilmesi, kamu sağlığı önlemleri ve sosyal güvenlik mekanizmasınca örülen bir 
ağ olarak temayüz eder. Mishra (1990, s. 19)’nın tabiriyle, “güvenlik ağı” hiz-
metlerinin toplumsal olarak sağlanması işlevi, devlet kurumunun sorumlulu-
ğundadır. Buna paralel, henüz kuruluş yıllarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
oldukça geniş bir tanım getirerek sağlığı, “yalnızca hastalığın yokluğu değil; 
fiziksel, mental ve toplumsal tam refah durumu” olarak tanımlamıştı (UN, 
1952, s. 22). Dolayısıyla devlet kurumu, sosyal varoluşun birçok alanında boy 
gösterme pratiği içerisine giriyordu. Öyle ki refah devleti döneminde mer-
kez devletler ve birçok yarı-çevre devlet egemenlik alanlarını daha önceden 
devlet-dışı olarak tanımlanan sosyal faaliyet alanlarına doğru istikrarlı şekilde 
genişletmekteydi. Kamu girişimlerinin sürekli artan ivmesi, makroekonomik 
yönetim, uzman kurumlar aracılığıyla ekonomik ve sosyal faaliyetlerin düzen-
lenmesi, toplumsal felaketlerin önünün alınmasını hedefleyen toplumsal mü-
hendislik ve devletin refah teminatının garantörlüğüne soyunduğu bir işlev 
tarzı (King, 1983, s. 8-9) ile devlet, sorumluluklarının sınırlarını aşamalı şe-
kilde esnetiyordu. Kriz de burada baş gösterdi. 1973 petrol ve borç krizleriyle 
birleşen küresel ekonomik konjonktürde devletlerin başvurduğu kamusal har-
camaların artan yükü bütçeleri zorluyor ve iktisadi düşüş kaçınılmazlaşıyordu.

Devlet, refahın artması parolasıyla çıktığı yolda ciddi bir iktisadi kriz ve bunun 
sonucu olarak artan işsizlik ve yoksullaşmanın toplumda yarattığı hoşnutsuzluk-
larla yüzleşmeye başlıyordu. Refah ve eşitliği geliştirmede başarısızdı ve bu fiili 
durum, bir yandan sosyal çatlaklara ve toplum-içi bölünmelere; diğer taraftan 
ise tepkisel toplumsal hareketlerin ortaya çıkışına zemin sağlıyordu. Toplum-i-
çi bölünme; göçmen karşıtlığı, ırkçılık politikaları ve toplumsal adaletsizliğin 
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yarattığı derin kırılma olarak temayüz etti. Tepkisel toplumsal hareketlerin 
ortaya çıkışı ise, eşitsizlik ve yoksulluk temalarında vücut buldu. ABD’de ortaya 
çıkan “refah hakları hareketi” örneğin, Afro-Amerikalılar’ın beyazlara kıyasla 
yüzde 50 oranında daha az Medicaid1 yardımı almaları ve Medicaid’in potan-
siyel olarak bu yardımı alabilecek yoksulların yüzde 40’ını kapsamaması (Hol-
lingsworth, Hage ve Hanneman, 1990, s. 160) durumuna tepki olarak doğan 
bir hareketti. Ki sonrasında bu hareket, yapısal işsizliği ve Afro-Amerikalılar’ın 
kuzey şehirlerdeki yoksulluğunu protesto eden Afro-Amerikalılar hareketi’ne 
dâhil oldu (Piven ve Cloward, 1977, s. 331). Sonuç, gelişen tepkisel hareketlen-
meler karşısında refahın arttırılması politikasına yeniden başvurulması ve ku-
zey şehirlerde yoksul insanlara kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sunmaya dönük 
“toplum sağlık merkezleri” kurulması oldu (Ehrenreich, 1978, s. 66). Fakat bu 
adımların neticesinde bütçedeki açık büyüdükçe, dip dalgadaki tepki yüzeye 
ulaştı ve refah devleti için artık geri döndürülemez yol başlamıştı.

Buradaki temel husus, sistem karşıtı bu toplumsal protesto dalgasının, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra görece depolitize hale gelmiş konular olan sağlık 
hizmeti, yoksulluk ve refah konularının yeniden siyasallaşmasına hazırladığı 
zemindi. Bir kurum olarak devletin işlevi ve sorumluluk çerçevesi bundan böy-
le sosyal zeminden siyasal mecraya (devlet-piyasa çatışmasının siyasallaşması 
suretiyle) çekilmiş oluyordu. Bu da orta vadede, kurumsal siyaset icrası bakı-
mından devletin statik bir formalizme çekilerek icraî esnekliğinin minimize 
olması anlamına gelecekti. Nitekim orta değil kısa vadede durum, bundan da 
ötesi oldu: modern dünya sisteminin başından beri sürekli merkezde ve zirve-
de olan kurum olarak devlet, ilk defa pasif konuma çekilerek derin bir mevzi 
kaybı yaşadı. Devlet-piyasa çatışmasının siyasal arka planı bir yana; burada-
ki sorun devletin, sahip olduğu yapısal imkânları verimsiz, statik ve katı bir 
bürokratizm ile kullanmaya olan eğilimidir. Çöküş de buradan doğdu zaten. 
Refah karşıtı hareketler ile önce ABD’de ardından Avrupa’da güçlü biçimde 
yeni bir sosyo-ekonomik siyasa talebi ortaya çıktı. Öyle ki ne İsveç’in sosyal-de-
mokrat korporatizmi ne Fransa’da Mitterand’ın sosyalist hükümeti bu talebin 
etkinliğini ve gücünü kırabilecek vizyona ve güce sahip değildi. Bu süreçle 
beraber, refahın sağlanmasında diğer finans kaynaklarının (akrabalık-ailevi 
ilişkiler ağı, dini kurumlar, hayırsever organizasyonlar ve hükümet-dışı ku-
rumlar) rolü siyasal sahnede kısmen görünür olsa da kurumsal siyaset icrasın-
da tamamlayıcı olmaktan öteye gidemeyen bu kurumların işlev ve etki alanları 
oldukça sınırlı kaldı.

Kurumsal siyasetin geçirdiği bu politik devinim süreci, esasen Batı ülkelerin-
de demokratik kurumlara olan inancı da erozyona uğratan negatif bir dışsal-
laştırıcı etki yarattı. Demokratik kurumların bu yetersizliği, kimilerine göre 
aşılmakta olan bir dönemin işareti idi: yani, post-demokrasi dönemi. Zira de-
mokratik kurumlar, toplumsal gruplar ve refah devletinin sosyal politikaları 
temelinde anlam ve işlev kazanmış olan oluşumlar olarak addedilirken gelen 
bu çöküş, demokrasi zemininden güç bulan kurumsal siyasete olan inancın 
sorgulanmasına neden oldu. Üstelik yeni dönemin kurumlarının da kitlesel 
1 Sınırlı imkânlara sahip toplumsal kesimlere, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan federal ve eyalet destek programı. 
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sorunların çözümündeki yetersizlikleriyle yüzleşen Batı toplumlarının liberal 
demokratik kurumlara ve demokratik kurumsal siyasete ilişkin inançları artık 
oldukça aşınmıştı. Zira bireyi esas alan demokrasi anlayışının kitlesel sorunla-
rın çözümünde yetersiz kalışı net biçimde görülüyordu. Ve toplumsal nitelikli 
bakış açılarının yeni bir yönetişim modeliyle yoğrulduğu bir dizi öneriden bah-
sedilmeye başlanmıştı. Buna göre, oy verme ve temsil ilişkisine dayanan pasif 
vatandaşlık rolünün artık değişmesi gerektiğine ve kitlesel taleplerin toplu-
mun daha çok dâhil olacağı bir karar alma mekanizması üzerinden ele alınma-
sına dönük bir modele olan ihtiyaç dillendiriliyordu. Bu meyanda vatandaşlık 
kavramının kazandığı yeni anlam biçimi, yalnızca siyasi karar alma sürecine 
katılma hakkı değil; aynı zamanda toplumun genel refahını paylaşma hakkını 
da içerecek şekilde genişliyordu (Ambrosius ve Hubbard, 1989, s. 127). Yani 
sorun devlet ile piyasa arasındaki siyasal çatışma sorununun ötesine taşmıştı 
artık. BM’nin 1985’teki Dünyadaki Sosyal Durum Raporu’nda yer verdiğimiz 
trend analizinden 90’lı yılların sonları itibariyle bu noktaya gelinmiş olması, 
piyasa bireyciliğinin kitlesel büyük sorunların üstesinden gelmedeki yapısal 
sınırlılıklarına işaret ediyordu esasen. Yani kamu girişimlerinin özel kurumla-
ra devri ile, refah devletinin yaşadığı yetersizliklerin üstesinden gelineceğini 
düşünmek, Batı liberal demokrasileri açısından büyük bir illüzyonu yaşamak 
ve yaşatmaktı.2

Ne var ki Fukuyama (2006, s. 98) tarihin sonu tezinden yıllar sonra liberal 
demokrasinin zaferinin neden tamamlanamadığı sorusuna, Batı-dışı toplum-
larda devlet kapasitesinin yetersizliği nedeniyle güçlü kurumsal altyapının sağ-
lanamaması üzerinden, “zayıf/başarısız devlet”3 kavramsallaştırmasına atıfta 
bulunarak cevap veriyordu. Oysa buradaki sorun Batı-dışı toplumlarla ilgili 
bir krizden öte, bizzat Batı demokrasilerinin ve Batı kurumlarının yaşadığı re-
aliteye ilişkindi. Nitekim son dönemde yapılan bazı nicel çalışmalar gösteriyor 
ki Batı liberal demokrasilerinde (İngiltere, ABD, Hollanda, Almanya, İspanya, 
Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda) gençliğin demokratik değerlere bakışında 
ve kitlesel sorunların çözümüne dönük kurumsal-siyasal liderliğin etkinliğine 
olan inanç düzeyinde ciddi bir düşüş trendi söz konusu (Foa ve Munk, 2017, 
s. 6-7; aktaran Alkan, 2019). Moffitt (2017), Kuzey Avrupa’da klasik liberal 
değerlere bağlı, ancak yeni konularda (göç, mülteciler, İslamofobi, AB ideali) 
içe kapanmacı ve popülist bir eğilimin başgösterdiğini belirtiyor. Bu anlam-
da Avrupa’da 2000 sonrası aşırı sağ partilerin ortalama olarak oylarını yüzde 
8’den yüzde 12,5’e yükseltmeleri (Akkerman vd., 2016; aktaran Alkan, 2019), 
siyasetin yeni izleğine ilişkin yol gösterici işaretler sunuyor. Öyle ki bu aşırı sağ 
partilerin ilk öne çıkan ortak özellikleri, klasik anlamda faşist olmaktan çok, 
popülist tepkilerden alan bulmaları, sosyal sorunlara ve kurumsal yetersizlik-
lere vurgu yapmaları, sıradan Avrupalının sosyal sorunlarını esas almaları ve 
sosyal korumacı politikaları önceleyen öneriler geliştirmeleridir (Alkan, 2019). 
COVID-19 ile açığa çıkan realitenin, söz konusu siyasa biçiminin işaret ettikle-
riyle gösterdiği benzerlik düzeyi özellikle vurguya değer.
2 Türkiye bahsinin tartışılacağı bölümde detaylı şekilde analiz edeceğimiz üzere; Türkiye burada, kurumsal siyasetin aktörleri 

ve onların ürettiği politika fonksiyonlarını çeşitlendirdiği ve bunlar arasında bir koordinasyon ve yönetişim modeli ortaya 
koyduğu için, karşılaşılan krizler karşısında sonuçlar anlamında daha farklı bir patika çizebildi.

3 Bu kavram, en temelde, ülkenin içinde bulunduğu ve karşı karşıya kaldığı sosyal, iktisadi, siyasal kriz ve durumlarla mücade-
lede yeterli olmayan devletler için kullanılır. 
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O halde yeniden refah devletine mi dönülüyor? Ya da dönülmeli mi? Öncelikle 
söylenmesi gereken, büyük çaplı sorunlar (yoksulluk, şiddet, terör, ekolojik bo-
zulma gibi) karşısında donanımlı çok az hükümetin var olduğu. Birçoğu derin 
kriz içinde. Sürekli değişim geçiren bir dünyada oluşan sorunların çözümleri-
ne yönelik siyaset yapma kabiliyetleri, ortaya çıkan yeni küresel dinamiklerin 
de etkisiyle4 oldukça daralmış durumda. Yani devletler hâlâ küresel arenada 
temel kurumsal aktör olsalar da artık tek kurum değiller (Evans, 1997, s. 65). 
Sosyal teoride “şebeke modeli” diye adlandırılan bir ağ sisteminin, kendi ku-
rumsal yapılarını etkilediği bir yeni zeminde icra faaliyetlerini sürdürmek du-
rumundalar. Yani dünya küresel ölçekte; iş dünyası, sivil örgütler, mikro-etnik 
gruplar ve hatta suç kartellerinin etkileyebildiği bir siyaset pratiğini yaşıyor. 
Oysa hükümetler, kurumsal yapıları itibariyle hiyerarşiktir ve yeni ağ ilişkileri-
ne yapısal uyumları oldukça zordur. Bugün gelinen nokta ise, hükümet-dışı ya-
pıların -ki bazısı pozitif, bazısı negatif etki yaratan yapılar- hem sayı hem etkin-
lik düzeyi bakımından güçlerinin zirvesini yaşamalarıdır. Özelde ise STK’ların, 
özellikle tematik olmak üzere, küresel ve ulusal düzlemde kurumsal siyasete 
dâhil olma güçleri arttı ve artık resmi karar alma süreçlerine nüfuz edebiliyor-
lar. Öyle ki küresel ölçekte konuşacak olursak STK’lar, -IMF ve Dünya Banka-
sı hariç- bütün BM sisteminden daha fazla resmi kalkınma yardımı sağlıyor; 
pek çok ülkede bocalayan hükümetlerin idare edemediği hizmetleri; kentsel 
ve kırsal kalkınma, eğitim, sağlık ve sosyal destek hizmetlerini tedarik ediyor-
lar (Rosenau, 2008, s. 274). O halde çözümün refah devletine geri dönüşten 
geçip geçmediği yönündeki soru, artık çok geçerli bir soru da olmayacak. Zira 
mutlak belirlenmişliklere verilecek tek ve mutlak bir cevabımız bulunmuyor 
artık. Üzerine bastığımız yeni kurumsal siyaset zemini, birçok unsurun bir ara-
da ve eşgüdümlü bir model içerisinde siyasa ürettiği ve bunu pratize ettiği 
bir tasavvuru gerekli kılıyor. Ki bunu Türkiye bahsinde, COVID-19 sürecinin 
göstergeleri dâhilinde spesifik bazı örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağız.     

Türkiye’de Kurumsal Siyaset ve Gelişim Çizgisi

Geleneksel/Konvansiyonel Siyaset Nerede Duruyor?
Türkiye’deki siyasi geleneği anlamak için sağ-sol ya da iktidar partisi-muhale-
fet partisi yaklaşımının daha ötesine geçmek gerekir. Daha derin bir sorgulama 
anlamına gelecek bu yaklaşımda, en temelde “devletçi merkez” ile “toplumsal 
merkez” olarak nitelenebilecek derin bir ayrışmanın var olduğu söylenebilir. 
Geç Osmanlı modernleşme döneminden başlayarak Cumhuriyet’in kuruluşu-
na uzanan bir çizgide, iki farklı siyasi kültürün iki ayrı hat oluşturduğu ve bir 
tür “oligarşi-demokrasi gerilimi”ni resmeden bir manzaraya sahibiz. Modern 
Cumhuriyet, kurumsal açıdan Osmanlı bürokrasisinin ardılı olan kadrolar ta-
rafından şekillenen ve söz konusu modernleşme zemininin inşacısı ve koru-
yucusu olma misyonunu üzerine alan seçkinci bir sivil-asker bürokrasi yapısı 
tarafından domine edildi. Ortaya çıkan kurumsal manzara ise; toplumu dö-
nüştürmeyi hedeflemiş bürokrasi, aydınlar ve akademisyenlerden müteşek-
4 Yeni teknolojiler, örneğin, çok güçlü bir küreselleştirme unsuru olsalar da giderek daha çok, parçalanmış kimlik ile çıkarın 

birleşmesini sağlayarak, siyasi ve toplumsal çözülmeyi teşvik edecek bir etki de yaratabiliyorlar.  
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kil jakoben bir siyasal tasavvur ile toplumsal talep ve hassasiyetler odaklı ve 
devletin işlevinin bu talepleri karşılayacak şekilde dizayn edilmesi gerektiğini 
savunan temsilî organlardan oluşan siyasal tasavvur arasındaki gerilim oldu.

Siyasi dağılım bakımından Birinci Meclis ile 8 Nisan 1923 seçimleriyle oluşan 
İkinci Meclis arasındaki dramatik fark, inşa olunmaya/derinleşmeye başlayan 
bürokratik vesayetin de habercisi idi. Zira Birinci Meclis’in kompozisyonu; ay-
dın ve bürokrat kesim ile farklı toplumsal kesimlerin temsilcilerinin bir arada 
olduğu bir bileşimi resmederken, İkinci Meclis kompozisyonu, birinci Meclis 
üyelerinin yüzde 70’inin yer almadığı5 ve bu yeni meclisteki üyelerin yüzde 
58’inin bir kamu görevinden gelen kişilerden oluştuğu bir manzara sunuyordu 
(Yücekök, 1983, s. 163-167; aktaran Alkan, 2019). Karpat’a göre Meclis’in 1 
Nisan 1923’te feshedilerek 8 Nisan’daki seçime gidilmesi açık bir tasfiye idi:

“Yunanlılara karşı kazanılan zafer ve Lozan Anlaşması’nda tasdik edilecek olan 
uluslararası tanınma vaadi, Birinci Grup’ta toplanan modernist-pozitivistlerin 
iktidarı tamamen ele geçirmesini ve ‘İkinci Grubu’ oluşturan demokratları tasfi-
ye etmesini mümkün kıldı.” (Karpat, 2017, s. 128).

Yine, Birinci Grup’un önemli isimlerinden Ali Fuat Cebesoy da yaşanan süreci, 
İkinci Grup’un tasfiyesine giden yolda anayasal çoğunluğun sağlanmadığı bir 
zeminde gerçekleştirilen adım olarak tarif ediyor:
 

“Büyük Millet Meclisi’nin 1 Nisan 1923 tarihli Pazar günkü fevkalâde içti-
maında Aydın Mebusu Esat Bey’le yüz yirmi arkadaşının intihabın yenilenme-
si hakkındaki kanun teklifinin müstaceliyetle intacı istenmişti. Bu teklifi yalnız 
Birinci Grup azası ile Ankara’da bulunan vekiller imzalamışlardı.” (Cebesoy, 
2007, s. 363)  

Öyle ki Meclis’te önemli bir ağırlığı olan İkinci Grup, fesih kararının Teşkîlât-ı 
Esasiye’ye aykırı olduğunu beyan ve ilan ederek seçimleri protesto etme kararı 
almıştı. Tunçay (1981, s. 50) da bu seçim kararının anayasa (1921 - Teşkîlât-ı 
Esasiye) gereğince üçte iki çoğunlukla alınması gerekirken basit çoğunlukla 
aldırılmış olmasının anayasal hukuka aykırılığının altını özellikle çiziyor.

Söz konusu bu tarihsel zemin bir hukuki meşruiyet problemine işaret ederken 
bir taraftan da bunun siyasal bağlama dönük yansımalarına bakmak gerek. 
Zira Türkiye’de bir sivil-asker bürokrasi temelli yönetim anlayışı ve pratiğinin 
öncülleri bu dönemde inşa edilirken, çok partili hayata geçişle birlikte ardı ar-
dına gerçekleştirilen askeri darbeler ve oluşan ara rejimlerin ürünü olan darbe 
anayasaları, ülkede bir tür kurumsal oligarşi yarattı. Nitekim 27 Mayıs’ın ze-
minini oluşturan taşlar, asker-sivil bürokrasisi, aydınlar ve akademisyenlerce 
döşenmişti. 1961 Anayasası, 71-73 değişiklikleri ve 1982 Anayasası hep, oluş-
turulan ara rejimlerce, dar bir kadronun siyasal tasavvurunu yansıtan kurum-
sal yapılar olarak ortaya çıktı.

5 Konuya ilişkin detaylı veri ve yetkin bir analiz için bkz: Demirel, A. (2017).
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Kurumsal siyasetin meşru olan temsilî organlarının hükümet etme gücünün 
sınırlanmasına dönük hemen bütün mekanizma ve kurumsal-yapısal blokajlar, 
1961 ve 1982 Anayasaları’nın temel ruhunu oluşturuyordu. Zira siyaset alanı-
nın daraltılarak devletçi bürokrasinin vesayetinin egemen kılınmasına dönük 
kurumsal inşalardan Milli Güvenlik Kurulu ve Anayasa Mahkemesi 1961 Ana-
yasası’nın, Askeri Yargıtay 1971 değişikliklerinin, Cumhurbaşkanlığı kurumu-
nun vesayetçi bir yapıdan yeniden tesisi ise 1982 Anayasası’nın ürünü idi.

Türkiye’deki kurumsal siyasetin durduğu bu konvansiyonel zemin, netice iti-
bariyle, Cumhuriyet tarihi boyunca ülke açısından büyük yönetimsel kriz ve 
istikrarsızlıklara ve vesayetçi kurumların gölgesinde, etkin bir yürütme ve yö-
netim icrasının inşa edilememesine neden olan başat faktör oldu. 

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Siyasetin Kurumsal Değişimi
Yukarıdaki tartışma bağlamında, Türkiye’deki geleneksel gerilim hattının yö-
netsel süreçlere ve kurumsal siyasete olan negatif etkisini açıklarken, meselenin 
salt bir parlamentarizm-başkanlık-yarı başkanlık modelleri arasında yapılacak 
teknik bir tercih üzerinden açıklanamayacak bir durum olduğunu belirtmek 
gerek. Zira asli belirleyici unsur gerek teorik literatürün içerdiği tartışmalar 
gerekse kurumsal boyuttaki değişim ve icra edilen pratiklerin, üzerine yaslan-
dığı anlam dünyası ve siyasa tasavvurudur. Ancak aynı zeminde görülmesi ge-
reken bir husus da bu tasavvurdan mülhem kurumsal siyaset parametrelerinin 
aldığı dizayn şeklinin, siyaset icrasına ve pratiğine olan doğrudan etkisidir. Bu 
bakımdan, yukarıda tartışılan geleneksel siyaset zeminini hesaba katmamazlık 
yapmadan, Türkiye’deki sistem tartışmalarını bu kurumsal çerçeveden değer-
lendirmek gerekir.

Yürütmenin yapısına dönük bir paradigma değişiminin, bu yönüyle, esaslı et-
kilere sebep olabileceği bir siyasal kültüre sahip olduğumuzu öncelikle belirt-
meliyiz. Öyle ki, teknik boyutu ilgilendiren hususların dahi, çarpan etkisiyle 
dramatik farklılaşmalar oluşturabileceklerini; fakat yine, iyi yapılandırılmış bir 
sistemde dahi yönetsel sürece dair duyarlılık düzeyinin gelişmediği durumlar-
da kurumsal siyasetin işlemediğini gözlemlemek mümkün. Yukarıda tartışılan 
konvansiyonel zeminden bağımsız bir kurumsal siyaset analizinin mümkün 
olmadığını düşünmekle birlikte, işleyişe ilişkin siyasetin alanının nasıl ve ne 
şekilde genişletilebileceğine odaklanmak, aynı zamanda bu konvansiyonel ze-
minin iç yapısında da bir paradigma değişimini getirecektir. Bu bakımdan, 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi etrafında yapılan tartışmaların yönünü 
biraz daha, bir sistemin kurumsal ve yönetsel bazda duyarlılık, etkinlik ve es-
neklik temelli işletilmesinin imkânlarına çevirmek gerek.

Gerek merkezi yönetim gerek yerel yönetimlerin münferit ve eşgüdüm halin-
de çalışabilecekleri bir kurumsal modelde; idari vesayetin değil, iş birliğinin, 
yerinde ve uygun yetki dağılımının ve politika geliştirme ve uygulama takip 
süreçlerinde koordinasyonun rolüne dönük artan vurgular, o sistemin yönetsel 
başarısını doğurur.
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Cumhurbaşkanlığı sisteminin, merkezi yönetim yapılanmasına ilişkin; farklı ve 
mikro konularda doğrudan başkanlığa bağlı bağımsız ve/ya yarı resmi tüzel ku-
ruluş yapıları, bakanlıkların doğrudan icra yetkisinin yanı sıra politika kurul-
ları, başkanlık ofisleri ve tematik yapılandırılan konseyler aracılığıyla etkinlik, 
koordinasyon ve esneklik temelli yürütme yapılanmasını öngören bir model 
olarak tasarlandığı görülüyor. Zira salt siyasal sahanın ya da kurumsal bürokra-
sinin temsilcileri ve icracıları değil, farklı düzey ve yetkilerde sivil alana uzanan 
esnek bir yapılanma dâhilinde sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, farklı 
alanlara ilişkin uzmanlar ve özel komite temsilcilerinin karar alma süreçlerine 
nüfuz edebilecekleri bir kurumsal yapılanma modeli bu. Yine, hizmet alanının 
gerektirdiği işlevsel örgütlenme ve kamu kurumları arasında yatay düzlemdeki 
iş birliği modeli, kurumsal siyaset niteliğinin de büyük ölçüde farklılaşması 
anlamına gelecek bir başka parametre.

Sistemin diğer sacayağında yer alan yerel yönetimlere ilişkin kurumsal yapı-
da, sistemin temel mantığını, kamu hizmetlerinin etkili şekilde sağlanması ve 
gerek hız gerek etkinlik kriterleri bakımından yerel yönetim-merkezi yönetim 
koordinasyonunun sağlıklı işletilmesi oluşturuyor. Bu sistemsel işleyiş ise, ya-
pısal olarak yerel yönetimlerin idari ve mali bakımdan güçlendirilmesi zarure-
tini doğuruyor. Zira kamu hizmetlerinin yerindeliği, etkinliği ve hızı bu temel 
koşul üzerinden sağlanabilecek bir şey. Ayrıca yerel yönetimler bünyesinde 
oluşturulabilecek tematik alt komisyon ve birimler aracılığıyla kamu hizmetleri 
tedariki ve kamusal duyarlılıkların tespit ve takibi belirli bir sistem dâhilinde 
yürütülebilecek.

Alkan (2018), bu noktada, sistemin işleyebilmesi ve yürütmenin etkinliğinin 
sağlanabilmesi için yürütme alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesi yetkisinin bu sistemin tabii ve olması gereken bir sonucu olduğunu 
vurgulayarak bu sistem ile, siyasal süreçlerin yeni sistemin kurumsal formü-
lasyonları üzerinden yürüyeceğini belirtir. Kurumsalcı teorinin bize söyledi-
ği gibi: kurumsallık, bireysel çıkarları aşacak şekilde normların, kuralların ve 
değerlerin varlığı ile ilişkilidir ve bizatihi gücünü yaşanan gerçeklikten alırken 
süreç boyunca siyasi hayat içinde gelişip kök salmakta; davranış biçimlerini, 
tercihleri etkilemekte, hatta bizatihi kendisi bir değere dönüşmektedir. 

COVID-19 ve Türkiye’de Yeni Kurumsal Siyaset Parametreleri: Koordinasyon, 
Eşgüdüm, Yönetişim
Geçilen süreçlerin ardından geldiğimiz noktada bizi yeni bir siyaset zemini 
karşılamış oluyor. Gerek tasavvurlarda gerekse kurumsal yapıların değişim 
perspektifi ve bunun yansıması olarak pratiklerde Türkiye bir süredir yeni bir 
siyasal süreç işletmekte. Buchanan (1962)’ın tabiriyle, yönlendirilmeye çalışı-
lan şey tercihlerin mantığı değil, tercihlerin içinde şekillendiği kurumsal yapı. 
Bu ise önümüze yeni bir siyasayı koyuyor. Aslında en temelde etrafında dönüp 
durduğumuz mesele, kurumsallaştırılan iktidar sisteminin toplumsal niteliğini 
kavramsallaştırmak. Aynı alanda dolaşırken karşımıza çıkan ve bu meseleye 
içkin bir başka soru da şu: kurumlar üzerinden yürüyen “sosyolojik ağ” işliyor 
mu, çözülüyor mu? Ve bunu nasıl anlamlandırmak gerekiyor?
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Küreselleşme trendinin yarattığı durumlar ülke ve toplumlar açısından yeni 
siyasal, sosyal ve iktisadi gerçekliklerle baş etme zaruretini doğuruyor. Bu gö-
rece karmaşık ve derin olgularla baş edebilmede, siyaset kurumunun stratejisi 
de dönüşüyor. Çok-aktörlü bir yönetişim mekanizmasına duyulan ihtiyaç da 
olguların yapısındaki karmaşıklık ile uyumlu biçimde gelişmekte. Fenger ve 
Bekkkers (2007, s. 15-16)’in belirttiği gibi, kamu hizmetlerinde artık daha es-
nek ve dinamik işleyecek bir merkezi devlet bürokrasisinin yardımcı aktörleri 
olarak yerel yönetimler, özel sektör ve onun yan organizasyonları, sivil toplum, 
yarı kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlar ve kalkınma ajanslarının artan işlev-
leriyle yoğrulan bir dönemi yaşıyoruz. Bu, aşamalı şekilde ilerleyen bir süreç. 
Temel mantığını koordinasyon ve eşgüdümün oluşturduğu bu süreç, sosyal 
iş birliğinin ortaya çıkabilmesi için bireysel tercihlerin ve bunların ardındaki 
güdülerin belirli kurallar seti tarafından işbirliğine yönlendirilerek toplumsal 
ilişkilerde bir denge durumunun yaratılması hedefine dayanıyor. Kurumsallık 
anlayış ve pratikleri de strateji ve yapılanmalarını bu hedef doğrultusunda re-
vize ediyor, yeniden yapılandırıyor.

Örneğin Türkiye’de son yıllarda sığınmacı meselesinin idaresi ve doğal afet-
lerin sonrasının yönetilme süreçlerinde görülen ortak yön, AFAD gibi kamu 
tüzel kişiliğini haiz bir kurumun işlevsel kullanımı ile, özel hukuk hükümlerine 
tabi kamu yararına çalışan tüzel kişiliğe sahip bir dernek olan Kızılay’ın her 
vakada aktif şekilde rol alması ve çeşitli alanlarda çalışan STK’ların ve özel 
sektör kuruluşlarının süreçlere dâhil edilmesi olmuştur. Sosyal iş birliğinin ku-
rumsal altyapısının tesisine işaret edilen bu yeni yönetim modeli, Türkiye’nin 
kriz yönetimlerinde giderek daha da uzmanlaşmaya başladığı bir zeminde iler-
liyor. Bu ise, yönetişim ve onun kural sistemleri olarak tanımlanan bir dizi il-
keye bağlı şekilde işliyor. Toplumsal işlevlerin, çok çeşitli kurumlar tarafından 
münferit ya da eşgüdümlü şekilde yürütülen süreçlerini ifade eden bir model 
bu. Hükmetme ve anayasal düzenleme gibi imtiyazlar yoluyla itaati sağlayan 
yönetimlerin aksine yönetişimin kural sistemlerinin etkinliği, geleneksel norm 
ve alışkanlıklardan, informel sözleşmelerden, ortak dayanak noktalarından ve 
insanları talimatlara uymaya davet eden uygulamalardan türer.
 
Türkiye’deki kamu yönetim mekanizması ve kurumsal siyaset zemininin, bu 
doğrultuda bir yeniden biçimlenme sürecine girdiği görülüyor. Bir taraftan 
merkezi yönetim yapılanmasının içeriğinde bir iç dönüşüm sağlanırken bir 
yandan da merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri masadadır. Merkezi yö-
netimde kurumlar arasında yetki ve sorumluluk senkronizasyonunun iyileşti-
rilerek işler hale gelmesi ve katılım ve yönetişim süreçlerinin derinleştirilmesi 
suretiyle yönetimde etkinlik ve demokratik hesap verebilirlik düzeylerinin art-
ması doğrultusunda bir kurumsal değişim perspektifi söz konusu. Yani yuka-
rıda da tarifini yaptığımız üzere; merkezi yönetim, yerel yönetimler, STK’lar, 
özel sektör ve yan kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kurumların ortaklığında 
geniş bir aktörler yelpazesinin dâhil olduğu bir yönetişim modeli tarafından 
inşa edilen bir kurumsal altyapı tesisi bu (Eryılmaz, 2012, s. 43). Bunu saha-
da pratiğe dökecek olan ise en temelde insan ve onun zihniyet adaptasyonu 
olduğu düşünülürse meselenin diğer tarafında, mevzuata içkin bir günde-
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mimizin de olması kaçınılmaz bir durum. Yani mevzuata katı bir formalizm 
üzerinden bakan bir perspektifin ürettiği tabii pratik, sorumluluktan kaçma, 
inisiyatif almama, değişime adaptasyonda zorluk, verimli ve etkin yönetimin 
önünü tıkama, hız ve etkinlik açısından problem şeklinde tezahür eden bir 
icraî manzara olacaktır. Sistemin kurumsal altyapısı bir taraftan yeniden inşa 
edilmeye çalışılırken, meselenin zihniyetini dolayısıyla da ruhunu oluşturan 
bu hususun, belki de süreçte karşılaşılacak en ciddi yapısal bariyer olacağını 
öngörmek gerek. Ki Türkiye’nin, yukarıda anlatılan geleneksel/konvansiyonel 
siyaset zemininin dayandığı bürokrasi geleneği, öncelikle buradan türeyen bir 
realiteyi karşımıza çıkarıyor.

Meselenin diğer ayağında ise bahsini ettiğimiz gibi, merkezi yönetim-yerel yö-
netim ilişkisinin yönü ve derinliği bulunuyor. Türkiye’de kamu hizmetlerinde 
yerel yönetimlerin doğrudan yetkili kılındığı alan sayısı 11, merkezi yönetimin 
tam yetkili olduğu alan sayısı 23; ortak yetki kullanılan alan sayısı ise 15’tir. 
Mali bakımdan da yerel yönetimlerin hizmet üretimi içindeki payı yüzde 15’tir 
(Toksöz vd., 2009; aktaran Alkan, 2019). Yerel yönetimler, toplumla etkileşim 
düzeyinin yaratılmasında daha fonksiyonel ve yapısal bakımdan daha avantajlı 
yönetimsel birimler olarak kabul görür.

Nitekim küresel düzlemde 1980’lerden bu yana uluslararası kalkınma ajans-
ları hükümetlere, efektif bir kalkınma stratejisi sunma bakımından yerel ile 
işbirliğini özellikle teşvik etmekte. Yönetişimde etkinlik ve verimliliğin sağlan-
ması için kamu yönetim kurumlarına bakışta revizyon gerekliliği, 1985’te ka-
bul edilen Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Tüzüğü’nün de üzerinde önemle 
durduğu bir vurgu (Commission of the European Communities, 2001). Zira 
demokratik kurumsallık, karar alma ve uygulamada farklı birimlerle eşgüdüm 
halinde çalışma düzeyiyle sağlamlaştırılan ve ilerletilen bir olgudur (Wickwar, 
1970, s. 74). Bu da, Hill (1974, s. 22)’in tarifiyle, siyasi sürece katılımın daha 
yoğun olduğu bir siyasi kurumsallık anlayışıyla mümkün olabilir. Yerel dina-
mikler ile demokrasi ilişkisi, Locke, Hume ve Mill gibi Anglo-Sakson düşünür-
lerin de vurgu yaptıkları bir husustur. Hayek (2011, s. 196) de bu anlamda, 
demokratik bir toplum için, özel sektörden sonra en önemli unsurun yerel di-
namikler olduğunu ifade eder. Richards (1983, s. 167) ise demokrasi teorisinin 
gerektirdiği üzere, toplumun ve bireylerin sosyal ve iktisadi ihtiyaçlarının yerel 
ile eşgüdümlü şekilde yürütüldüğünde doğru sonuçları verebileceğini belir-
tir. Bunun, insan-odaklı bir değersel anlayış ile bütünleşmesi ise, ülkelerin ve 
kültürlerin kendi özgün siyaset biçimlerini yaratmalarını sağlar. Böylesi bir 
harmonizasyon ve entegre/kompakt uygulama formu, post-endüstriyel toplu-
mun ürettiği yeni kriz ve yoksulluk biçimleriyle mücadele edebilmek için artık 
kaçınılmazlaşmıştır.

Bu entegre formun bir diğer bileşeni ise sivil toplumdur. Kurumsal siyaset 
biçiminin yeni kavramsal çerçevesinde yeni roller ve sorumluluklar üstlenen 
sivil toplum için artık çok daha geniş bir tanımlama biçimi kullanılmakta: gö-
nüllü kuruluşlar, düşünce kuruluşları, sosyal hareketler, vatandaş girişimleri, 
sendikalar, birlikler, odalar ve insan hakları kurumlarından oluşan geniş bir 
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yelpazede, sosyal hizmet tedariki, sağlık, gençlik, eğitim, çevre, engelliler ve 
kalkınma gibi temel yaşamsal alanlara entegre olan bir kurumsal yapı. Siyasal 
felsefede Aristo’dan bu yana doğal hukuk ile yürüyen devlet geleneğinde sivil 
toplum kavramının, esasen devlet ile birbirinin yerine geçecek şekilde kulla-
nıldığını görüyoruz. Zira sivil toplum, bireylerin kamusal alanda hak sahibi 
olmalarını ifade eden bir kavramsallaştırmadır ve 18. yüzyıl sosyal sözleşme 
teorilerinin de inşacısıdır. Nitekim Locke ve Hobbes devleti ve sivil toplumu, 
“doğa durumu”na alternatif olarak konumlandırıyor. Belki bir istisna ile: Loc-
ke bir adım ileri giderek devlet-sivil toplum ilişkisini kesin şekilde koparmasa 
da buna bir kurallar/ilkeler manzumesi sunuyor. Edwards (2008, s. 47) sivil 
topluma, ekonomik, sosyal ve siyasal üç temel işlev biçerken, Van Tuijl (2016, 
s. 3) bunu, siyasal bir toplumda devlete ve piyasa aktörlerine karşı önemli bir 
dengeleyici unsur olarak demokrasi ve sosyal adaletin genişlemesine sunduğu 
katkı ve dayanışma, güven, iş birliği, hoşgörü ve sosyal sermaye gibi pozitif 
değerlerin taşıyıcılığı rolü üzerinden detaylandırıyor.

Demokratik bir kültürde gerçekten de, devlet ile sivil toplumun karşılıklı etki-
leşim içinde, birbirini güçlendiren bir işleyişe sahip olması gerekiyor; ve bun-
ları birbirine zıt kavramlar olarak görmenin devri de artık kapanıyor. Zira 
krizlerin etkisini azaltıcı bir dinamiğe ancak bu yoldan ulaşılabileceğine ilişkin 
farkındalık gittikçe artıyor. Bu ise, en temelde, bireyler arasında ve bireyler ile 
kurumlar arasındaki ilişkinin güven-temelli olmasını zorunlu kılıyor (O’Ne-
ill, 2002, s. 65). Bu eğilim kendisini son dönemde özellikle sosyal politikanın 
değişen karakterinde göstermekte. Tarihsel olarak yoksulluk ve insani krizler 
karşısındaki en güçlü aktör olan devletin son yıllarda içine girdiği yapısal dö-
nüşümle beraber, sosyal politikalar giderek artan biçimde yerel yönetimler, 
sivil ve dini kuruluşlarla eşgüdümlü bir form üzerinden icra edilmeye başlandı 
(Marshall, 1965, s. 48). Bu bakımdan refah devletinin küllerinden doğuşun-
dan ziyade, yeni yönelim ve yaklaşımlar tarafından domine edilen bir siyaset 
formu öne çıkıyor. Bu yeni bağlamda sosyal politika uygulamalarının bir kısmı, 
sivil toplum ve yerel birimlere havale ediliyor. Böylelikle hibrit bir avantajlar 
demeti karşımıza çıkıyor: hantallık, verimsizlik ve bürokratizmin girdabında 
kaybolmadan, sivil toplumun esnekliği ile devletin tarihsel tecrübe ve altyapı 
gücünü birleştiren bir sinerji yaratmak. Bu aynı zamanda sivil toplumun bir 
bileşeni olarak sosyal sermaye kavramının işlevselliğini de artıran ve yeniden 
içeriklendiren bir süreç. Güçlü, çeşitlendirilmiş ve kalitesi artmış bir sosyal ser-
maye, sosyal ve insani krizlere karşı mücadelede sivil toplumun önemini açığa 
çıkarıyor. Tersinden, böylesi bir sivil toplum yapısının olmadığı ve dolayısıyla 
toplumda yatay güven ve dayanışma ağlarının (Fukuyama, 2001, s. 87) inşa 
edilemediği ülkelerde, sosyal sermaye üzerinde devletlerin negatif etkiler oluş-
turabilmesi çok daha mümkün hale geliyor. Ve bu da insani ve sosyal krizlerde 
ilgili toplumu kendi kaderleriyle baş başa bırakıyor.

O halde COVID-19, bu parametre ve analizler ışığında bize ne söylüyor? Ön-
celikle bu küresel salgın, krizle mücadelede etkili faktör olarak rejim tipleri-
ni değil, devlet kapasitesi, güven ve iyi yönetişimi işaret etti. Toplumlardaki 
genel eğilim, tabii olarak, kendilerini yaşamsal koşullar itibariyle güvencede 
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tutabilecek bir devlet mekanizmasına yaslanma dürtüsündeki yükseliş oluyor. 
Burada ise ülkeler için, kamu sağlığı sisteminin etkinliği ve kurumsal altyapı-
sının sağlamlık düzeyinin önemi açığa çıktı. Stiglitz (2020)’in dediği gibi: “Bir 
doğal afet ya da salgınla karşılaştığımızda, yeniden hükümete/devlete döneriz; çünkü 
biliriz ki bu tür olaylar, kolektif bir aksiyonu gerektirir.”
 
COVID-19 küresel salgını aynı zamanda bir ülkede siyasi kurumların güçlen-
dirilmesi gerektiğine ilişkin doğrudan ve dolaylı bir ders de sundu. Doğrudan 
dersler, zaten farklı ülkelerden gelen şok edici manzaralardan çıkarılabiliyor. 
Dolaylı ders ise, böyle yaşamsal krizlerde ülkelerin liderlerinin de enfekte ola-
bileceklerini yeniden hatırlamamız. Tıpkı 1918 İspanyol Gribi salgınında ya 
da tarihteki büyük salgınlarda olduğu gibi. Ülkedeki siyasal kurumsallığın de-
recesi, son tahlilde o ülkedeki durumu belirler ve siyasi riskler ya büyür yahut 
absorbe edilir. Siyasal ve iktisadi kurumsallığın düzeyinin düşük olduğu ülke-
ler için böyle yaşamsal kriz dönemleri, ilgili ülkede bir liderlik krizinin yanı 
sıra siyasi-iktisadi elitlere bağlı olan siyasal yapının bir anda tersyüz olması 
sonucu büyük sosyal, iktisadi ve siyasal çöküşle neticelenebilir. Bu bakımdan 
devlet yapılanmasının kurumsal gücünü, etkin yönetim ve koruyucu ekonomik 
ve sosyal politikalar ile tamamlayan bir kurumsal sistemin her ülke ve toplum 
açısından önemi net şekilde anlaşılmış oldu.

Bu çerçevede halk sağlığı, temel hizmetler gibi sosyal politikalara içkin un-
surlar ve iktisadi koruma politikalarının tamamlayıcı bir diğer parametresi ise 
güvenlik/asayiş perspektifinin öne çıkması oldu. Zira herhangi bir tarihsel sis-
temin işleyebilmesi, belirli bir minimal asayişe -can ve mal emniyetine- daya-
nır. Güvenlik derecesi yüksek değilse üretim sistemi çalışamaz ve mal tedarik, 
dağıtım zinciri işlemez, her türden politik-kültürel kurumun çalışması zorlaşır. 
Devlete olan güvenin çökmesinin muhtemel zararı bu bakımdan dramatik ola-
bilir.

Kamusal iletişimin sağlıklı ve şeffaf şekilde işletilmesi, meselenin diğer önemli 
boyutu. Bu ise kurumsal altyapı ve etkinlikten geçiyor. Kamunun düzenli ve 
şeffaf bilgilendirilmesi, aynı zamanda toplumsal düzeyde kırılganlığın artma-
sını da engelleyecek ve topluma güven aşılayarak maddi, sosyal ve mental açı-
dan ayakta kalınmasını sağlayacak kritik bir parametredir. Aksi halde, küresel 
düzeyde Çin ile alakalı bazı endişe ve tereddütlerde görüldüğü gibi, insanların 
mental bakımdan geleceğe ilişkin kaygılarının bir türlü giderilemediği top-
lumsal bir paranoya ve afazi hali yaşanabilir.

Bir diğer başlık, ülkelerin sahip oldukları milli kapasiteler. Yani, farklı alan-
larda insan yaşamının kolaylaşmasına hizmet edecek bir yatırım stratejisinin 
milli bir zemine dayanmasındaki anlam, ülkeler arası sınırların kapatıldığı ve 
ulusların kendi kaderleriyle baş başa kaldığı küresel bir salgında ortaya çıktı.

Özetle görülen şey çok açık: böylesi derin kriz dönemlerinde, ilgili ülke özelin-
de, farklı alt unsurlardan (halk sağlığı, gıda, ulaşım, enerji, güvenlik, kamusal 
iletişim, mental yönetim, iktisadi destek, tedarik zinciri vd.) oluşan eko-siste-
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min sağlıklı, etkin ve koordineli çalışmasının sağlanmasıdır esas olan. İşte bu 
etkin ve koordineli çalışma mekaniği, ülkenin kurumsal siyaset gücünün bir 
ölçütü ve fonksiyonudur. Zira bu süreçte görüldü ki, siyaset etme biçiminin 
yapısı da hayli değişiyor. Öyle ki bir ülkenin geleceğine ilişkin temel, yaşamsal 
ve sosyo-iktisadi kararlar, salt bir siyasetçi-bürokrat zeminine değil, aynı za-
manda özel-teknik bilgi sistemlerine ve kurumsal aktörlerine bırakılıyor. Bu, 
teknik uzmanlık ve bilimsel bilginin ön aldığı yeni bir siyaset tarzına da işa-
ret ediyor. Örneğin İngiltere’de sürecin başında izlenen politik-temelli salgın 
stratejisi, bir bilimsel kuruluş ya da akademik merciinin (King’s College) rapo-
ru doğrultusunda hükümette tavır değişikliğine neden olacak bir etki gücüne 
sahip olabiliyor.

Türkiye, bu salgın sürecinde yukarıda çerçevesi çizilen; koordinasyon, eşgü-
düm ve yönetişimden oluşan yeni yönetimsel modeli, kurumsal siyasetinin 
temel stratejik izleği olarak belirleyen bir zemine yaslanıyordu. Bu yönüyle 
esasen, bu kurumsal siyaset modelinin öncül tecrübesini özellikle 2016’dan 
sonraki dönem itibariyle sığınmacı meselesinin yönetilme ve doğal afetler 
(özellikle 2020’nin hemen başında yaşanan Elâzığ depreminde görüldüğü üze-
re6) sonrası sürecin idare biçiminde göstermişti. Teorik çerçevesi makalenin 
bu kısmının girişinde detaylı yapıldığı üzere bu, hibrit bir kurumsal siyaset 
modeli. Ki bu, kalkınmanın yeni modeli olabilir. COVID-19’un yaşamsal teh-
dit boyutuyla mukabele stratejisinde, entegre bir kamu aktivitesi biçimi göze 
çarpmakta. Sağlık, sosyal güvenlik sistemi, eğitim (öğretmenler, üniversite-
ler, meslek liseleri), bilim ve teknoloji ar-ge birimleri (merkez, enstitü), yerel 
yönetimler, yarı-kamu tüzel kişilikleri, -ilgili alanlarda faaliyet gösteren- özel 
sektör kuruluşları, sosyal destek birimleri, çevre koruma birimleri, diyanet gö-
revlileri, tarım sektörü, TSK, iç güvenlik birimleri, savunma sanayi, iletişim 
kanalları, ulaşım ve tedarik kurumları, enerji kuruluşları, odalar, sendikalar, 
kredi ve yurtlar kurumu, gençlik merkezleri, huzur ve bakımevleri, ve sivil 
toplum kuruluşlarının paydaşı olduğu entegre bir kurumsal kamu politikasını 
gözlemledik süreç dâhilinde. Zira kamu politikası sadece refah hizmetlerine 
indirgenemeyecek bir olgu. Yukarıda bahsi edilen yaşamsal, sosyal ve iktisadi 
ihtiyaçların/gereklerin, paydaş kurumlar eliyle tedariklerine dönük amaçları 
arasında bir tutarlılık inşa eden bir mekanizma olarak düşünülebilir bu model 
sayesinde.
 
Daha somut konuşacak olursak Türkiye, sağlık altyapı ve hizmetleri kapasite-
sindeki yatırımların, kamu-özel sektör iş birliğine dayalı bir modelde işletile-
bilen sistemi ve kurumlar arası eşgüdüm-koordinasyon modeliyle, bu süreçte 
kurumsal yapılanmaya ilişkin önemli bir yol çizmiş oldu. Sağlık Bakanlığı, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜSEB, özel sektör ve STK’lar arası 
koordinasyon modeli, örneğin, yerli solunum cihazı üretimi ve tedarikinde ve 
aşı geliştirme çalışmalarında kriz sürecinde sonuç alıcı ve teşvik edici bir dina-
mik yarattı. Yine koruyucu ekipman üretiminde benzer bir model işletilerek, 
meslek liseleri, belediyeler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve özel sektör firma-

6 Elâzığ depreminde kurumsal koordinasyon İçişleri Bakanlığı uhdesinde idi. Buna ilişkin detaylı bilgi için bkz: https://www.
icisleri.gov.tr/elazig-depremi-sonrasi-yapilan-tum-yardimlar 

https://www.icisleri.gov.tr/elazig-depremi-sonrasi-yapilan-tum-yardimlar
https://www.icisleri.gov.tr/elazig-depremi-sonrasi-yapilan-tum-yardimlar
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larının eşgüdümünde hızlı ve efektif sonuçlar üretilen bir üretim ve tedarik 
çıktısı sağlanmış oldu. Bu üretim süreçleri ise, Savunma Sanayii Başkanlığı, 
sağlık sektörü paydaşı kamu-özel kurumlar, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve 
ilgili STK’ların eşgüdümünde yerli üretim imkânlarının geliştirilmesi eliyle 
mümkün olabildi. Bu yönüyle de yukarıda bahsi edilen, yatırım stratejisinin 
milli zemindeki gücünün gelecekte kazanacağı önem anlamında COVID-19 
sonrası dünyanın gireceği rotaya dair Türkiye’de yürütülen kurumsal siyaset 
izleği, önemli bir model sunmuş oldu. 
Kamusal istişare, iletişim ve bilgi paylaşımındaki şeffaflık da bahse değer 
önemli bir başka konu. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü uhdesinde, 2009’daki influenza pandemisinin ürettiği veriler ve 
dersler ışığında 2019’da kurulan, farklı alanlarda uzman tıp doktoru 33 akade-
misyenin dâhil olduğu Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı tesis edildi. Söz 
konusu plan; hasta yönetimindeki eksikliklerin giderilmesi, teknik ve insan 
kapasitelerinin artırılması, mali-finansal kaynakların iyileştirilmesi, organizas-
yonel birimlerin oluşturulması ve kamusal iletişim stratejisinin iyileştirilmesi 
amaçlarına dönük bir kurumsal sistem olarak temayüz etti. Öyle ki bu yapının 
plan çalışmalarına katılan kurumlar; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kamu 
Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  Tür-
kiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bazı büyükşehirle-
rin il sağlık müdürlükleri, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Türk Kızılayı ve Yükseköğretim Kurulu idi (Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2019). Nitekim COVID-19’un henüz Türkiye sınır-
larından içeri girmesinden iki ay önce 10 Ocak 2020’de 38 bilim insanından 
müteşekkil danışma kurulu hüviyetinde, önleyici, koruyucu, teşhis ve tedavi sü-
reçleri, kamu sağlığı ve iletişimine ilişkin tüm süreçlerin istişarî bakımdan yü-
rütülmesinden sorumlu Koronavirüs Bilim Kurulu ihdas edildi. Bu sürecin bu 
şekilde yürütülmesi, esasen yukarıda izahını yapmış olduğumuz bilgi-merkezli 
ve teknik uzmanlık temelli bir yönetişim stratejisinin pratiği olarak tezahür 
eden bir olgu. Yine Sağlık Bakanlığı’nın anlık, şeffaf ve varyasyonlu iletişim, 
bilgilendirme ve uyarı stratejileri de kamusal iletişimi güçlendiren uygulama-
lar çok önemli işlevsel bir uygulama biçimi oldu.

Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kamu ve özel sektörün sağlık tu-
rizmine yönelik faaliyetlerini koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine 
ilişkin politika ve stratejiler konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere 
geçtiğimiz yıl kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), bu süreçte 
ülke içinde ve dışında malzeme tedariki noktasında etkin rol oynadı. Bir diğer 
koordinasyon örneği ise, özel hastanelerin pandemi döneminde etkin rol alması 
ve Sağlık Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde maddi kaygıdan öte kamu sağlığına 
dönük kamusal politikanın icracı aktörlerinden biri olarak işlev görmeleri oldu.
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Bu süreçteki yeni ve ufuk açan bir uygulama formu, sokağa çıkma kısıtlaması 
bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşı-
lamak için kamu-sivil-özel alanların farklı kurum ve birimlerinden kişilerden, 
valilikler ve kaymakamlar koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları 
oldu. Polis, jandarma, bekçi, AFAD yetkilileri, Kızılay yetkilileri, belediye ça-
lışanları, öğretmen, imam ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bu gruplar, 
toplum-içi sosyolojik ağın tesisi, güçlendirilmesi ve sosyal iş birliğinin sağlıklı 
şekilde işletilebilmesi adına önemli bir kurumsal koordinasyon örneği ve viz-
yonu sundu. Bu yönüyle de, teorik çerçevesi yukarıda çizilen yönetişim mode-
linin çok somut bir örneği oldu. İçişleri Bakanlığı verileri, 22 Mart 2020’de 
faaliyetlerine başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları’na, 22 Mart-13 Mayıs tarih-
lerinde toplamda 7 milyon 132 bin 453 aramanın gerçekleştirildiğini ve 6 mil-
yon 649 bin 461 insanın ihtiyacının bu sosyal destek grupları tarafından karşı-
landığını açıkladı (İçişleri Bakanlığı, 14 Mayıs 2020). 

Kurumsal koordinasyonun bir diğer önemli ayağını, Dışişleri Bakanlığının ko-
ordinasyonuyla yurtdışından getirilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında 
karantinaya alınmaları oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu’nun açıkladığı verilere göre, karantina başlangıcından bugüne kadar 
76 ildeki yurtlarda toplam 77.441 vatandaş misafir edildi. Yine Bakanlığa bağ-
lı öğrenci yurtlarında şu an sağlık çalışanları ve Adalet Bakanlığı personeli ile 
Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak belirlenen yurtlardaki İl Sağlık Müdür-
lüklerince getirilen hastalar misafir edilmekte. Açıklanan verilere göre, 20 ilde 
Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak belirlenen 29 yurt müdürlüğünde 
1294 vatandaş bulunuyor (Ahaber, 23 Mayıs 2020). 

Süreç dâhilindeki bir başka başlık ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı’na bağlı ve özel olmak üzere huzur ve bakımevlerine dönük özel ilgi 
oldu. Nitekim Batı ülkelerindeki yaşlı nüfus ve sosyal koruyucu politikaların 
etkisizliği ile gelen dramatik ölüm rakamlarına bakıldığında Türkiye’nin bura-
ya ilişkin daha sağlam bir kurumsal altyapı ve yönetsel sürece sahip olduğu bu 
süreçte görülmüş oldu. Zira Türkiye genelinde 27.500 yaşlının hizmet aldığı 
resmi ve özel 426 huzurevinin tamamında koronavirüse karşı sistematik bir 
tedbir ve koruma politikası izlendi (Anadolu Ajansı, 8 Mayıs 2020). Bunun yanı 
sıra Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve konu dâhilindeki STK’ların 
iş birliği ve eşgüdümüyle; gelir güvencesinin sağlanmasına dönük adımlar, iş 
yaşamında güvenlik ve sağlığın korunmasına dönük politikalar ve çocuk ba-
kım kuruluşlarında önleyici tedbirler (Toklucu ve Baygeldi, 2020), koordineli 
biçimde uygulamaya sokuldu. 

Bu süreçteki, tüm kurumsal sistemin işleyişinin yanı sıra sosyal dayanışma ve 
iş birliğinin başat birleştirici ögesi –diğer süreçlerde olduğu gibi- sivil toplum 
oldu. Çalışma pratiklerinden ötürü hedef kitleleriyle yakın ilişkileri olan, do-
layısıyla ihtiyaçları ayrıntılarıyla bilip takip eden yapılar olarak STK’lar’ın sü-
reçteki aktif rolleri, konuyu bir yandan bütüncül şekilde ele alabilmeye olanak 
sağlarken, bir yandan da bahsini ettiğimiz üzere, etkin bir kamu-sivil toplum 
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iş birliğinin sahadaki pratiği oldu. STK’lar, bilgide şeffaflık ve yerindelikten 
yerel dayanışma ağlarına, sosyal ve teknolojik girişimlerden dezavantajlı grup-
lar için özel birleşmelere kadar çok çeşitli bir yelpazede işlevsellik arz eden 
yapılar olarak belirdi. Örneğin Moleküler Biyoloji Derneği, bir haftada 50 bin 
ve üzeri testin yapılması için laboratuvarlarında gerekli cihazların tedarikinde 
bulunduğunu duyurarak ‘korona acil eylem ekibi’ kurdu. Virüs bağlamında 
dezavantajlı grupların (sağlıkçılar, çalışanlar, yaşlılar, mülteciler, cezaevle-
rindeki tutuklular) tespiti ve spesifik politika önermesi için geçici birleşmeler 
ihdas edildi. İHH ve gençlik birimi, münferit kurumsal yardım organizasyo-
nunun haricinde, ki kendi verilerine göre süreç dâhilinde iki ayda 312.716 
kişinin faydalandığı büyük hacimli yardım seferberliği yürüttü (İHH, 2020), 
ayrıca Türkiye genelinde tüm teşkilatlarında Vefa Sosyal Destek Grupları ile 
eşgüdümlü hareket ederek sahada tespit ve yardım çalışmalarının koordinas-
yonunda aktif rol aldı. Yine bu süreçte özel amaç için kurulan Derin Yoksulluk 
Ağı, İstanbul’da işsiz kalan, güvencesiz olan, artık sokakta çalışamayan aileler 
için destekçi bulup bunu organize eden bir yapı. İnovatif ve bilimsel alanda; 
Coronathon Türkiye İnisiyatifi isimli bir oluşum -ki paydaşları arasında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı, TOBB, Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ 
bulunuyor- Türkiye’nin bu salgın sürecinde ve bundan sonraki teknolojik ve 
inovatif izleğine ilişkin koordinasyon modeli içeren bir yapı olarak kuruldu.

Türkiye’nin kamu diplomasisi ve dış politikasındaki yumuşak güç unsuru 
olarak işlev göre görece genç kamu kuruluşlarının da Dışişleri Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon geliştirerek pandemi sürecindeki yönetime 
dahil olduğunu da ayrıca vurgulamak gerek.  Bu bağlamda Yurtdışı Türkler 
ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı (YTB)’nin başlattığı Diaspora COVID-19 
Destek ve İşbirliği Programı ile yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
ve STK’lar aracılıyla ihtiyaç sahiplerine dönük yardım organizasyonu ve sağ-
lık çalışanları için sağlık ekipmanı üretimi gerçekleştirildi (YTB, 2020). Esnek 
kamu yapılanmasına bir örnek olan söz konusu kurumlar, bu bağlamda, ağır 
ve hantal bürokrasi yükünü omuzlarında hissetmeden, yerinde ve etkin bir 
yönetişim icrası sunuyor.

Yönetişim modelinin son ayağında yerel yönetimler bulunmaktadır. Teorik 
çerçevesini detaylı anlattığımız yerel yönetimlerin kamusal politikadaki aktif 
rol ve pozisyonlarını, bu süreç üzerinden değerlendirdiğimizde karşımıza bazı 
önemli örnekler çıkıyor. Bu kapsamda, bazı belediyelerde bir yandan ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara koordineli şekilde destek olmaya çalışılırken, bir yandan 
da ‘evde kal’ önerisine uyanlara yönelik online sosyal faaliyetler düzenleni-
yor. Bazı belediyeler, bünyesindeki Tıp Merkezi’nde oluşturulan kriz masası 
çalışmalarını bilgilendirme, tedbir ve koruyucu faaliyetlerini, kamu ve sivil ku-
ruluşlarla iş birliği içerisinde yürütüyor. Yine; bünyelerinde bulunan mesle-
ki kurslarda sağlık çalışanları için maske ve kişisel koruyucu ekipmanlarının 
üretiminden, ilgili şehirdeki pandemi hastanesinde çalışanların konaklama 
yerlerine ulaşımı, konaklama, yeme, içme, kişisel çamaşır yıkama ve hijyen 
malzemelerinin teminine kadar önemli ve akut kamusal hizmetlerde ön sırayı 
alıyorlar. Yanı sıra, gençlik merkezlerindeki faaliyetlerini mental ve psikosos-
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yal destek programlarına çevirmek suretiyle kamusal destek politikasının bir 
başka önemli ayağını oluşturuyorlar (Marmara Belediyeler Birliği, 2020). Yani 
belediyelerin sahadaki uygulamaları, yerel düzlemde sosyal hizmet politikala-
rında efektif ve sonuç alıcı pratikler üretmek ve koordinasyon ve ortaklık me-
kanizması üzerinden yürüyen kurumsal siyaset anlayışının somut pratiklerini 
sunmak bakımından dikkate değer örnekler içeriyor.

Burada, spesifik bir kurumsal modelden de bahsetmek gerek. Sultanbeyli Bele-
diyesi bünyesinde, proje partner kurumları olarak Sultanbeyli Kaymakamlığı, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bölgede aktif çalışan STK’lar’ın 
iş birliğinde, 2014 yılında sığınmacı konusunun kamusal politika bakımından 
rahatlatılması amacına dönük olarak Mülteciler Derneği kuruldu. Derneğin, 
farklı alanlara ilişkin faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, diğer STK’lar 
ve kamu kurumlarıyla eşgüdümlü çalışma prensibi, sahada da çok etkin ve 
efektif sonuçlar almasını getiren bir unsur oldu. Öyle ki barınma, sağlık, sosyal 
hizmet, eğitim, kültür, hukuk ve istihdam alanlarında her biri farklı uzmanlık 
ve ağ gerektiren alanlarda farklı kuruluşlar arasında yatay bir ağ inşa ederek, 
kurumsal koordinasyon merkezi hüviyetinde çalışan bir yapı bu. Bugün 12 ayrı 
birimi, binlerce gönüllüsü ve öğretmen, çevirmen, eğitmen, doktor, sağlık ve 
sosyal destek uzmanı, avukat, ekonomist, psikolog ve sosyologlardan müte-
şekkil 155 profesyonel çalışanı olan çok boyutlu bir sivil merkeze dönüşmüş 
durumda (Mülteciler Derneği, 2020). Burada görülmesi gereken, böylesi bir 
kurumsal yapılanma modelinin, teorik bakımdan analizde izah edildiği gibi; 
hibrit bir avantajlar demeti sunan bir model olarak belirmesi. Yani bir yandan 
verimsizlik ve bürokratizme düşmeden, sivil toplumun esnekliği ile devletin 
altyapısal gücünü birleştiren bir sinerji ve dinamizmin yaratıldığı yeni tür bir 
kurumsal siyaset modeli bu. Ki Türkiye’nin bu spesifik model bağlamında ol-
duğu gibi yakın dönem kurumsal siyaset tecrübesi, ilkin sığınmacılar konu-
sunda, ardından da doğal afet dönemlerindeki yönetsel süreçlerde kendisini 
göstermekte ve gittikçe kurumsallaşmaktadır.  

Sonuç
Siyasete ve siyasal süreçlere kurumsal zeminde bakmanın önemi, içerik ve 
form değişimiyle eşanlı şekilde derinleşiyor ve yerleşik hâle gelmeye başlıyor. 
Bu dönüşümün yönü ise, siyasal ve iktisadi süreçlerin formel kurumsal an-
layışa dayalı perspektifinin ve yerleşik kurumsal düzenleme ve etkinliklerin 
meşruiyetlerinin artık çökmesi şeklinde tezahür ediyor. Bu, yerini, toplumsal 
dinamikleri içine alan demokratik norma dayalı bir kurumsal kültüre geçi-
şin aldığı, kurumların da toplumdaki siyasi ve sosyo-ekonomik gücün dağı-
lımına bağlı şekilde ortaya çıktığı yeni bir kurumsal siyaset zeminidir. Bu da 
demokratik siyasetin içinde yerleşip kök salabileceği bir zemin olarak telakki 
ediliyor. Beraberinde yönetsel açıdan da siyaset etme anlayışı, formalizme da-
yalı bir yapılanmadan çok, yazılı olmayan alışkanlıkları, değer yargılarını ve 
toplumsal-kurumsal ahlak anlayışını da içerecek biçimde yeniden tanımlanan 
bir kurum perspektifi ile yenileniyor. Yeni tez, kurumların siyasete dair bir 
anlam sistemi sağladığı tezi. Yeni zeminde; kurumsal dönüşümler, devlet ile 
toplumun karşılıklı etkileşiminin bir ürünü olarak tanımlanıyor ve kurumsal 
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iç dönüşüm süreci bu zeminden işliyor. Üstelik bunlardan bağımsız dışsal bir 
şokun (afetler, savaşlar, ekonomik kriz, salgınlar, kıtlık vb.) kurumsal siyasetin 
bu kez paradigmasını büsbütün değiştirebileceği bir zemin bu.

Bu bağlamda, merkezi kurumsal aktör olarak devletin geçirdiği yapısal dönü-
şüm de bu zeminin bir ürünü esasen. Refah devletinin başarısızlığıyla ortaya 
çıkan toplumsal hareketlenmeler, bir kurum olarak devletin işlevi ve sorumlu-
luk çerçevesini sosyal zeminden siyasal zemine kaydırdı. Bu da kurumsal siyaset 
icrası bakımından devletin, statik bir formalizme çekilerek icraî esnekliğinin 
minimize olması anlamına gelecekti. Siyasal süreçlerin arasında sıkışıp kalan 
devlet kurumu ve geniş manada kurumsal siyasetin geçirdiği bu politik devinim 
süreci, esasen Batı ülkelerinde demokratik kurumlara olan inancı da erozyo-
na uğratan bir etki yarattı. Zira yeni dönemin kurumlarının kitlesel sorunların 
çözümündeki yetersizlikleriyle yüzleşen Batı toplumlarının liberal demokratik 
kurumlara ve demokratik kurumsal siyasete ilişkin inançları oldukça aşındı.

Bu süreç ise, esasen, kurumsal değişim olgusunu dayatan ve icbar eden bir 
dinamik yarattı. Daha katılımcı, daha esnek, daha toplumsal-temelli, daha de-
ğer-içerikli yeni bir siyaset anlayışını işaret eden bir değişim olgusu. Bunun 
yönetsel sürece yansıması ise, çok-aktörlü bir yönetişim yapılanması içerisinde, 
ağ sistemi diye de tarif edilebilecek, hükümet-dışı yapıların yönetsel süreçlere 
etkilerinin oldukça artmasıdır.
 
Türkiye’deki durum ise, yukarıdaki izahtan bağımsız olmayan; ancak özel bağ-
lamının yarattığı münhasır gerçeklerinden de kopuk olamayacak bir yapısal 
zemini işaret ediyor. Esasen bu, geleneksel/konvansiyonel siyaset zemininin 
dönüşerek, yerini yeni bir siyaset zeminine bırakması arasında oluşan siyasal 
kesitin yarattığı gerilimdir. Yani, “devletçi merkez” ile “toplumsal merkez” 
arasındaki tasavvur çatışması üzerinden şekillenmiş bir kurumsal zeminden 
bahsediyoruz. Zira Türkiye’de sivil-asker bürokrasi temelli yönetim anlayışı ve 
pratiği ile bir tür kurumsal oligarşinin hâkim olduğu bir geleneksel siyaset 
zemini söz konusudur. Çok partili hayata geçişle birlikte ardı ardına gerçek-
leştirilen askeri darbeler ve oluşan ara rejimlerin ürünü olan darbe anayasa-
ları eliyle kuvvetlendirilen kurumsal yapı, yine devletçi bürokrasinin vesayeti 
idi. Bu noktada, bir süredir yürütülen siyasetin kurumsal değişim sürecinde, 
diğer reformların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı sisteminin, gerek yürütmenin 
yapısına dönük zihinsel paradigma değişimi gerekse sistemin kurumsal ve yö-
netsel bazda duyarlılık, etkinlik ve esneklik temelli işletilmesinin imkânları-
nın zorlanması anlamında yeni bir faz olduğu söylenebilir. Nitekim merkezi 
yapılanma modeli ve merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisine dair kurumsal 
modelinin buna uygun yönde tasarlandığını belirtmek mümkündür.

Bu yeni kurumsal siyaset zemininin Türkiye’de COVID-19 sürecinin işaret 
ettiği izlekte yönetsel süreçteki karşılığı ise üç anahtar kelime ekseninde ör-
gülenen bir modele yaslanıyor: koordinasyon, eşgüdüm, yönetişim. Yani en 
temelde burada, kurumlar üzerinden işleyen sosyolojik ağın parametrelerine 
ve bunun siyasal dönüşüme dair anlamına bakmak gerek. Kamu politikasında 
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artık daha esnek ve dinamik işleyecek bir merkezi devlet bürokrasisi ve ku-
rumlar arası koordinasyon ve bunun partner aktörleri olarak yerel yönetimler, 
özel sektör ve onun yan kurumları, sivil toplum, yarı kamu tüzel kişiliğine sa-
hip kurumlar ve kalkınma ajanslarının artan işlevleriyle yoğrulan bir eşgüdüm 
ve yönetişim dönemini yaşıyoruz. Türkiye bu yeni kurumsal siyaset zemininin 
öncül deneyimini, son on yılda yaşamakta olduğu sığınmacı meselesinin yöne-
timi sürecinde ve son dönemde deprem sonrası sürecin idaresinde test etme ve 
derinleştirip kurumsallaştırma zeminini buldu. Bu bağlamda, bir bütün olarak 
COVID-19 ve post-COVID-19 döneminin bizlere ne gösterdiğine ilişkin somut 
pratikte Türkiye, yukarıda çerçevesi çizilen; koordinasyon, eşgüdüm ve yöne-
tişimden oluşan yeni yönetimsel modeli kurumsal siyasetinin temel stratejik 
izleği olarak belirleyen bir zemine yaslanmıştır.  
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Özet
Bu çalışma COVID-19 salgını sonrasında uluslararası siyasetin doğası ve ulus-
lararası ilişkilerin yapısında ortaya çıkması muhtemel etkileri analiz ediyor. 
Küreselleşmenin ve ulus devletin geleceği, liberal ve otoriter devlet modelle-
rinin bu süreçteki performansları, illiberal popülist siyasetin geleceği, salgını 
kontrol altına almak adına atılan adımların ahlakiliği, Avrupa Birliği bütünleş-
me sürecinin akıbeti ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki jeopoli-
tik rekabetin seyri salgının ortaya çıkardığı dinamiklerden yakından etkilene-
cek. Salgınla mücadele bağlamında ABD ve Çin hükümetlerinin benimsemiş 
oldukları tutumlar onların küresel yönetişim bağlamındaki liderlik kapasitele-
rini de yakından etkileyecek.  COVID-19 sonrası çağda hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağı yünündeki öngörülere karşın bu çalışma daha ihtiyatlı bir tutum 
takınılması gerektiğini iddia ediyor ve geleceğin nasıl şekilleneceğine dair ya-
pılan öngörülerde daha mütevazi olunması gerektiğini salık veriyor.

Anahtar Kelimeler
COVID-19, küreselleşme, ulus-devlet, ABD-Çin rekabeti, Avrupa Birliği
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The Political-Economic Transformation
in the Post-Pandemic Era

Abstract
This study tries to examine how the COVID-19 pandemic might affect the 
nature of international politics as well as the structure of international rela-
tions in the years to come. The way the pandemic unfolds and the measures 
adopted to stem it will likely affect the future of globalization process and the 
nation-state, the allure of democratic and authoritarian regimes, the future 
of illiberal populist parties and movements, the attractiveness of alternative 
moral approaches, the future of European Union integration process and the 
future trajectory of the geopolitical competition between the United States 
of America and Peoples’ Republic of China. The policies adopted by Ame-
rican and Chinese governments during this process will strongly affect their 
respective capabilities to play leadership roles in different aspects of global 
governance.  Even though it is quite popular to argue that nothing will remain 
the same after the COVID-19 pandemic, this study recommends that analysts 
adopt a more modest and prudent approach in predicting the future course of 
international politics. It is still too early to offer ironclad statements regarding 
the future of international relations.

Keywords
COVID-19, globalization, nation-state, USA-China rivalry, European Union



441

Tarık Oğuzlu

Giriş

COVID-19 salgını sonrasında uluslararası siyasetin temel dinamiklerinin ciddi 
şekilde değişeceğine dair bir kanaat oluşmuş durumda. Bundan sonra hiçbir 
şeyin eskisi gibi olmayacağını ileri süren kişilerin sayısı oldukça fazla. Buna 
mukabil bu durumun abartılmaması gerektiğini düşünen kişiler de hiç az 
değil.  Bu salgının bir çağı kapatıp yeni bir çağı açmakta olduğu yönünde-
ki görüşlere ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor, zira salgının uluslararası ilişkiler 
ve uluslararası siyasetin temel dinamikleri üzerine olabilecek etkilerini analiz 
etmek için yeterince zaman geçmiş değil. Yine de bu salgının Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonlarına doğru yaşanan İspanyol gribi, 1929’daki Büyük Buhran, 
1941’de Japonya’nın Amerikan donanmasını Pearl Harbor limanında bomba-
laması, 11 Eylül 2001’de Amerikan topraklarının ulusaşırı terörist saldırıların 
hedefi olması ve 2008’deki küresel fianansal kriz gibi ulusararası ilişkilerin do-
ğasında ve tarihin akışında önemli sonuçlar doğuracak bir karakter taşıdığını 
ileri sürmek yanlış olmaz. 

Salgının olası sonuçlarını ve ortaya çıkaracağı dinamikleri analiz etmek için 
yeteri kadar süre geçmiş olmasa da biz bu yazıda salgının başlangıcından günü-
müze yaşananlardan yola çıkarak nasıl bir geleceğin insanoğlunu beklediğine 
dair bazı öngörülerde bulunacağız. Bunu yaparken dengeli bir tutum takınıp 
nelerin değişip nelerin eskisi gibi değişmeden kalacağını tartışmaya çalışacağız. 

Bu çalışmada bizi ilgilendiren asıl konu salgının uluslararası ilişkiler, küre-
selleşme, büyük güçler arası rekabet ve ulus-devletin geleceğine dair ortaya 
çıkarabileceği etkiler olacak. Küreselleşmenin ve ulus devletin geleceği, liberal 
ve otoriter devlet modellerinin bu süreçteki performansları, illiberal popülist 
siyasetin geleceği, salgını kontrol altına almak adına atılan adımların ahla-
kiliği, Avrupa Birliği bütünleşme sürecinin akıbeti ve Amerika Birleşik Dev-
letleri ile Çin arasındaki jeopolitik rekabetin seyri salgının ortaya çıkardığı 
dinamiklerden yakından etkilenecek. Salgınla mücadele bağlamında ABD ve 
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Çin hükümetlerinin benimsemiş oldukları tutumlar onların küresel yönetişim 
bağlamındaki liderlik kapasitelerini de belirleyecek. Sosyal hayatın, iş yapış 
şekillerinin, aile içi ilişkilerin, eğlence anlayışlarının, üretim ilişkilerinin ve 
teknoloji ile insan arasındaki ilişkinin muhtevasına yönelik öngörülerde bu-
lunmak önemli olsa da bu yazıda bu konuları analiz dışında bırakıyoruz. 

Küreselleşme ve Ulus-Devlet
Koronavirüs salgınının uluslararası ilişkilerin doğası üzerine olabilecek olası 
sonuçlarını tartışırken birçok gözlemcinin vurguladığı ilk konu küreselleşme 
sürecinin bu yaşananlardan olumsuz etkileneceğidir. İnsanlar, sermaye, hiz-
metler, teknoloji ve ürünlerin sınırlar-arası trafiğinin hızlandığı ve kolaylaştığı 
varsayımı üzerine oturan küreselleşme olgusu bu süreçte ciddi bir zemin kay-
bedecek gibi duruyor. Virüsün yayılma hızını minimuma indirmek adına alı-
nan en önemli tedbirler arasında sınırların kapatılması geliyor. İnsanların ve 
ürünlerin mobiletisinin yavaşladığı son birkaç ay içinde birçok kesim küresel-
leşmenin umulandan çok hızlı ilerlediği ve dünyanın uzak bölgelerinde ortaya 
çıkan gelişmelerin bizlerin ekonomik refahını, fiziksel sağlığını ve güveliğini 
olumsuz şekilde etkilediğini söylemeye başladı. Başta Çin olmak olmak üzere 
küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer alan ülkelerin ekonomilerinde 
ortaya çıkabilecek ciddi orandaki yavaşlamaların diğer ülke ekonomilerini 
olumsuz yönde etkilediğini gördük. Küreselleşme sürecinde birçok ürünün 
ülke sınırları dışında üretildiğine şahit oluyorduk. Dünya ticaretindeki ana 
payı çok-uluslu şirketlerin kendi aralarında ya da kendi içlerinde yaptıkları 
ticaret oluşturuyordu. Sırf daha az maliyetli olduğu için birçok ürün emeğin ve 
diğer üretim girdilerinin daha ucuz olduğu ülkelerde üretilemeye başlanmıştı. 

COVID-19 bize yüz maskesi, oksijen makineleri, ilaçlar ve birçok tıbbi mal-
zemenin ülke sınırları dışında üretilmesinin ne kadar önemli riskler ortaya 
çıkarabileceğini gösterdi. Krizle birlikte küresel tedarik zincirlerinde yaşanan 
ciddi bir aksamanın birçok ülke ekonomisini durma aşamasına getirdiğini gör-
dük. Ayrıca salgının yayılmasını durdurmak adına alınan birçok tedbir ciddi 
bir arz ve talep daralması yaratmış durumda. İlerleyen yıllarda üretimi ulusal 
ve yerel düzeye çekip başkalarına daha az bağımlı olma dürtüsü devam edecek. 
Küresel tedarik zincirleri artık daha fazla bölgesel düzlemde kurulacak. Ülke-
ler birçok malı, özellikle de stratejik anlamda yaşamsal olanlarını ya kendileri 
üretecek ya da kendilerine coğrafi olarak yakın ülkelerden alacaklar. Ekono-
mik kırılganlıkları önlemek adına devletler ekonomiye daha fazla müdahale 
edecekler. Sosyalist olmasa bile sol ekonomi politikaları daha revaçta olacak. 
Örneğin, Başkan Trump ülkesiyle Çin arasındaki karşılıklı bağımlılık üzerine 
oturan ekonomik ilişkileri minumuma indirmek ve mümkünse iki ülke ekono-
misini tamamen birbirinden koparmak şeklindeki politikalarına salgınla hız 
verdi. Öz kaynaklarla üretim yapmak ve ekonomik büyüme noktasında başka 
ülkelerin pazarlarına olan erişimi yaşamsal olmaktan çıkarmak salgınla tekrar-
dan önemli olmaya başladı. 

Küreselleşme sürecinin ülke içi gelir eşitsizliklerini ciddi oranda arttırdığı ve 
ulus-devlet ile demokrasi arasındaki ilişkiyi zedelediği noktasında ciddi eleş-
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tiriler vardı. Orta sınıflar ile üst gelir grupları arasındaki makasın ikincisi le-
hine büyüdüğü ve orta ve alt gelir grubundaki insanların gelirlerinde ciddi 
düşüşlere neden olduğunu biliyorduk. COVID-19 salgınını baskılamak adına 
alınan birçok tedbir ülke ekonomilerinde ciddi daralmalara sebep olurken bu 
durumdan en olumsuz etkilenenler mavi yakalı çalışanlar oldu. Bu bir tesadüf 
değil. 

Salgının ortaya çıkardığı sonuçları incelerken Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Afro-Amerikalı bir vatandaşın beyaz bir polis tarafından öldürülmesi neticesin-
de ülke genelinde ortaya çıkan protesto hareketleri dikkatleri çekiyor. Dünya-
nın askeri ve ekonomik anlamda en zengin ülkesinde yaşanan şiddetli protesto 
gösterilerini ve talana varan taşkınlıkları salt beyaz ırkçılığa karşı bir tepki ola-
rak değil aynı zamanda neoliberal sosyal ve ekonomik düzene karşı birikmiş bir 
öfkenin tezahürü olarak görmek gerekir. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ini 
oluşturan Afrika kökenli Amerikalılar sayı olarak 40 milyon civarında. Ulusal 
zenginlikten en az payı alan, son pandemi krizinde en fazla işsizlik yardımı baş-
vurusunda bulunan, hapishanelerdeki en kalabalık tutuklu kitlesini oluşturan 
ve uzun yıllardır sistemli bir ayrımcılığa maruz kalan Afro-Amerikalıların mev-
cut sistemin dengesizlikleri ve yapısal adaletsizliklerinden memnun olmamala-
rından daha doğal bir durum olamaz. Amerika şu anda koronavirus salgınını 
en kötü yaşayan ülkelerin başında geliyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden-
lerin ezici çoğunluğu Afro-Amerikalılar. Yaptıkları emek yoğun işlerden dolayı 
virüse en çok Afro-Amerika kökenli Amerikan vatandaşları maruz kalıyor. Sal-
gını kontrol altına almak adına alınan birçok tedbir en başta Afro-Amerikalıla-
rın hayatlarını olumsuz etkilemiş durumda. En fazla işten çıkartılan ve en fazla 
işsizlik yardımı başvurusu yapan Amerikalılar bunlar. Son 30 yıldır gelirleri 
artmak bir yana, büyük bir hızla düşen kesim de yine Afro-Amerikalılar. Hem 
bedensel olarak hayatta kalmak hem de ekonomik olarak geçinmeye çalışmak 
bu grup için şu an çok zor. George Floyd’un ölümü sonrası yaşanan yağma 
olaylarının arka planında bu durum yatıyor. Protestolarda gösterilen vandallığı 
ve böyle durumları fırsat bilip sahneye çıkan aşırı sağ ve aşırı sol marjinal grup-
ları bir kenara koyacak olursak, sokaklara çıkan birçok insan aslında mevcut 
ekonomik sisteme tepkisini gösteriyor. İnsanları metalaştıran, kendisine yaban-
cılaştıran, zengin sınıfla orta ve alt gelir gruplar arasındaki gelir uçurumunu 
gözle görünür oranda büyüten neoliberal ekonomik düzen dünyadaki siyasi ve 
ekonomik dengelerin hızlı bir şekilde batıdan doğuya kaydığı günümüzde artık 
daha da katlanılmaz boyutlara ulaşmış durumda.

Uzun süredir çok-uluslu şirketlerin üretim kararlarının, sektör ne olursa olsun, 
seçilmiş iktidarların kararalarından daha fazla insanların kaderlerini etkiledik-
lerine şahit oluyorduk. Bu duruma yönelmiş tepkiler son yıllarda tırmanmış ve 
dünyanın birçok farklı ülkesinde egemenliğin tekrar kazanılması gerektiğine 
inanan siyasi hareket ve partiler güç kazanmaya başlamıştı. Neoliberal küre-
selleşme sürecinin insanları ‘homo-economicus’ temelinde eşitleyen ve onları 
adeta salt üretici ve tüketicilere indirgeyen mantığı karşısında insanların özün-
de ‘homo-socilogicus’ olduklarına inanan akımlar zemin kazanmaya başlamış-
tı. İlliberal popülist siyasi çizgi son yıllarda neredeyse dünyanın her yerinde 
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görünür hale gelmeye başlamıştı. Popülist olmasa da, yabancılara şüphe ile 
bakan, çok-kültürlü toplum yapısını sorgulayan, geleneksel değerlerin aşınma-
sına tepki duyan ve siyasetin odak noktasına milliyetçi bakış açısını yerleştiren 
akım ve hareketler son zamanlarda ivme kazanmışlardı. COVID-19 sonrası 
dünyada bu yöndeki trendlerin hızlanarak devam edeceğini öne sürmek yanlış 
olmayacaktır. Sağlık, güvenlik ve ekonomik refahın yerel ve ulusal düzeylerde 
sağlanmasının daha doğru olacağı noktasındaki görüş salgınla güç kazanmaya 
başlayacak.   

Salgınla mücadele noktasında önemli kararların ve önlemlerin ulusal ölçekte 
alındığına şahit olduğumuz bu günlerde küresel ölçekte koordinasyon ve iş birliği 
adımlarının eksik kaldığını görüyoruz. Ne Dünya Sağlık Örgütü ne G-7, ne G-20, 
ne Avrupa Birliği ne de diğer uluslararası örgütler bu süreçte kendilerinden bek-
lenen küresel koordinasyon ve liderlik görevini yerine getirdiler. Son kertede 
insanlar ekonomik refahları ve fiziksel güvenlikleri noktasındaki tedbirleri kendi 
hükûmetlerinden talep ediyorlar. Devletlerin ekonomi başta olmak üzere birçok 
alanda daha etkili olmaya başlayacakları bir zaman dilimine giriyoruz. 

Avrupa Birliği ve İlliberal Popülist Siyaset
Küreselleşme ile milliyetçilik/ulus-devlet arasındaki gerilime en bariz şekilde 
Avrupa Birliği özelinde şahit oluyoruz. COVID-19 salgını AB bütünleşme sü-
recinin üzerine oturduğu değerlerin sorgulanmasını hızlandırdı. Salgından en 
fazla etkilenen İtalya ve İspanya AB’nin en zengin üyelerinden bekledikleri 
desteği göremediler. Başta Almanya ve Hollanda olmak üzere AB içinde sıkı 
para ve maliye politikaları taraftarı üyeler, ekonomileri krizden olumsuz et-
kilenen güneydeki müsrif ortaklarını rahatlatıcı ekonomik yardımları yapma 
noktasında zorluk çıkarmaya devam ediyorlar. AB Merkez Bankası’nın Av-
ro-tahvilleri çıkarıp toplayacağı paraları güney Avrupa’da bulunan üyelerine 
vermek istemesine karşın, Almanya ve diğer zengin AB üyesi ülkeler buna kar-
şı çıkmaya devam ediyorlar.

Bunun yanında krizin kontrol altına alınmasında AB üyesi ülkelerin birbirle-
rine dikkate değer ölçüde tıbbi yârdim yapmadıklarına şahit oluyoruz. AB’nin 
ortak kurumları üzerinden politikalar üretemediği bir kez daha görüldü. 
Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde iktidarda bulunan yönetimler salgının 
ortaya çıkardığı olağanüstü şartları fırsat bilip demokrasiyle bağdaşmayacak 
adımlar atıyorlar. Örneğin Macaristan’da Başbakana olağanüstü hal ilan edip 
bu süreç zarfında ülkeyi tek elden yönetmesine izin veren karar meclis tara-
fından onaylandı. Kriz anlarında özgürlük ve güvenlik arasındaki dengenin 
güvenlikten yana kurulabileceğini Macaristan göstermiş oldu. Kriz sonrasın-
da bu durumun devam edebileceğine dair ciddi endişeler var. Salgını kontrol 
altına almak adına alınabilecek birçok tedbirin devletleri bireyler karşısında 
güçlendirip güvenliği özgürlükten daha önemli bir değere dönüştürebileceği 
endişesi devam ediyor. 

Salgın öncesinde AB içinde görülmeye başlanan bütünleşme karşıtı popülist 
hareketler salgından daha da güçlenerek çıkabilir. Bunun olmaması için sal-
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gına karşı verilen mücadelede önemli AB üyesi ülkelerde iktidarda bulunan 
merkez partilerin kısa vadede başarılı olmaları gerekiyor. Örneğin, bu süreci 
diğer AB üyesi ülkelerden daha başarılı yürüten Almanya’da iktidarda bulu-
nan Hristiyan Demokrat ve Sosyal Demokrat partilerin yeniden kazanmaya 
başladıkları zemini popülist Almanya için Alternatif Partisi’ne kaptırmamala-
rı için kısa vadede başarılı olmaları şart. Rasyonalite ve bilimsel yaklaşımları 
merkeze alan merkez partilerin aşırı sağ ve aşırı solda yer alan popülist rakip-
lerine karşı başarılı olabilmeleri onların bu salgın sürecini iyi yönetmelerine 
yakından bağlı.  

Devlet Kapasitesi
Bu süreçte altı çizilmesi gereken bir gelişme de şu oldu. Ülkelerin kendi içle-
rinde nasıl yönetildikleri ve hangi siyasi değer ve normlara inandıklarından 
ziyade onların devlet kapasiteleri salgını kontrol altına alma ve geriletme be-
cerilerini belirledi. Sağlık sektöründe ciddi devlet kapasitesine sahip olan ve 
hızlı kararlar alıp bunları merkezi bir şekilde uygulayan devletler bu süreçte 
çok daha başarılı oldular. İster demokrasi ile yönetilen Almanya, Japonya, Gü-
ney Kore, Tayvan ve Türkiye gibi ülkeler olsun, ister daha otoriter bir yönetim 
geleneğine sahip olan Çin, Singapur ve Vietnam gibi ülkeler olsun, güçlü dev-
let kapasitesine sahip olan ülkeler bu süreçte öne çıktılar. Bu ülkelerin hiçbi-
rinde sağlık sektörü neoliberal kapitalist anlayışın gereği piyasanın isnafına 
bırakılmış değil. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık 
ve İtalya’da bunun tam tersi bir durum var. Bu ülkelerde devletin sağlık sektö-
ründeki harcamaları son yıllarda ciddi oranda düşmüş ve neredeyse sağlık gibi 
yaşamsal bir konu piyasanın işleyişine bırakılmış durumda. 

Sosyal mesafeyi koruma ve maske takmak gibi en basit önlemlerin başarılı ol-
duğu ülkelerin bir diğer ortak özelliği ise toplumcu siyasi değerlerin bu ülke-
lerde daha güçlü olması. Aşırı bireyciliğin güçlü olduğu Anglo-Saxon ülkeler-
de insanlar en temel önlemleri uygulama noktasında gevşek davranıyorlar. 
Ekonomik daralmaya neden olacaksa da toplum sağlığını korumak adına ciddi 
tedbirlerin alınması toplumcu değerlerin güçlü olduğu ülkelerde daha kolay 
oluyor. Bu ülkelerde insanlar bireysel özgürlüklerinin kısıtlanmasına daha an-
layışla yaklaşıyorlar. Teknolojik imkânların kullanılarak insanların fiziksel ha-
reketlerinin gözlenmesi yönündeki pratikler toplumcu felsefenin hâkim oldu-
ğu ülkelerde daha kolay uygulanıyor. Güçlü devlet kapasitesi, güçlü toplumsal 
bağlar ve bireylerin refah ve güvenliğinin toplumun refah ve güvenliğinden 
geçtiğine dair düşünüş salgın sonrası dünyada daha da güçlenebilir.

Ahlak Sınavı
Bu süreçte insanların ciddi bir ahlak sınavı verdiklerine de şahit oluyoruz. Laik 
bireysel ahlak öğretisi insanların kendilerine yapılmasını istemedikleri bir şeyi 
başkalarına yapmamaları ya da kendileri aynı durumda olsalardı başkalarının 
kendilerine nasıl davranmalarını isterlerdi sorusunu sorlamalarını önemli gö-
rür. Bu açıdan bakıldığında salgından etkilenme ihtimali düşük olsa da birçok 
kişinin salgından daha fazla etkilenme ihtimali olan insanları korumak adına 
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bireysel özgürlüklerini kısıtladıklarına ve alınan birçok kurala uyduklarını gör-
dük. Bu durumun en önemli istisnası bireycilik ve faydacılık geleneklerinin 
güçlü olduğu Anglo-Saxon ülkelerde ortaya çıktı. 

Sosyal Darvincilik öğretisi güçlü olanın ayakta kalması ve toplumun genelinin 
çıkarına olacaksa toplumun en zayıf halkasının gözden çıkarılabileceğini va-
zeder. Salgını kontrol altına almak adına alınan birçok tedbirin orta ve uzun 
vadede ciddi ekonomik krizler ortaya çıkaracağı ve bunun da toplumun büyük 
kesimini olumsuz etkileyeceğini iddia eden kesimler karantina ve ekonomik 
aktiviteleri durdurma yönündeki tedbirlere tepkiyle yaklaşıyorlar. Doğrudan 
uluslararası ilişkileri etkilemese de bu süreçte ortaya çıkan farklı ahlak anlayış-
larının krizin yönetilmesi ve başarıyla sonuçlandırılması noktasında devletle-
rin performanslarını etkileyecek olması önümüzdeki yıllarda hangi devletlerin 
dünya siyasetinde daha başarılı olacaklarının öngörülmesinde ipuçları suna-
bilir.   

Küresel Yönetişimde ABD-Çin Rekabeti ve Keskin Güç
Salgın sonrasında uluslararası siyasetin ne yönde everileceğine dair yapılan 
tartışmalarda altı çizilen en önemli noktalardan birisi bu süreçte Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin iyi bir küresel liderlik sınavı vermediği ve ABD’nin yumu-
şak gücünde ciddi erozyonlar yaşandığıdır. Salgın öncesi Obama’yla başlayıp 
Trump’la devam süreçte Amerika Birleşik Devletleri’nin küreselleşme süreci 
ve liberal uluslararası dünya düzenine olan bağlılığı ciddi şekilde sorgulanıyor-
du. Trump’ın “Önce Amerika” sloganı çerçevesinde benimsediği içe kapanma-
cı ve milliyetçi söylem ABD’ye yönelik kuşkuları ciddi oranda arttırmıştı. Dış 
politikada uluslararası örgütleri ve diğer çok-taraflı iş birliği mekanizmalarını 
önemsemeyen Trump diğer devletlerle olan ilişkilerde daha çok zorlayıcı güç 
enstrümanlarından fayda uman bir lider. Ülkesinin Çin’e karşı olan politika-
sını “Çin’i dışlama”, “Çin’i çevreleme” ve “Çin’den kopma” şeklinde yeniden 
tanımlayan Trump aynı zamanda liberal uluslararası dünya düzenin yapı taş-
larını sorguluyor. Bu yöndeki Amerikan politikalarının salgından sonra de-
vam edeceği iddia edilebilir. Salgını en başta pek ciddiye almayan, sonrasında 
ise soruna diğer küresel aktörlerle koordinasyon temelinde çözüm aramayan 
ABD’nin salgın sonrası dünyada küresel liderliği daha fazla sorgulanabilir. 
ABD’ye yönelik olumlu algının en başta AB üyesi ülkeler olmak üzere birçok 
ülke nezdinde kötüye evrildiğini görüyoruz. 

Salgın sırasında Çin’in gösterdiği performansa yönelik de ciddi eleştiriler oldu. 
Çin’in salgını ilk ortaya çıktığı devrede iyi yönetmediği hem kendi vatandaş-
larından hem de diğer devletlerden bilgi gizlediği artık genel kabul gören bir 
durum. Krizin ileri aşamalarında ise sert ve merkezi tedbirlerle salgını kontrol 
altına almayı başaran Çin başlatmış olduğu medikal diplomasi faaliyetleriyle 
kendine yönelik olumsuz algıyı olumluya çevirmeye başladı. Başta AB üyesi 
ülkeler olmak üzere kendi bölgesindeki komşularına ve diğer kıtalardaki bir-
çok ülkeye ciddi oranda tıbbi yardım gönderen Çin ABD’ye nazaran krizi daha 
iyi yönetmişe benziyor. “Yeni Dünya düzeninin başat aktörü Çin mi olacak?” 
sorusu artık daha sık soruluyor. 
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Her iki süper gücün krizden olumsuz etkilendikleri ve ekonomilerinde cid-
di düşüşler yaşadıkları bir zaman diliminde geleceğe dair kesinliğe yakın ön-
görülerde bulunmak imkânsız olsa da COVID-19 salgınından önce var olan 
Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki küresel güç araçları rekabetinin 
salgından sonra da artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. “Yeni Soğuk Sa-
vaş” olarak adlandırabileceğimiz bu mücadelede askeri ve ekonomik güç tek 
belirleyici olmayacak. Kendi hikâyesini en etkili biçimde anlatan, gerekirse bu 
süreçte manipülatif yöntemleri kullanmaktan çekinmeyen ve son kertede en 
fazla takipçiye sahip olan ülke bu mücadeleden başarıyla çıkacak.

Salgından önce ABD ve Çin arasında epey sorun vardı: Ticaret savaşları, Ame-
rika’nın askeri varlığının yarıdan fazlasını Çin’in merkezinde olduğu Doğu ve 
Güneydoğu Asya’ya konuşlandırması, Amerika’nın hem Avrupa Birliği hem 
de NATO’yu Çin’i yeni varoluşsal tehdit olarak tanımaya zorlaması, Çin’in Ku-
şak ve Yol Projesi kapsamında birçok ülkeyi kendine bağımlı kılma çabaları, 
ABD’nin Çin’i çevreleme stratejisi karşısında Çin’in bir yandan Rusya ile stra-
tejik anlamda yakınlaşması diğer yandan da ABD’nin geleneksel Avrupalı ve 
Asyalı müttefiklerini kendi yanına çekme çabaları dikkat çekiyordu.

Küresel salgınla birlikte bunlara yeni rekabet alanları eklendi. Şu anda iki ülke 
arasında salgın sonrası ortaya çıkacak “Yeni dünya düzeninin lideri hangimiz 
olacak?” yarışı yaşanıyor. Amerika-Çin rekabetinin önemli bir unsuru hangisi-
nin daha verimli bir ekonomik kalkınma modeli sunduğu olacak. Sağlık, sür-
dürülebilir kalkınma, çevresel problemler, açlık ve güvenlik gibi birçok alanda 
hangi süper gücün daha cazip bir yönetim modeli sunduğu merak edilecek. 
Belki iki süper güç arasındaki karşılıklı ekonomik bağımlılık azalacak, ama her 
biri küreselleşme sürecini kendi bölgelerinde canlandıracaklar. Bu durum hali 
hazırda Doğu ve Güneydoğu Asya’da çok belirgin. Çin’in bu bölgelerde kendi 
ekonomik havzasını yarattığını görüyoruz. 

ABD ve Çin arasındaki küresel rekabette askeri güç kapasitesinden çok eko-
nomik ve yumuşak güç kapasitesi daha belirleyici olacak. Hangi süper gücün 
daha fazla müttefiki ve ortağı olduğu, salt askeri anlamda daha güçlü oldu-
ğundan daha önemli olacak. COVID-19 sonrası düzende yumuşak güç savaş-
ları hızlanacak ve bu süreçte yumuşak güç artan oranda keskin güç şeklinde 
tanımlanacak.

Yumuşak güç ve keskin güç arasında önemli farklar var. Yumuşak güçte esas 
olan, sizin başkaları nezdinde sahip olduğunuz olumlu algının kendiliğinden 
otomatik olarak ortaya çıkması ve diğerlerinin sizi kendi rızalarıyla örnek al-
malarıdır. Yumuşak güçte karşı tarafı sizin istediklerinizi istemek ya da sizin 
gibi davranmak noktasında zorlayıcı ve ayartıcı uygulamalara başvurmazsınız. 
Bütün işi sahip olduğunuz cazibe ve başkalarında uyandırdığınız hayranlık 
duygusu yapar.

Şayet bu tarz bir cazibe kendiliğinden oluşmazsa, bazı devletler kendilerine 
yönelik algıyı olumlu yönde ortaya çıkarmak adına bazı adımlar atabilirler. 
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Birden fazla dilde yayın yapan medya organları üzerinden kendi hikâyelerini 
başkalarına anlatmak, ihtiyacı olan ülkelere karşılıksız yardım yapmak, kendi 
dili ve kültürünü başka ülke vatandaşlarına öğretmek amacıyla diğer ülkelerde 
kültür merkezleri açmak, başka ülke vatandaşlarını turist olarak çekmeye çalış-
mak, diğer ülke vatandaşlarının kendi ülkesinde eğitim almasını özendirmek, 
insani ve ahlaki bir dış politika takip ederek başkalarının dertleriyle dertlen-
mek bu adımlardan bazılarıdır.

Ülkelerin kendilerini başkalarına anlatma ve pazarlama çabalarının meşru ve 
inandırıcı görünmesi aslında o ülkelerin yumuşak gücünün etkisine bağlıdır. 
Aksi takdirde bu tarz faaliyetlerin propaganda olarak değerlendirilmesi ihti-
mali çok yüksektir. İnandırıcılık, nesnellik ve samimiyet ise yumuşak gücün 
ortaya çıkmasında olmazsa olmaz şartlar olarak beliriyor. Yumuşak gücün ba-
şarısı, onun propaganda ve ucuz bir halkla ilişkiler çabası olarak algılanmama-
sına bağlıdır.

Bu süreçte önemli olan bir diğer nokta ise yumuşak güç devşirmeye çalışan 
aktörün kendisiyle meşgul olmasıdır; başkalarını karalamak, onların eksik ve 
zayıf yönlerini ortaya çıkarmak gibi bir derdinin olmaması gerekir. Hatta işin 
en hassas noktası da tam burasıdır. Sizin kendinizi anlatma çabalarınız ucuz 
propaganda olarak görülür ve siz kendinizi anlatmanın ötesine geçip başkala-
rını karalamaya ve onları sizden daha az meşru ve cazip aktörler olarak göster-
meye çalışırsanız artık yumuşak gücün bitip keskin (sharp) gücün ortaya çıktığı 
aşamaya geçmişsiniz demektir.

Keskin güç uygulamalarının hedeflediği asıl amaç, kendi doğrularınızı ve 
hikâyenizi başkalarına kabul ettirmektir. Bunu da iyi planlanmış bir strate-
jik akılla yapmak gerekir. Kendinizi yüceltmek, başkalarını karalamak, bilgi 
kirliliği yaratmak ve bu süreçte ortaya çıkan kuru gürültü ortamında kendi 
doğrularınızı en gerçek hikâye olarak sunmak, keskin güç uygulamalarının 
olmazsa olmazıdır. Kendi yanlışlarınızın üstünü örtmek, bunları asla tartışma 
konusu yapmamak, yanlış yapsanız bile bunun sizden değil başkalarının davra-
nışlarından kaynaklandığını öne sürmek keskin güç uygulamalarında sıklıkla 
gördüğümüz pratiklerdir. Genel kanaat, hesap verebilme ve özgür tartışma 
pratiklerinin geçerli olduğu açık toplumlarda, liderlerin keskin güç odaklı po-
litikaları kolayca uygulayamadıklarıdır.

Bilgi ve gerçeklik üzerinde tekel kurmaya çalışmak günümüz uluslararası siya-
setinde çok önemli olmaya başladı. Her türlü alternatif aracı kullanarak baş-
kalarının sesini kısıp tek duyulan ses olmaya çalışmak, COVID-19 sonrası dün-
yada küresel güç rekabetlerinin seyrinde çok etkili olacak. Bunun emareleri 
zaten vardı ama salgın sürecinde daha fazla görmeye başladık.

Bu süreci kim daha iyi yönetti, kim küresel koordinasyon ve liderlik becerileri 
gösterme noktasında daha başarılı oldu, kim başkalarını da en az kendisi kadar 
düşünüp onlara ihtiyaçları olan tıbbi yardımları gönderiyor, kim başkalarının 
ekonomik refahını en az kendi ekonomik refahı kadar önemsiyor, kim komşusu 
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aç yatarken kendisi tok yatmıyor, kim başkalarının dertleriyle kendi dertleriy-
miş gibi ilgileniyor, kim insanlığın geleceği noktasında daha iyi bir rol modeli 
sunuyor? Bu soruların sorulması, keskin güç savaşlarının daha da hızlanmaya 
başladığını gösteriyor. Bu süreçte kendini parlatmak kadar diğerlerini karala-
mak da önemli. Ne söylediğinden ya da söylediğinin doğruluğundan ziyade 
söylediğine kaç kişinin inandığı keskin güç savaşlarında daha belirleyici oluyor.

Sonuç
Uluslararası arenada maddi gücün çok fazla aktör arasında paylaşıldığı gü-
nümüzde tek bir ülkenin ya da merkezin bilgi üzerine tekel kurma durumu 
ortadan kalktı. ABD liderliğindeki Batı hegemonyasının geçerli olduğu tek 
kutuplu dünya düzeninden hızlı bir şekilde uzaklaşıp kimine göre çok-kutuplu 
kimine göre de kutupsuz bir dünya düzenine geçiyoruz. 2008 yılında yaşanan 
küresel finans krizinin tetiklediği bu süreç COVID-19’la birlikte ivme kazandı.

Küreselleşmenin altın çağını yaşadığı tek kutuplu düzende yumuşak güç dev-
şirmeye çalışmak anlamlıydı çünkü herkes aynı hedefe koşuyordu. Neyin doğ-
ru neyin yanlış olduğu noktasında kafalar daha netti. Neoliberal politikalar tek 
geçer akçe mertebesindeydi. Devletleri birbirinden ayrıştıracak ana unsur bu 
reçeteyi uygulama noktasında gösterecekleri performanslarıydı. Hedeflerin, 
standartların ve yöntemlerin nerdeyse evrensel tanımlandığı bu düzende cazi-
be odaklı yumuşak güç devşirmeye çalışmak anlamlıydı. Hâlbuki şimdi durum 
çok farklı. Çok-aktörlü, çok-kutuplu ve çok-hikâyeli günümüz uluslararası dü-
zeninde masumiyet ve samimiyet odaklı yumuşak güç yerini hızlı bir şekilde 
keskin güç uygulamalarına bırakıyor.

Rusya ve Çin keskin güç uygulamalarında Batılı liberal demokratik ülkelere 
nazaran kesinlikle daha başarılılar. Başkalarını karalamak ve kendi lehlerine 
yönelik olumlu algı oluşturma noktasında stratejik düşünüp buna uygun ha-
reket edebiliyorlar. Kapalı toplumlara ve güçlü merkezi devlet geleneklerine 
sahip olmak keskin güç savaşlarında önemli bir avantaj. Açık toplum gelene-
ğinden gelen Batı toplumları bu süreçte daha fazla zorlanıyorlar. Dış manü-
pülasyonlara daha fazla maruz kalıyorlar. AB varoluşsal bir yaşam mücadelesi 
verirken ABD ve Çin arasında yaşanan keskin güç savaşlarının en önemli cep-
helerinden birine de dönüşmüş durumda.

AB ülkelerinin, Amerika ve Çin arasında yaşanmakta olan yeni Soğuk Savaş’ta 
alacakları tutum bu savaşın kazananını belirlemede önemli olacak. Buna mu-
kabil salgını kontrol altına alma ve yenme sürecinde ABD Başkanı Donald 
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping yönetimlerinin performansı bu sa-
vaşın kazananını belirleyen ana etken olacak. Trump’ın başarısızlığı ve Jin-
ping’in kısmi başarısı üzerine ortaya çıkan manzara ilk etapta Çin’in lehine 
bir durum ortaya çıkarıyorsa da Amerika’nın açık toplum karakterinin ona 
sunduğu avantajları yabana atmamak gerekiyor. Önümüzdeki süreçte Çinli ve 
Amerikalı yöneticiler ve kanaat önderleri kendi ülkelerinin ekonomik, siyasi ve 
toplumsal modellerini daha sık anlatıp taraftar ve takipçi sayılarını arttırmaya 
çalışacaklar.
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Özet
Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan COVID-19 virüsü tüm dünyayı bü-
yük bir hızla sararak sosyal ve ekonomik hayatta önemli değişiklikler oluştur-
muştur. Çin’de ortaya çıkan SARS virüsü gibi RNA tabanlı olan bu virüs SARS 
virüsünden farklı olarak çok hızlı ve kolay biçimde bulaşma imkanına sahiptir. 
SARS virüsü oldukça hızlı kontrol altına alınmış ve virüsün Çin dışına çıkışı 
büyük ölçüde engellenmiştir. COVID-19 ise tam tersine tüm dünyaya kolayca 
yayılıp hem toplumsal hem de ekonomik dinamikleri bozmuştur.

Virüsün varlığı ve ortaya çıkışı ve yayılışı ile ilgili düşündürücü olgular küresel 
ekonomide; makro, mezo ve mikro bazda değişimlerin ve dönüşümlerin yapıl-
masını gerektirmektedir. Bu durum, makro bazda küresel ekonomideki ve dış 
ticaretteki dönüşümün ve yeni normale adaptasyonun ele alınmasını zorunlu 
kılmaktadır. Mezo baz söz konusu olduğunda ise COVID-19 dolayısıyla yük-
selen ve alçalan sektörlere odaklanılmalı ve bu sektörler için gelecek planları 
çizilmelidir. Mikro bazda ise firmaların iş modelleriyle birlikte iş planları ye-
niden düzenlenmeli, firma içi yeni yönetişim uygulamalarına odaklanılmalı ve 
yeni normale uyum fırsatları değerlendirilmelidir. Bu çalışmada sırasıyla bu 
konulara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
salgının etkilediği sektörler, COVID-19, salgın sonrası dönemde firmalar, küresel 
ekonomide mikro ve mezo dönüşümler, korona krizi, örgütsel faaliyetler, pandemi, 
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Future of Sectors and Transformation of Firms
in the New Normal Period

Abstract
The COVID-19 virus, spreading from Wuhan city of China to the world, en-
velops and changes the World. The COVID-19 virus emerged in China is a 
RNA-based virus like the SARS virus but   unlike the SARS, COVID-19 has 
the possibility to transmit very quickly and easily. The SARS was taken under 
control very quickly and restrained to spread out of China. COVID-19, on the 
contrary, has spread all over the world and disrupted both social and economic 
dynamics.

Convincing facts about the existence, emergence and spread of the virus requ-
ire changes and transformations in the global economy, on macro, meso and 
micro bases. This situation makes it necessary to consider the transformation 
in the global economy and foreign trade and the adaptation to the new nor-
mal on a macro basis. When it comes to mezo base, the focus should be on the 
rising and falling sectors due to COVID-19, and future plans for these sectors 
should be drawn. On a micro basis, the business plans of the companies should 
be rearranged together with their business models, new internal governance 
practices should be focused on, and opportunities to adapt to the new normal 
should be evaluated. In this study, these issues are discussed respectively.

Keywords
sectors affected by the pandemic, COVID-19, companies in the post-epidemic period, 
micro and meso transformations in the global economy, corona crisis, organizational 

activities, pandemic, resilience
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Giriş

COVID-19 ve Küresel Ekonomi
COVID-19 karakteri itibarıyla İspanyol gribi olarak da adlandırılan 1918 
küresel gribine benzemektedir ve en kötü senaryo düşünüldüğünde CO-
VID-19’un küresel ekonomiyi İspanyol gribine benzer bir şekilde etkileyeceği 
düşünülmektedir (Fernandes, 2020). COVID-19’un olası etkilerini 1929 veya 
2008 gibi diğer küresel ekonomik krizler ile karşılaştırmak oldukça yanlıştır. 
Bu krizler finansal bağlamda gerçekleşip insanların gelirlerini ve geniş anlam-
da da varlıklarını azaltarak onların ekonomide oluşturduğu ürün ve hizmet 
talebine darbe vurmuştur. COVID-19 ise talebin yanında arzı yani üretimi de 
etkilemektedir. Özellikle sokağa çıkma yasakları, sosyal mesafenin korunması 
ve evden çalışma gerekliliğinin artması üretimi büyük ölçüde sekteye uğrat-
mıştır. Virüsün etkileri aynı zamanda küresel düzlemde stratejik paradigma 
değişimlerine de yol açmaya adaydır.

Bu süreçte COVID-19’un olası ekonomik etkileri için çeşitli projeksiyonların 
yapıldığı görülmektedir (BIS, 2020; McKinsey & Company, 2020; ING, 2020). 
COVID-19’un ilk dalgası küresel ekonomiyi vurmuş ve büyük yaralar açmıştır. 
Örneğin, ABD hükümetlerinin 2008 küresel krizinden bu yana parasal geniş-
leme ve maliye politikalarıyla çalışan iş gücüne kattığı işsiz insan sayısı kadar 
kişi, COVID-19 nedeniyle birkaç hafta gibi kısa bir süre içinde işsiz kalmıştır. 
İspanyol gribine benzer şekilde COVID-19’un ikinci bir dalgasının gerçekleş-
me olasılığı politika yapıcıları tedirgin etmektedir. Politika yapıcılar virüsün 
getirdiği krize para arzını daha da çok arttırarak cevap vermişler, faiz oranla-
rını sıfıra yakın seviyelere çekerek talebin ve arzın sürekliliğine destek olmaya 
çalışmışlardır. Fakat bu durum, ekonominin hem üretim hem de tüketim saf-
hasında önemli bir yer tutan iş gücünün risk algısını düzeltememektedir. Ay-
rıca, virüsün İspanyol gribinde olduğu gibi ikinci bir dalga ile dünya üzerinde 
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yaygın bir etki göstermesi insanların hem tüketim hem de üretimlerini olduk-
ça kısıtlayacak ve talep/arz yönünde yüksek düzeyde daralmalara yol açacaktır.
Özellikle virüs için tedavi edici ilaç ve aşının bulunamaması sadece birinci dal-
ganın yaşanması durumunda; küresel iyileşmenin tabanı geniş bir “U” şeklin-
de olacağı düşünülmektedir. En iyi senaryoda ise tedavi ilaç veya aşının bulun-
masıyla ekonominin hızlı bir şekilde eski performansına kavuşması yani “V” 
şeklinde bir iyileşme beklenmektedir. Bu konuda senaryo sayıları ve çeşitleri 
çoğaltılabilecektir. Bununla birlikte Le vd. (2020) herhangi bir aşının en er-
ken 2021 başında devreye girmesini beklemekte ve aşının kullanımının kü-
resel düzeyde yayılması için oldukça uzun bir zamana ihtiyaç olduğuna işaret 
etmektedir. Bu sebeple, küresel iyileşmenin ikinci bir virüs dalgasının geleceği 
varsayımı altında ilk tabanı geniş fakat ikinci tabanı dar bir “W” şeklinde ger-
çekleşmesi beklenmelidir. 

Ticaret savaşlarının arttığı ve Çin ekonomisinin zor durumda olduğu bir dö-
nemde daha önceki SARS virüsüne karşı alınan önlemlerin yerinde ve zama-
nında alınamayışı Çin devletine diğer ülkelerin soru işaretleriyle bakmasına 
neden olmuştur. Aynı zamanda, küresel arz zincirinin en önemli ülkesi olan 
Çin’in gerekli ham madde ve ara mallarını sağlayamaması tüm dünyadaki üre-
ticileri olumsuz etkilemiştir. Özellikle ilaç, otomotiv ve elektronik alet üreti-
cileri oldukça sıkıntıya düşmüşlerdir. Tüm bu olgular artık küresel üretimde 
Çin’e verilen önemin azalacağını göstermektedir. Ülkelerin üretim merkez-
lerini kendilerine daha yakın çevrelerde konumlandırma arayışına gitmeleri 
kaçınılmazdır. Bu sebeple, Türkiye bölgemizde Avrupa Birliği’ne yakınlığıyla 
ve ucuz iş gücü avantajıyla bir adım öne çıkmaktadır. Ayrıca, elektronik aletler 
üretiminin de Çin’den nüfusu bir onun kadar kalabalık Hindistan gibi ülkelere 
kaydırılması düşünülmektedir. Zira Çin dış ticaret bağlamında dünyaya açılsa 
da komünist yönetim sisteminin varlığı yüzünden dış dünyaya kapılarını kapa-
makta ve yeterince şeffaf olamamaktadır. Özetle, dış ticaretin ekseni Çin mer-
kezli doğudan tüketim daha yakın olan batıya kayacak ve üretim merkezleri 
Çin içinde toplanmayarak dağınık bir hale gelecektir. Böylelikle, hem tedarik 
zinciri güvenliği sağlanırken hem de dünya ticaretinde oluşan tek ülke hege-
monyasının önüne geçilecektir.

COVID-19 ile ortaya çıkan ve çözüm aranan diğer önemli bir sorun ise para 
ve maliye politikalarının ülke ekonomilerinde oldukça etkisizleşmiş olması ve 
ekonomiyi uyaramamasıdır. Özellikle, küresel ekonomiye yön veren Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) merkez bankası Fed’in (Federal Reserve) para arzı-
nı arttırması ve ABD hazinesinin bireylere çek şeklinde bedava para vermesi 
ekonomiyi uyarma yönündeki işlerliğini kaybetmiştir. ABD başta olmak üzere 
gelişmiş ülkelerde parasal genişleme ile elde edilen kaynaklar reel sektör ye-
rine başta borsalar olmak üzere finansal piyasalara akmakta ve finansal balon-
lara sebep olmaktadır. Aynı zamanda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
bulunan tüketiciler geleceği belirsiz olarak gördükleri için hibe edilen parayla 
bile harcama yapmaktan kaçınmaktadır. Tüm bu sorunlar kâğıt paradan diji-
tal paraya geçirilmesi fikrini daha da kuvvetlendirmiştir. Bu sayede paraya son 
kullanma tarihi eklenecek ve kullanım alanları kısıtlanabilecektir. Örneğin, 
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sosyal devlet yardımları sadece temel gıda ve yaşam malzemeleri almakta kul-
lanılabilecek ve bu yardımlar kullanılmadığı takdirde belli bir süre sonra yok 
olabilecektir. Böylece, paranın istenilen alanlara akması ve ekonominin canlı 
tutulması sağlanacaktır.

COVID-19: Sektörel Değişim ve Dönüşüm
COVID-19’un hem küresel hem de yerel düzeyde farklı sektörlere farklı et-
kileri bulunmaktadır. Özellikle bu etki hizmet bazlı sektörlerde yoğunlaşmış 
olup hizmet odaklı sektörler daralmanın ötesine de geçerek durma raddesi-
ne gelmiştir. Bunun yanında, imalat sektörü de COVID-19’dan üzerine dü-
şen payı fazlasıyla almıştır. Genel olarak bakıldığında birkaç alt sektör dışında             
COVID-19’un üzerinde olumlu etki oluşturduğu sektör görülmemektedir. 
Olumlu etki ancak medikal alet üretimi ve perakende ticaret ile sınırlı kalmak-
tadır. Bu etkilerin de kalıcılığı konusunda soru işaretleri bulunmaktadır. 

Çalışmanın bu bölümünde bazı seçilmiş ana sektörlerin yeni normal dönemde 
geleceği tartışılacaktır.

Tarım ve Hayvancılık Sektörü
COVID-19 virüsünün sektörel etkileri incelendiğinde en önce ele alınması 
gereken sektör tarım ve hayvancılık sektörüdür. Bu sektör insan hayatının 
idame ettirilmesi için oldukça önemli unsurlar ihtiva etmektedir ve pande-
mi sürecinde stratejik hale gelmiştir. Rusya, Romanya ve Ukrayna gibi bazı 
ülkeler küresel salgın süresince bu sektörün stratejik önemini algılamışlar ve 
özellikle başka ülkelere buğday ihracatını sınırlamışlardır. COVID-19 son yıl-
larda unutulan ve gündemden düşen tarım ve hayvancılık sektörünü parlatmış 
ve önemini gözler önüne sermiştir. Özellikle, pandemi süresince artan talep; 
tarım ve hayvancılık sektöründe fiyatların artmasına neden olmuştur. Tarım 
ve hayvancılık ihracatının bazı ülkeler tarafından kısıtlanması kısa vadede ol-
masa bile uzun vadede arz eksikliğinin oluşma riskine işaret etmektedir. Bu 
nedenle, tarım ve hayvancılık sektörünün devletler tarafından daha çok des-
teklenmesi ve salgın süreciyle birlikte stratejik bir sektör olarak korunması söz 
konusudur. Zira ülkeler dış ticaretin bu derece sekteye uğradığı bir ortamda 
kendi kendilerine yetmeye ve halklarını aç bırakmamaya odaklanmaya başla-
mışlardır. Sokağa çıkma yasakları ve belli yaşın üzerindeki bireylerin mecburi 
karantinada tutulması özellikle tarımsal üretimi sekteye uğratmıştır (Schmid-
huber, J., Pound, J., Qiao, 2020). Mevsimsel işçilerin temininde hem küresel 
düzeyde hem de Türkiye’de sıkıntılar yaşanmaktadır. Hayvancılık ise özellikle 
COVID-19 virüsünün mutasyona uğrayıp hayvanlar üzerinde etkili olabilme-
si olasılığıyla tehlikededir. Aynı zamanda, kesimhanelerde çalışanların virüse 
yoğun olarak yakalanması taze et arzını ve sürekliliğini baskılamaktadır. Tüm 
bu sebeplerden ötürü COVID-19 virüsünün gelecekte tarım ve hayvancılık sek-
törünü makinelerin daha yoğun olarak kullanıldığı, yoğun olarak denetlenen 
ve sertifikasyona tabi endüstriyel üretim kalıbına sokması kaçınılmaz olarak 
görülmektedir. Bu nedenle, COVID-19’dan çok önce başlamış olan et işleme 
robotik otomasyonu sektörde yer alan işletmelerde artarak kullanılmaya de-
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vam edecektir. Robot kasaplar, et işleme sisteminin bir parçası haline gelmeye 
başlayacak ve birçok et paketleme tesisi de yapay zekâ tabanlı otomatik maki-
nelerin kullanımını artırmaya çalışacaklardır. Karkas şekline göre özel kesim-
ler yapabilen ve algoritmalarında derin öğrenme kullanarak yeni karşılaştık-
ları karkaslarla ilgili veri miktarı arttıkça daha da akıllı hale gelen sistemlerin 
oluşturulması üzerindeki çalışılmalarında hızlanacağı düşünülmektedir.

Birleşmiş Milletler’in Gıda ve Tarım Organizasyonu dünyada yeteri kadar gıda 
üretimi olduğuna dikkat çekerken COVID-19 salgınının gıda ürünlerinin da-
ğılımını etkilemesini ve meyve, sebze, et, balık ve süt gibi ürün üretiminde 
aksaklıklar yaşanmasını beklemektedir. Sokağa çıkma yasakları ve karantina-
lar öncelikle taze meyve ve sebze sektörünü vurmuş, bu sektörleri balıkçılık ve 
hayvancılık sektörleri izlemiştir. Özellikle otel, restoran ve kafeler gibi hizmet 
sektöründen gelen talep eksiklikleri tarım ve hayvancılık sektöründe müşteri 
portföyünün tamamen değişmesine yol açmıştır. Lojistik açıdan kısıtlamaların 
olması ve ihracat kotalarının uygulanması gıdada dışa bağlı ülkelerdeki fiyat-
ları oldukça yükseğe çekecektir. Bunun ilk örnekleri Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Organizasyonu verilerine göre Suriye ve Sudan gibi fakir ülkelerde 
gözlenmektedir. Bu durum tarım ve hayvancılığın önemini bir defa daha göz-
ler önüne sermekte, tarım ve hayvancılık açısından kendi kendine yetebilen 
ülkelerin önemini bizlere hatırlatmaktadır.

Turizm Sektörü
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de döviz kazandırıcı özelliği yüzünden 
turizm gelirleri ekonomisi için hayati önem arz etmektedir. Deloitte’un 2020 
yılı Nisan ayında yaptığı “COVID-19 Turizm ve Konaklama Sektörü Duyarlı-
lık Araştırması” sektörün normale dönüşünün hem Türkiye’de hem de Avru-
pa Birliği’nde en az 12 ay süreceğine işaret etmektedir. Bu sebeple, 2020 yılı 
için turizmden beklenen kazanç oldukça sınırlı olacaktır. Bunun ötesinde CO-
VID-19’un getirdiği tedirginlik, korku (Hoque vd, 2020) ve gelir kaybı turizm 
sektöründe istenen küresel ve yerel büyümenin oldukça altında kalınacağını 
göstermektedir. Ülkeler uzun yıllar dış turizmde kaybettikleri geliri iç turizm 
ile ikame etmeye çalışacaklar bu durum ise ülkelere döviz girişini azaltacaktır. 
Aynı zamanda, sektörde maliyetlerin oldukça artması ilerideki yıllarda tatil ve 
konaklama konseptini bir lüks ürün mertebesine çıkaracaktır. Özellikle, otel-
lerin havalandırma için yeni yatırımlar yapması, kişi başına düşen metrekareyi 
arttırması ve hijyen koşullarına yönelik adımlar atması gerekecektir. Aynı za-
manda sosyal mesafe yüzünden tam kapasite çalışamayan otellerin iş güçleri-
ni azaltmaları kaçınılmaz olarak görünmektedir. Turizm sektörü COVID-19 
sonrasındaki yeni normale kapasite kullanımlarını azaltıp daha az iş gücüne 
dayanarak adapte olmak zorundadır. Zira konaklama ve turizmde dünyanın 
kalbi olan Amerika’da bile Amerikan Otelcilik ve Konaklama Birliği her 10 
otel odasından 7’sinin boş olduğunu ve otellerde çalışanların %70’inin işten 
çıkarıldığını raporlamaktadır. Bu değişim ve dönüşümde şimdiye kadar göre-
ce daha az değer verilen yerel turistlerin ekonomik önemi ön plana çıkacaktır.

Turizm sektörüyle en bağlantılı sektör taşımacılık sektörüdür. Taşımacılık sek-
törü hem yolcu hem de yük taşımacılığına odaklanmıştır. COVID-19 yolcu taşı-
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macılığını durma noktasına getirmiştir. Havayolu şirketleri COVID-19 sonrası 
kaybının küresel bazda 314 milyar ABD Doları olarak tespit etmiştir (Statista, 
2020). Ülkeler kara, deniz ve hava sahalarını kapatmış ve yolcu transferini dur-
durmuştur. Bu nedenle, taşımacılık sektörü daha çok yük taşımacılığına doğru 
evirilmiş ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar modifiye edilerek, örneğin 
uçaklarda koltuklar sökülerek, kargo taşımacılığında kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu sayede yolcu taşımacılığı ana iş kolu olan şirketler yük taşımacılığı sayesinde 
kayıplarını kapatmaya çalışmaktadırlar. Fakat Dünya Ticaret Örgütü’nün 2020 
projeksiyonuna göre dünya ticaretinin %13 ile %32 arasında daralması beklen-
mektedir. Yük taşımacılığının da COVID-19’dan büyük bir zarar görmesi düşü-
nülmektedir. Taşımacılık şirketleri COVID-19’un getirdiği yeni normale adapte 
olurken daha çok yerel yolcuya odaklanmak zorunda kalacaktır. Ayrıca yabancı 
yolcu taşımacılığının tekrar eski seviyesine kavuşması COVID-19 aşısının bulun-
masına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Buna rağmen görece ekonomik 
iyileşme ile birlikte yük ve kargo taşımacılığının yolcu taşımacılığının ötesine 
geçmesi ve bu konumunu uzun bir süre sürdürmesi beklenmektedir. Özellikle 
deniz yoluyla tatil taşımacılığı yapılan Cruise gezileri bu sektörde en büyük zara-
rı görüp en son canlanan ekonomik faaliyet olmaya adaydır.

Perakende Sektörü
Perakende sektörü COVID-19 salgınından etkilenen diğer bir sektördür. Pe-
rakende sektörü gıdadan giyim ve ayakkabıya kadar birçok ürünü içerisinde 
barındırmaktadır. Pandemi perakende sektörünü oldukça yoğun bir şekilde 
etkilemiş ve şekillendirmiştir. Öncelikle gıda dışındaki perakende sektörü 
COVID-19 dolayısıyla uygulanan karantina koşulları dolayısıyla mağaza ve 
AVM’lerin kapanmasıyla zor duruma girmiştir. Özellikle tüketiciler mağaza ve 
AVM’lere gitmekten imtina ederek e-ticaret aracılarıyla ihtiyaçlarını giderme 
yoluna gitmişlerdir. E-ticareti daha önce kullanmayan orta yaşlı ve yaşlı kesi-
min COVID-19 dolayısıyla bu kanala aşina olmaya başladığı görülmektedir. 
Buna rağmen giysi, ayakkabı gibi standardize olmayan ürünlerin internet üze-
rinden alınması hala daha tüketici satın alma tercihlerinde belirsizlikler oluş-
turmaktadır. Buna karşın pandemi gıda ve market ürünlerinin hem internet 
kanalıyla hem de fiziksel olarak satın alınmasını kısa vadede de olsa oldukça 
arttırmıştır. Fiziksel alışverişlerde temassız ödeme sistemlerinin kullanımı art-
maktadır. Küresel ve ulusal çapta elektronik ticaret kanalını geliştirmemiş, bu 
kanal için gerekli alt yapı yatırımlarını yapmamış firmalar COVID-19 dolayı-
sıyla nakit oluşturamaz olmuşlar ve yüksek stok maliyetleriyle baş başa kalmış-
lardır. COVID-19 hem tüketiciye hem de perakendecilere online kanalların 
önemini hatırlatarak birçok perakende şirketini iyi bir stok yönetimiyle dona-
tılmış online alt yapı kullanmaya ve geliştirmeye itmiş ve dağıtım aracısı ola-
rak lojistik servis sağlayıcıların kullanımı en üst seviyeye çıkarmıştır. Deloitte 
tarafından yapılan “Perakende sektörü COVID-19 sonrası döneme nasıl hazır-
lanmalı” raporunda perakende sektöründe bulunan firmaların yeni normale 
adapte olurken özellikle iletişim kanalları kullanılarak mağaza içi kampanya-
ların yapılması da önerilmektedir. Bu sayede, mağaza içindeki hijyen ve sosyal 
mesafe uygulamalarının yanında tüketicileri eski alışkanlıklarına döndürecek 
adımların atılmasının önemi de vurgulanmaktadır. Özetle, standardize olma-
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yan ürünlerde eski alışkanlıklar yeni normalin gerektirdiği hijyen ve sosyal 
mesafe ile sürdürülürken standardize olan ürünlerde ise e-ticaret ve dağıtım 
kanalı aracılarına ağırlık veren bir yapı sektörün geleceğini şekillendirecektir.

İmalat Sektörü
İmalat sektörü COVID-19’dan etkilenen sektörlerin başında gelmektedir.      
COVID-19 özellikle otomotiv, dayanıklı ev aletleri, tekstil ve kimyasal üretim 
alt sektörlerini özellikle düşen tüketici talebine bağlı olarak olumsuz anlamda 
etkisi altına almıştır. Örneğin, IBISWorld verilerine göre Mart ayında geçen 
yıla göre Avrupa Birliği’nde yeni araç kayıtları %55 düşmüş, otomotiv sektö-
rünün kalbi olan Almanya’da ise bu düşüş %38 olarak gerçekleşmiştir. Önünü 
göremeyen tüketiciler büyük harcamalardan kaçınmakta ve otomotiv ve da-
yanıklı ev aletleri başta olmak üzere imalat sektörü ürünlerine talep göster-
memektedirler. Kısa vadede bu durumun değişmesi beklenmemektedir. Bu 
durumun öncelikle nakit yönetimi yapamayan küçük ve orta büyüklükteki fir-
maları üretimin dışına iteceği tahmin edilmektedir. İmalat sektöründe küresel 
bazda tedarik zincirinin en büyük halkası olan Çin’deki aksama ve duraksa-
malar tedarik zincirinin Bangladeş, Hindistan, Türkiye ve Vietnam’a kaydırıl-
ması olasılığını doğurmaktadır. Bu olgunun otomotiv, bilgisayar ve elektronik 
ürün imalatı ve tekstil sektörlerinde hızlıca hayata geçmesi beklenilmelidir. 
COVID-19 medikal alet üretimi ve ilaç imalatı alt sektörlerine bir canlılık ge-
tirmiştir. Fakat bu canlılığının küresel ekonomiler başta olmak üzere ülke eko-
nomimizde itici bir güç olma olasılığı oldukça düşüktür. PwC’nin yaptığı “CO-
VID-19: Endüstriyel imalat için ne anlam ifade ediyor?” çalışmasında imalat 
sanayisinde değişimin öncelikle üretimde gerçekleşmesi gerekliliği üzerinde 
durulmaktadır. COVID-19 üretimin yapısının daha hızlı değişmesi için adeta 
bir katalizör görevi görmüş ve üretimi Endüstri 4.0 standartlarını adapte et-
meye itmiştir (Seric & Winkler, 2020). Yeni normal artık çok daha iş gücünün 
üretimde kullanılması gerekliliğini ve iş gücü yerine otomasyonun, robotların 
ve yapay zekanın ikame edilmesi zorunluluğunu ön plana çıkarmaktadır. Ge-
lecek imalat sanayisini insanların üretimde yer almadığı ve sadece robotların 
iş başında olduğu ve gün ışığının gerekmediği karanlık fabrikalara doğru sü-
rüklemektedir. Aynı zamanda imalat sanayinde veri analitiğinin rolü de gün 
geçtikçe belirginleşmektedir. İmalat sanayisi için büyük veri havuzlarından 
yararlanılarak elde edilen sonuçlar ile tüketici talep değişimlerini göz önüne 
almak artık bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. İmalat sanayinde çığır 
açan diğer bir olgu da üç boyutlu yazıcıların kullanımının yaygınlaşmasıdır. 
Tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar firmaları bu teknoloji sayesinde bazı 
ürünlerin elzem parçalarını kopyalamaya itmiştir. Özellikle COVID-19 hasta-
larının tedavisinde oldukça önem taşıyan ventilatör üretiminde ülkeler kendi 
kaynaklarıyla üretim yapma yolunu seçerek bu teknolojilerden sonuna kadar 
yararlanmaktadırlar. Küresel tedarik zincirinin parçalanacağı ve tedarik zin-
cirlerinin ulusal veya yerel olarak şekilleneceği yeni normalde üç boyutlu ya-
zıcıların kabiliyetlerinin daha yoğun olarak kullanılması beklenmektedir. CO-
VID-19 sonrası dönem dizaynın önem kazandığı, üretimin ise dünyanın her 
yerinde yapılabildiği bir çağa kapı aralamaktadır.
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Bankacılık Sektörü
Bankacılık sektörü ülkemizde olduğu gibi küresel ekonomide de çarkların 
dönmesi için stratejik önem arz etmektedir. COVID-19 diğer sektörlerin ya-
nında bankacılık sektörünü de derinden etkilemiştir. Özellikle, ekonomideki 
durgunluk bankaların ekonomilere plase ettikleri kaynakların geri ödenebi-
lirliği hakkında soru işaretleri oluşturmaktadır. Ani bir iflas ve çöküş dalgası-
nın önlenmesi amacıyla kredi ödemeleri ötelenmiş, hükümetlerin yardımıyla 
işletmelere can suyu olması için uzun vadeli yeni krediler ve hatta karşılık-
sız hibeler verilmiştir. Örneğin, IBISWorld verilerine göre İngiltere’deki ko-
nut kredisi ödemelerinin yaklaşık %20’si ertelenmek zorunda kalmış ve geri 
ödenebilirliği konusunda soru işaretleri uyandırmıştır. Tüm bu uygulamalara 
rağmen kredi risklerinin büyüklüğü sektörde yeni sermaye arayışlarına gidil-
mesini gerektirmektedir. Bu durum kamu bankaları için kolayca aşılabilecek 
olmasına karşın özel bankalarda sıkıntı oluşturmaktadır. Artan risk bankacılık 
sektöründe özellikle özel bankalar bağlamında bir küçülme olması olasılığı-
nı gün geçtikçe artmaktadır. PwC’nin yaptığı “COVID-19’un Türk bankacılık 
sektörü üzerindeki etkileri” çalışmasında da kredi riskine dikkat çekilmekte ve 
bankaların müşteri portföylerini yeni normale göre şekillendirmesini öneril-
mektedir. Bankacılık sektöründe iş modellerinin de değişmesi artık bir zorun-
luluktur. COVID-19 sosyal mesafe gibi kavramları hayatımıza sokarak şubesiz 
bankacılık diye de adlandırılan dijital bankacılık uygulamalarının altın çağını 
başlatmak üzeredir. Genç jenerasyonla birlikte daha az tercih edilen şube içi 
bankacılık uygulamaları COVID-19 sayesinde orta yaşlı ve yaşlı jenerasyonlar 
tarafından da daha az tercih edilir olmuştur. Bu sebeple sektörde dijital ban-
kacılıkta genişleme ve şube sayısında yüksek seviyede daralma beklenmekte-
dir. Sektörde dijital bankacılıkta güçlü olmayan oyuncuların elenmesi ise artık 
kaçınılmazdır.

Petrol, Doğal Gaz ve Kimya Sektörü
Fiyat savaşları COVID-19’la birleşince petrol endüstrisi tarihinin en yıkıcı dö-
nemlerinden birini yaşamaktadır. Petrol fiyatları varil başına 20 ABD dolarının 
altına düşerek son 20 yılın en düşük seviyesini görmüştür. Boyutları tahmin 
edilemeyen ve derin etkileri olan petrol krizi; doğal gaz ve kimya sektöründe 
küresel olarak arz fazlalığının yaşanmasına neden olmuş bu durum da enerji 
fiyatlarında gerilemelere yol açmıştır. Bu durumun en büyük nedenlerinden 
biri de dünyanın önemli enerji tüketicilerinden biri olan Çin’in petrol talebin-
de meydana gelen belirgin düşüştür. Bu duruma ek olarak, küresel salgın ile 
birlikte sanayide yaşanan yavaşlama ve seyahat kısıtlamaları arz/talep dengesi-
nin daha da bozulmasına neden olmuştur. 

Petrol fiyatlarının bulunduğu seviyeden gerilemesi dünya ekonomisi üzerinde 
negatif etkiler yaratacaktır. Yapılan projeksiyonlar petrol fiyatlarının krizden 
önceki seviyelere 2024 yılı itibarıyla gelebileceğini işaret etmektedir (McKinsey 
& Company 2020f). Küresel boyutta yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye de yan-
sıması kaçınılmazdır. İlk olarak petrol fiyatlarında yaşanan düşüş kısa vadede 
akaryakıt fiyatlarına olumlu etki yapsa da uzun vadede ticari ortaklar üzerinde 
olumsuz etkilere neden olacaktır. İkinci olarak akaryakıt dağıtım sektöründe 
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iş gücü kayıpları beklenmektedir (Deloitte, 2020a). Dolaylı veya direk yoldan 
meydana gelecek iş gücü kayıpları ise uzun dönemde, piyasalar yükselişe geç-
tiğinde nitelikli işgücü bulma konusunda problemlere neden olacaktır. 

COVID-19 krizi, ülkelerin enerji dönüşümlerine dikkat çekerek olumlu bir 
katkı sağlayabilir. Pandemi ile birlikte enerji krizi ile ilgili sorunlar ve karbon-
dan arındırma süreci hızlanabilir. Ülkelerin güneş ve rüzgâr enerji kullanımı-
na yönelik, yenilikçi bakış açılarıyla iş modelleri geliştirmeleri beklenmektedir. 

COVID-19: Firmalarda Değişim ve Dönüşüm
2020 ikinci çeyreğinde, COVID-19 küresel salgını ile birlikte, bireyler ve fir-
malar kendilerini alışılmamış ve yabancı bir ortama adapte etmeye çalışmak-
tadırlar. Küresel salgında bireyler, firmalar ve toplumlar daha önce karşılaş-
madıkları uygulamalar ve sınırlamalar ile karşı karşıya kalmışlardır. Örneğin, 
COVID-19’un global düzeyde yayılmasını önlemek için ülkeler sınırları kapa-
mış, firmalar faaliyetlerine ara vermiş, toplum içerisinde sıkı hijyen kuralları-
na uyma, sosyal mesafenin korunması ve bireysel izolasyonun sağlanması gibi 
kurallar koymuşlardır. Yeni normalde bu kurallar bireylerin çalışma hayatla-
rında kısa veya uzun vadede etkilere neden olacaktır. COVID-19 sonrasında 
iş sözleşmelerinde kısa zamanlı iş anlaşmalarının yapılması, finansal araçların 
kullanımlarında farklı uygulamaların hayata geçmesi, esnek çalışma mekânları 
ve çalışma saatlerine yönelim beklenmektedir. 

Salgın, firmaların ve toplumların birbirleriyle ilişkisini ve etkileşimini değiş-
tirmiştir. Yeni normal geldiğinde firmaların bu farklı duruma karşı nasıl tepki 
göstereceği, toplumda yansımaların nasıl olacağı merak konusudur. Firmalar 
kendi ana faaliyetleri yanında, toplumda meydana gelmiş sosyal endişelere de 
karşılık vermeye çalışmaktadır. Ancak bireyler gibi firmalarda ani bir şekilde 
karşılaştıkları bu alışılagelmemiş küresel boyuttaki krizde, birdenbire hızlı bir 
şekilde düşüşe geçen satışlar, aksayan tedarik zinciri, çalışanların ve ailelerin 
sağlık durumlarında meydana gelen ciddi sorunlar gibi problemler karşısında 
nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bocalamışlardır. 

Küresel kriz sağlık ve insani açıdan yarattığı büyük sıkıntıların yanı sıra eko-
nomik açıdan da yerel ve küresel piyasalarda bir şok etkisine neden olmuştur. 
Sağlık sektöründe araştırmacılar ve bilim insanları COVID-19 için aşı bulmaya 
ve tedavi için yeni yollar aramaya çalışırken, iş dünyasının liderleri ve bilim 
insanları ekonomik durgunluk ile ilgili çalışmalar yapmakta, firmaların süreci 
dayanıklı ve esnek bir şekilde atlatabilmeleri için projeksiyonlar hazırlamak-
tadır. 

COVID-19 kriziyle yüzleşen bazı firmaların ilk önceliği ayakta kalmaktır, şir-
ketler ilk olarak bu beklenmedik krize karşı hayatlarını devam ettirmeyi plan-
lamaktadır. Bazı firmalar ise bu belirsizlik ortamında kriz geçtikten ve nor-
male dönüş sağlandıktan sonra kendilerinin pozisyonlarının nasıl olacağını 
planlamaktadır. İş yapış şekillerinde hızlı bir biçimde doğru revizyonları ya-
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pan firmalar gelecekte ayakta kalabilecekler veya bu süreçten kazanan olarak 
çıkabileceklerdir. Fakat bu noktada sorulması gereken soru, normalin tanımı-
dır. Çünkü karşılaşılan bu krizin bireyler, firmalar ve toplumlar için ne anlam 
ifade ettiği henüz çok muğlaktır ve uzun bir süre de muğlak kalmaya devam 
edecektir.

McKinsey & Company (2020) küresel salgın süreci ile ilgili raporunda firma-
ların üzerinde düşünüp harekete geçmeleri gereken beş görüş önermiştir; bu 
bağlamda ilk olarak COVID-19’un firmaların işgücü, müşteriler, teknoloji ve iş 
ortakları açısından ortaya çıkardığı ani zorlukların belirtilmesi gerekir. İkinci 
olarak yakın dönem nakit yönetimi belirtilmeli ve virüse bağlı olarak ekono-
mik zararlara karşı dayanıklılığın nasıl sağlanacağı vurgulanmalıdır. Üçüncü 
olarak ise, COVID-19 durumuna göre işe dönüşlerin nasıl evirileceği detaylı 
bir planla ortaya konulmalıdır. Dördüncü olarak, yeni normalin nasıl olacağı 
hayal edilmeli ve kurumlar için ne gibi uygulamaların olması gerektiği düşü-
nülmelidir. Son olarak, endüstrilerde rekabet ortamının ve uygulamaların na-
sıl değişeceği konusunda net olunması gerekmektedir. Bu bağlamda, önerilen 
görüşler doğrultusunda ilk olarak firmalarda üretim ve tedarik zinciri sistem-
leri, ağır sanayide faaliyet gösteren üretim firmalarının geleceği üzerinde du-
rulacak, ardından satış ve pazarlama fonksiyonu açısından müşteri beklentileri 
ve firmaların tepkileri değerlendirilecek, sonrasında firmaların sahip olduğu 
insan kaynağı, yönetim ve liderlik konuları tartışılacaktır. Ayrıca, firmaların 
yanında kriz sırasında liderlik rolleri ile toplumun geleceğinde rol oynayan 
akademik dünya liderliği ile ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. Son olarak 
günümüzde önemli konular arasında olan sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlu-
luk alanına değinilecektir. Dev firmaların liderleri firmaların kârın ötesinde 
bir amaca sahip olması gerektiğini savunmaktadır. 2019 yılı ağustos ayında 
181 firma CEO’su Business Roundtable’de bilinçli üretim ve tüketim üzerine 
açık bir mektup yazarak sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluğun düşünülme-
si gerektiğini söylemişlerdir (Gatenberg, 2019). Bu fikir aniden ortaya çıkan 
toplumsal ve kurumsal değişimle bu yönde atılan adımların daha çok olması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenlerden dolayı bu bölümde firmaların 
değişim ve dönüşüm sürecinde konuyla ilgili incelemeler yapılmıştır. 

Üretim ve Tedarik Zinciri Sistemlerinde Değişim ve Dönüşüm
COVID-19 tüm sektörleri ve firmaların tüm fonksiyonlarını etkilemektedir, 
ancak ağır sanayide faaliyet gösteren firmalar bu durumdan daha da fazla et-
kilenecektir. Mckinsey & Company (2020f) raporunda ağır sanayinin neden 
daha fazla etkileneceğini üç maddede sıralamıştır. Buna göre, tedarik zinci-
rinde meydana gelecek aksamalar yönetilmesi zor sorunlara neden olacak, kü-
resel karmaşadan dolayı koordineli cevap vermek zorlaşacak ve satış yapmak 
zor hatta imkânsız hale gelecektir. Örneğin, otomotiv almak isteyen bir alıcı; 
evinde kalmak zorunda olduğundan bu satış işlemini erteleyecektir. 

Firmalar kısa ve orta vadede atacakları adımlarla değişim ve dönüşüm ko-
nusunda daha başarılı bir yol izleyeceklerdir. Küresel salgın krizi ile firma-
lar değişime karşı hazırlıksız olduklarını fark etmiştir. Bu açıdan dönüşüm 
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sırasında ilk olarak bir uyarı merkezi oluşturması gerekmektedir. Bu merkez 
COVID-19’a karşı bölgelerin ve iş birimlerinin tepkilerini koordine etmelidir. 
Çapraz fonksiyonel takımlardan oluşan bu merkezde hızlı karar alma imkânı 
sağlanmalıdır. İlk olarak bilgi işlem ile birlikte gerçek zamanlı verinin uyarı 
merkezindeki liderlerin ulaşımına olanak sağlanmalı, tehdit haritası çıkarılıp, 
riskler görülebilir hale gelmelidir. Ardından bu uyarı merkezi belirli periyot-
larda verilerini güncellemeli ve tüm grupların koordineli çalışması için plan 
geliştirilmelidir. İkinci olarak çalışanların korunması gerekmektedir. Öncelik-
li olarak çalışan güvenliği göz önünde bulundurulduğundan firmaların bazı 
bölümleri kapasite altında çalışmalı ve uzaktan çalışmanın uyumlu bir şekilde 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Üçüncü olarak tedarik zincirinin incelenmesi ve 
korunması gerekmektedir. Günümüzde ağır sanayide faaliyette olan firmalar 
farklı kıtalarda ve yüzlerce farklı tedarikçiye sahiptir. Firma yöneticileri direk 
üreticileri dışında tüm tedarik zinciri ile ilgili derin bilgiye sahip olmayabilir, 
bu durum firmalara direk üreticiler ile daha sağlam ilişkiler kurmalarını, üre-
tim kapasitelerini ve olası durumlarını birlikte değerlendirmeleri gerektiğini 
göstermektedir. Firmalar kısa sürede tedarikçiler ile uyumlu bir çalışma ger-
çekleştirebilirse bu durum olası aksamaların önüne erken geçilmesine neden 
olur. Yapılabilecek bir diğer önlem ise bitmiş ürün veya parçaların stoklanarak 
müşteri ihtiyaçlarının giderilmesine devam edilmesidir (McKinsey & Com-
pany, 2020f).

Salgın sonrasındaki dönüşüm sırasında firmaların üretim ve tedarik zinciri fa-
aliyetlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği açıktır. Firma yöneticileri 
krizle karşı karşıya kaldıklarında proaktif ve hızlı adımlar atarak krize ivedi bir 
şekilde cevap vermeye çalışırlar. Bu faaliyetleri başarılı bir şekilde yapabilmek 
için yöneticilerin çalışanlarına karşı dürüst ve işbirlikçi olması gerekmektedir. 
Yöneticiler genel eğilim olarak kötü haberleri çalışanlardan saklarlar ve bu 
aslında başarıya giden ilk adımı zedeler (Edmondson, 2020). Yöneticilerin şef-
faf ve ustalıkla üretim faaliyetinde meydana gelecek aksamaları, tedarik zin-
cirinde karşılaşılacak sorunları ve bunun sonuçlarını çalışanlarıyla paylaşması 
gerekmektedir. Ardından, yöneticiler krizle beraber stratejiler geliştirirler. 
Dünya Ekonomik Forumu, 2020 Nisan ayında yayınladığı raporda krizlerde 
üretim ve tedarik zinciri faaliyetlerinde esneklik ve dayanıklılık sağlayacak beş 
strateji önermiştir. Bu stratejilerden ilki tedarik zinciri yapılandırılmasında 
farklılıkları benimsemektir. Tedarik zincirinde birden fazla kaynakla iş birliği 
içine girilebilir, firmalar farklı firmalarla, farklı bölgelerde faaliyet gösteren 
firmalarla iş birliği yaparlarsa bu durum riske karşı daha esnek ve dayanıklı 
olmalarını sağlar. Firmalar kendi ürünleri için gerekli olan ana kaynakları da 
üretmeye başlayarak tedarik zinciri üzerinde direk bir kontrole sahip olurlar. 
Bunun dışında, küresel salgın krizi, üretim ve tedarik zincirinde yerelleşmenin 
ne kadar önemli olduğunu firma yöneticilerine yeniden hatırlatmıştır. Tür-
kiye’de de özellikle sosyal medya üzerinde “lokal hareket” etiketi ile küçük 
firmalar hem üreticiyi hem de tüketiciyi yerelleşmeye özendirmektedir. İkinci 
strateji olarak, firmaların üretim teknolojilerine yaptıkları yatırımları arttırma-
ları gerekmektedir. Firmalar COVID-19 kriziyle birlikte geçmişte teknolojiye 
yaptıkları yatırımlarla, veri yönetimine ayırdıkları kaynakların avantajını yaşa-
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maktadırlar. Tedarik zincirinde kullanılan teknoloji ve dijitalleşme sayesinde 
risk analizleri proaktif bir şekilde yapılmış ve kriz anında daha hazırlıklı dav-
ranılmıştır.  Üçüncü strateji olarak üretim sektöründe fabrikaların daha esnek 
olmaları önerilmiştir. Özellikle teknolojiyi bir araç olarak kullanılıp dijital iş 
birliklerinin yapılması, dijital kurulan iş birliklerinin başarılı olarak yönetil-
mesi firmaların krize karşı daha dayanıklı olmasını sağlayacaktır. Dördüncü 
strateji olarak, tedarikçiler ile daha yoğun bir ilişki geliştirip, özellikle farklı 
sektörler arasında stratejik ortaklıkların öneminden bahsedilmektedir. Bu du-
rum sektörlerin farklı deneyimlerinden öğrenmelerini sağlamakta ve onların 
inovasyon kapasitelerini artmasına olanak sağlamaktadır. Son olarak üretim 
firmaları portfolyolarını yeniden gözden geçirip, karmaşıklığı azaltarak ya-
lınlaşmayı seçmelidir. Sahip olduğu çekirdek yetenek ve yetkinliklere uygun, 
stratejilerini destekleyecek ürün hatlarına odaklanmaları hiç beklenmedik bir 
kriz anında bile başarılı olmalarına katkıda bulunacaktır. 

Müşteri Davranışlarında Değişim ve Dönüşüm
Krizle ilk karşılaşıldığında firmaların en büyük endişelerinden biri de müşte-
rilerdir. Sektörden bağımsız olarak her firmanın müşteri ihtiyaçlarına cevap 
bulmaya çalışması gerekmektedir. Firmalar hızlı bir şekilde uzaktan çalışma 
ile müşterilerine hizmet vermeye çalışmışlardır. Müşteri tercihleri ile ilgili ger-
çekleştirilen ankette, bireylerin kriz bittikten sonra dahi internet üzerinden 
alışverişi tercih edeceği düşünülmektedir. McKinsey & Company tarafından 
Nisan ayında Amerikalı tüketicilere yönelik yapılan çalışmada, pandemi döne-
minde ilk kez dijital kanalları kullanan tüketicilerin %75’inin bu kanalları yeni 
normale geçildiğinde de kullanmaya devam edecekleri ortaya çıkmıştır. Krizin 
müşterilerin satın alma tutumlarında da değişikliğe yol açması beklenmekte-
dir. Özellikle turizm, seyahat ve konaklama sektörlerine karşı müşterilerin na-
sıl bir eğilim içerisinde olacağı henüz muğlak durumdadır. Y ve Z jenerasyonu 
aniden karşı karşıya kaldıkları bu krizde bireysel olarak ekonomik davranıp 
daha az harcayıp daha fazla tasarruf yapma eğilimine girebilir. 41 ülke tüketi-
cisine yapılan ankette küresel olarak tüketicilerin en fazla harcama yaptıkları 
kategorinin market alışverişi olduğu ortaya çıkmıştır (McKinsey & Company, 
2020e). 

Çalışanların Kariyer ve Mesleki Yönelimlerinde Değişim ve Dönüşümler 
COVID-19 krizi sektör farkı olmaksızın her firmada iş yapış şekillerinde deği-
şimler olması gerektiğini göstermiştir. Bu durum, çalışanların iş tasarım yapı-
ları arasındaki eşitsizlikleri de görünür hale getirmiştir. COVID-19 toplumun 
genelinde “büyük dengeleyici” olarak adlandırılmasına rağmen, çalışanlar 
arasında adaletsizliklerin olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Kantemneni 
(2020) araştırmasında COVID-19’dan farklı sektörlerde, farklı gelirlere sahip 
çalışanların krizden etkilenme durumlarının da farklı olacağını tartışmıştır.  
Örneğin, Babuji vd. (2020b) çalışmalarında COVID-19 sürecinde firmaların 
yerine getirmesi gereken örgütsel sorumluluklara göre dört ana iş kategorisi 
oluştuğunu göstermektedir. COVID-19 sürecinde uzaktan çalışmaya izin veri-
len işler elit işler olarak sınıflandırılmıştır. Elit işler çalışanların sahip oldukları 
bilgileri kullanarak uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilebilen işlerdir. Elit 
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işlerde çalışanlar işlerini evden yaptıklarında gelirlerinde ya hiçbir değişim ol-
mamakta ya da az bir oranda değişim olmaktadır. Elit çalışanların gelirlerinin 
etkilenmemesi satın alma güçlerinin de etkilenmemesine yol açmaktadır. Elit 
işlerde çalışan bireyler toplumu hem ekonomik hem de genel sağlık açısından 
en fazla destekleyen grup olarak görülmektedir. Evden çalışan bireyler evle-
rinde oldukları için virüse yakalanmama ve ek olarak bulaştırarak yayılmama-
sına karşı toplum sağlığına katkıda bulunmaktadır. Ekonomik açıdan ise; bu 
bireylerin ücretleri genel durumdan fazla etkilenmediği için online alışverişe 
devam etmiş, gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilmişlerdir. Örneğin yüksek tek-
noloji firmalarında çalışanlar bu grupta yer almaktadır. Facebook, Google, 
Twitter ve Amazon çalışanlarına uzaktan çalışmayı cesaretlendirmiş ve çalışan-
ların evlerinden rahat bir şekilde çalışmaları için gerekli alt yapıyı sağlamaya 
çalışmıştır. İkinci kategoride hat çalışanları yer almaktadır. Transfer, market-
ler, eczanelerde çalışan bireylerden bazıları işlerini kaybetmiş bazılarının ise 
ücretlerinden çok fazla kesinti yapılmıştır. Bu grupta çalışanların sağlıkları da 
risk altındadır. Yüksek risk grubunda yer almalarına rağmen, sağlık çalışanları 
kadar iyi önlemler alamamışlar bu durumda daha kolay enfekte olmalarına 
neden olmuştur. Üçüncü grupta ise taşeron işler yer almaktadır. Taşeron iş-
lerin bazıları COVID-19 kriziyle birlikte önlemler alınarak devam ettirilmiş, 
bazıları ise insan sağlığı tehdit etmesine rağmen yapılmaya devam edilmiştir. 
Örneğin, az gelişmiş ülkelerden olan Hindistan’da bir kısım taşeron koruyucu 
maske ve kıyafetler olmadan tıbbi atıkları toplamış ve ardından hastalığa ya-
kalanmışlardır. COVID-19 krizinden en az etkilenen iş gruplarından biri de 
esnek ekonomilerin son yıllarda kullandığı iş yapış şekilleridir. Örneğin, yeme 
içme sektöründe online hizmet krizden çok önce başlamıştır. Online yeme 
içme hizmeti veren firmalar ve burada çalışanlar pandemi sürecinde kapalı 
olmalarına, yerlerinde müşteri hizmeti vermemelerine rağmen online olarak 
hizmet vermeye devam etmiş ve hızlı bir şekilde adaptasyonu gerçekleştirmiş-
lerdir. Yeme içme sektöründe olduğu gibi kriz sürecinde uzaktan teknoloji 
kullanılarak sosyal izolasyonun sağlanabileceği işlerin neler olduğu ortaya çık-
mıştır. Çok hızlı bir şekilde uzaktan erişim ile faaliyetlerini devam ettirebilen 
firmaların iş yapış şekillerinin, yeni normal olarak adlandırdığımız dönemde 
teknolojinin oynadığı rolle birlikte değişim ve dönüşümü başarılı bir şekilde 
yürütmesi beklenmektedir (Bapuji vd., 2020a). 

COVID-19 sürecinin firma çalışanlarının gelecek kariyer planlarında da de-
ğişiklikler getirmesi beklenmektedir. Pandemi süreci çalışanların kariyer de-
neyimlerinde, ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesinde ve kendi kariyer 
tercihlerine yön vermede direk etkili olmuştur. Örneğin sağlık sektörü çalı-
şanları normal mesai saatlerinin çok üzerinde çalışmış, beyaz yakalılar genel 
olarak uzaktan çalışmaya yönlendirilmiş, hizmet sektöründe çalışanların bir 
kısmı ise işlerini kaybetmişlerdir. Akkermans vd. (2020) bu durumu kariyer 
şoku olarak isimlendirmektedir. Pandemi çok fazla zarar veren olağanüstü bir 
durumdur ve çalışanların kontrolleri dışında olaylar meydana gelmiştir. Çoğu 
meslek grubu bu durumdan olumsuz yönde etkilenmesine rağmen, yazılım 
sektöründe faaliyet gösteren firmalar, online spor koçluğu hizmeti veren bi-
reyler kariyerlerinde güçlenmiştir. Ek olarak, hemşireler gibi bazı sağlık çalı-
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şanı gruplarına toplum tarafından daha fazla saygı gösterilmeye başlanmıştır. 
Bu durum olumsuz bir olayın sağladığı olumlu bir sonuç olarak değerlendi-
rilebilir. Yeni normalde milenyum ve Z jenerasyonunun kariyer seçimlerini 
belirlerken pandemi etkisiyle farklı kararlar almaları beklenen bir durumdur.

Liderlik Konusunda Değişim ve Dönüşümler 
Korona krizi doğası gereği karmaşık ve çetrefilli olması bu önerileri faaliyete 
geçirirken karar almanın üç mekanizması olan liderlik, yönetim ve komuta 
etmenin bir arada kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Grint (2020) ça-
lışmalarında COVID-19 krizinin liderler tarafından uyum sağlanabilir, bütün-
leştirilebilir ve ciddi bir problem olarak ele alınması gerekliliğini vurgulamak-
tadır. 

COVID-19 krizi tabiri caizse dünyanın altını üstüne getirmiştir ve durum sta-
bil hale geldiğinde yeni normalin tam olarak nasıl olacağı hakkında çok fazla 
bir öngörü yapılamamaktadır. Küresel salgın, gelişmiş ve eşitlikçi ülkelerin de 
ekonomik ve sağlık sistemlerinin sınırlarını zorlamış ve bu durum gerek ülke 
gerekse firmada liderlik yapan kişilere bakış açılarında değişiklik yapılması 
gerekliliğini düşündürmüştür. Bireyler genel olarak karizmatik ve onları mo-
tive edecek lider arayışında olmalarına rağmen pandemi krizi, bireylerin ta-
biri caizse onlarla acı gerçekleri paylaşacak, dürüst, güvenilir ve kaynaklarını 
sistemin devam etmesi için doğru adımlar atacak lider arayışına girmişlerdir 
(Grint, 2020). Liderin yönetici olarak problemin zamanla çözüme kavuşturu-
labileceğini vurgulaması beklenmektedir. Korona virüs karmaşık, zor bir prob-
lem olmasına rağmen sonsuza kadar çözümsüz değildir. Örneğin, teorik ola-
rak aşının nasıl yapılacağı bilinmekte, araştırmacılar onun üzerinde çalışmakta 
ve belirli bir süreç sonunda ulaşılabilir olacağı düşünülmektedir. Bu durumda 
problem zaman içinde kendiliğinden çözülecektir. İkinci olarak, liderin birey-
leri bir arada tutarak problemi adapte edilebilir hale getirmesi gerekmektedir. 
Bu açıdan değerlendirildiğinde COVID-19 krizi kısa süre içinde çözülmese 
bile kolektif olarak yönetilebilecek bir problem olarak görülecektir. Örneğin, 
çalışanların uzaktan çalışmaları, evden çalışmaya adapte olunabilmesi, izolas-
yon sürecinin doğru yönlendirilerek kaynakların doğru kullanılması liderler 
tarafından sağlanmaktadır. Son olarak, bu küresel salgın krizi liderlerin et-
kin, hızlı ve yönlendirici kararlar vermesi gereken bir problemdir. Örneğin 
sektörlerde bazı firmaların belirli bir süre için faaliyetlerine ara verilmesi ve 
bunun değiştirilemez bir şekilde ortaya konması önemlidir. Bu bağlamda lider 
komutan rolünü yerine getirmelidir. Liderlerin başarılı olmasında bu üç rolü 
dengeli bir şekilde gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

Akademik dünya aniden gelen krizden etkilenmiştir ve bu durum akademi 
dünyasında liderliğin rolü ve iş yapış şekilleri üzerinde yeniden düşünmeyi 
gerekli kılmıştır. Empati, şefkat ve esneklik akademik dünyada krizi yönet-
mek için gerekli olan liderlik davranışlarıdır (Doraiswamy, 2012). Bu süreç 
hedef odaklı, risk alabilen ve uzun dönem stratejik düşünen akademi dünyası 
liderleri için eğitim çevresinin yeniden tasarlanması için bir fırsat sunmakta-
dır. Ansızın çıkan küresel salgın akademi dünyası için statüko, örgütsel norm-
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lar, süre gelen eski davranışları değiştirmek için bir fırsat doğurmaktadır. Bu 
doğrultuda atılan en büyük adım ise uzaktan eğitime hızlı bir şekilde adapte 
olunmasıdır. Kriz aşıldıktan sonra gelinen bu nokta, eğitime fiziksel veya öğ-
renme konusunda dezavantajlı durumda olan öğrencilerin eğitimini, öğrenci 
olmayan bireyler için mesleki eğitimlerin yaygınlaşması açısından fırsat doğu-
racaktır (Fernandez ve Shaw, 2020). Böylece akademi de görev alan liderler 
kurumsal sorumluluklarını yeniden tanımlamış ve topluma fayda sağlayacak 
inovasyonu geliştirmiş olacaklardır.

Dijitalleşme Süreçlerinde Değişim ve Dönüşümler 
COVID-19 krizi firmalar için dijitalleşmenin önemini özellikle vurgulamıştır. 
McKinsey & Company Mayıs (2020c) yayınladığı raporda pandemi sürecinde 
firmaların hızlı bir şekilde geçtiği dijital teknolojilerin toparlanma safhasın-
da da elzem olacağını belirtmektedir. COVID-19’un getirdiği tüm belirsizlik-
te belirli olan tek şey geleceğin daha fazla dijital adaptasyon gerektirdiğidir. 
Pandemi ile birlikte firmalar ve müşteriler tarafından beş yıl içerisinde ger-
çekleşebileceği düşünülen dijital adaptasyon süreci sekiz hafta gibi kısa bir sü-
rede gerçekleşmiştir. Sektör bazında örnek vermek gerekirse bankalar dijital 
bankacılık hizmetleri ile müşterilerin kredi ihtiyaçlarını yönetmek konusunda 
önemli bir aktör olmakta, perakende sektörü online sipariş ve teslim ile müşte-
rilerinin gereksinimlerine cevap vermekte, üniversiteler de dahil olmak üzere 
tüm eğitim kurumları online eğitime geçmekte ve üretim sektörü “karanlık 
fabrika” modeli ile faaliyetlerine devam etmeye çalışmaktadır. 

Firmalar dijital stratejilerini belirlerken sadece dijitale odaklanmanın yanında 
operasyonlarında düzeltmeleri gereken faaliyetlere de dikkat etmelidirler. Bu-
nun yanında firmalar, tüketicilere yeni değer oluşturmak için veriyi ve dijital 
yetkinlikleri doğru bir şekilde yönlendirip net projelere dönüştürmeyi hedef-
lemelidir. Dijital dönüşümde büyük model değişiklikleri yapmak yerine müş-
terilere ait derin bir bilgi birikimi, operasyonel bakış açısı ve firmanın sahip 
olduğu yetenekleri doğru kullanması gerekmektedir.

Yöneticilerin birçoğu uzaktan çalışmaya firmaların bu kadar kolay adapte ol-
masından dolayı memnun olsa da uzaktan çalışma firmalara sorumluluklar 
yüklemektedir. Aslında uzaktan çalışma sistemi çalışana sadece donanım ve 
yazılım sağlanmaktan fazlasını ifade edecektir. Firmaların ofis ortamında kur-
maya çalıştıkları iş birliği, şeffaflık, esneklik uzaktan çalışma ortamında da 
sağlanmalıdır. Örneğin, bir yazılım firması fiziksel ofislerde yaşanan tesadüfi 
karşılaşmaları sanal ortama taşımak için tesadüfi sanal video eşleşmeleri ha-
zırlamıştır (McKinsey &Company, 2020d). Firmalar insan kaynağı çeşitliliği 
açısından da uzaktan çalışmadan olumlu etkilenecektir. Çeşitli engelleri olan 
kişiler veya ebeveyneler bu sistemde daha verimli çalışacaklardır. COVID-19 
sonrasında firmaların stratejilerini, yapılarını, süreçlerini, çalışanları ve tekno-
lojiyi yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. Bu durum, değer yaratmaya ve 
yarattığı değeri korumaya yönelik adımlar atmasını sağlamaktadır. Aslında bu 
durum çevikliği akla getirmektedir. Eğer firmalar çevik davranabilirse sadece 
kısa dönemde değil uzun dönemde de rakiplerine karşı dijital dönüşümle bir-
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likte yüksek performans elde edecektir. Çevikliği esas alan firmalar öğrenen 
firmalardır; analitik yeteneklerini geliştirmeye odaklanmışlardır. 

Firmaların korona virüs için dijital dönüşümde atacakları adımda, geçmişte 
yapılan işler ve yeni normalde başarılı olmak için firmanın atacağı adımlar ara-
sında dengeyi bulması gerekmektedir. Firmaların hangi tutum ve faaliyetleri 
sonlandıracağı, yeni faaliyetler olarak neleri ortaya koyması gerektiği, var olan 
faaliyetlerden hangilerini hızlandırması gerektiği araştırılmalıdır.

Değişim ve Dönüşümde Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Sürdürülebilir-
lik, çevresel yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk firmaların yeni normalde 
üzerinde durmaları gereken konulardan biridir. Çevre yönetimi ile ilgili ya-
pılacak stratejiler bir tercih meselesinden çıkmış uymaları gereken bir strateji 
halini almıştır. Çevresel stratejiler dayanıklılık ve rekabet avantajının bir kay-
nağı olarak görülmektedir. Bu süreçte firmalar karşılaşılan ekonomik sonuçla-
ra cevap vermek ve krizin etkileri hafifletmek için sosyal sorumluluklarını da 
yeniden düşünmelidir. 

Firmaların COVID-19 kriziyle birlikte yapmak zorunda kaldıkları video kon-
feranslar, kısalan tedarik zinciri süreçleri ve tanıtılan yeni üretim hatları krizin 
ardından devamlı hale gelirse firmaların çevresel sürdürülebilirliklerine yar-
dımcı olacaktır. Firmalar tüm dünyayı etkisine alıp şok etkisi yaratan bulaşıcı 
hastalık etkisinden ders alıp ileride yaşanabilecek olan iklim değişim şoklarına 
da hazırlıklı olmaları gerektiğinin farkına varmalıdır. Çünkü iklim değişimi 
COVID-19 gibi tüm toplumların sağlığını ilgilendiren bir durumdur. Günü-
müzde birçok büyük firma yeşil stratejiler belirlemiş ve doğal kaynakları koru-
dukları stratejiler ile beklenmedik bir tasarruf kazancı elde etmiştir. 

Firmalar salgın sonrası dönemde çevresel stratejileri dayanıklılık ve rekabet 
avantajı olarak görmeye başlayacaktır. Bu bağlamda veri odaklı bir yaklaşım 
benimsenmeli ve analitik çevik takımlar oluşturulmalıdır. Çevre yönetimi ve 
sürdürülebilirlik değer zincirinin bir elemanı olarak değerlendirilmeli, yöne-
tilmeli ve ölçümlenmesi yapılmalıdır. 

Sonuç
Özetle, COVID-19 birçok sektörde ve firmada değişim ve dönüşümün fitilini 
ateşlemiştir. Daha önce arka plana itilen tarım ve hayvancılık sektörü stratejik 
bir sektör olarak gün yüzüne çıkmıştır. Artık ülkeler gıda arz güvenliğini sağ-
lamak amacıyla kendi kendine yeter duruma gelmenin önemini kavramışlar-
dır ve bu yolda adımlar atmaktadırlar. Turizm sektörü ise altın çağında sona 
gelinen sektör olarak ön plana çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da turizm 
sektöründe maliyetlerin artması ve sektörün daralması beklenmektedir. Ayrı-
ca, turizmde anlayışın hijyen, sosyal mesafe ve izolasyon bağlamında evirilme-
si beklenmektedir. Taşımacılık sektörü de COVID-19’dan büyük darbe yiyen 
sektörlerden birisidir. Özellikle taşımacılık sektöründe yolcu taşımacılığının 
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yük taşımacılığıyla ikame edilmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. E-tica-
ret gibi uygulamaların COVID-19 ile büyük bir ivme kazanması özellikle kar-
go taşımacılığının önünü daha da açmıştır. Perakende sektöründe ise e-tica-
ret sektörün bel kemiği olmaya adaydır. Standardize olmayan ayakkabı, giysi 
gibi ürünlerde ise eski iş anlayışlarının devam etmesi beklense bile e-ticaret 
teknolojinin de desteğini arkasına alarak bu anlayışları zaman içinde yıkacak 
görünmektedir. İmalat sanayinde sektörün gelişiminin ve köklü değişiminin 
iş gücünden daha çok sermayeye dayanması beklenmektedir. Endüstri 4.0’a 
adaptasyon daha çok hızlanacak, içinde insanın olmadığı robotların ve yapay 
zekanın üretimin tamamını üstlendiği karanlık fabrikalar gelecekte bizleri 
bekleyecektir. Ayrıca, büyük veri ve veri analitiği de imalat sanayiinde hızla de-
ğişen tüketici tercihlerini tespit etmek amacıyla kullanılacaktır. Bunun yanın-
da küresel düzeyde bozulan tedarik zincirinin getirdiği sorunların giderilmesi 
için üç boyutlu yazıcılar imalat sanayisinde daha çok yer alacak, parça üretimi 
yerine parça dizaynı ön planda olacaktır.  Son olarak turizm yanında hizmet 
sektöründe önemli bir yer tutan bankacılığın da daha çok dijital platformlara 
odaklanması ve şubesiz bankacılık merkezli büyüyüp gelişmesi bir kaçınılmaz 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Özet
2019’un son aylarında Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan COVID-19 
salgını, küresel düzeyde “sağlık krizi”ne, sağlık krizi önlemleri de “sosyoeko-
nomik kriz”e yol açmıştır. Yaşanan bu krizde, ekonomilerde ve istihdamda 
daralma meydana gelmiş ve işsizlik artmıştır. Aynı zamanda, özellikle “uzak-
tan/evden çalışma” olmak üzere bazı esnek çalışma yöntemlerinin uygulaması 
yaygınlaşmıştır. COVID-19 salgınına kesin çözüm bulununcaya kadar önlem-
lerin süreceği, salgın ve önlemlerin iş ve toplum hayatını etkilemeye azalarak 
da olsa devam edeceği öngörülmektedir.

COVID-19 krizi nedeniyle “artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı” görüşü 
sıkça ve yaygın biçimde dile getirilmektedir. Ancak, hayli taraftar toplayan bu 
görüşe rağmen, özellikle iş yapma/çalışma yöntemlerinde kısa vadede yaşanan 
etki veya değişimlerin, kalıcı ve köklü bir dönüşüme yola açacağı hususu tartış-
malı görünmektedir. Çünkü, krizin istihdam ve çalışma yöntemleri üzerindeki 
etkileri ve yol açtığı değişiklikler, aslında zaten bilinen ve yaşanan bazı durum 
ve uygulamaların artışından ibarettir. Bununla birlikte, krizin zorunlu sebep-
lerle “uzaktan çalışma/iş yapma” gibi bazı esnek çalışma yöntemlerinin yaygın 
biçimde kullanımına yol açmasının bu yöntemlerin uygulanmasında bir artış 
etkisi göstereceği de söylenebilir. 

Süresi ve etkilerine dair öngörülerde ciddi bir yanılma olmadığı takdirde, kri-
zin ekonomi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin salgın sonrasında da 
azalarak da olsa devam edeceği; krizin özellikle bilişim teknolojisindeki  ve 
diğer alanlardaki gelişmelere bağlı olarak zaten gündemde olan ve bazı iş ve 
işletmelerde uygulanmakta olan uzaktan çalışma ve bazı esnek çalışma yön-
temlerinin yaygınlık ve uygulanma oranındaki artışı hızlandıracağı, ancak kısa 
vadede bunun “dönüşüm” denilebilecek geleneksel sistemin yerini alacak dev-
rimsel/kalıcı bir değişikliğe yol açmayacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
COVID-19, iş/çalışma yöntemleri, uzaktan çalışma, esnek çalışma
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Effects of COVID-19 Crisis on Employment and Working  
Arrangements

Abstract
COVID-19 pandemic, which emerged in China in the last months of 2019 and 
spread all over the world, has caused a “health crisis” at the global level, and 
measures fort his health crisis have caused a “socioeconomic crisis”. In this cri-
sis, a contraction in economies and employment occurred and unemployment 
increased. At the same time, the implementation of some flexible working 
methods has become widespread, especially “working from distance/home”. 
It is envisaged that the precautions will continue until the definitive solution 
to the COVID-19 pandemic is found, and that the outbreak and measures will 
continue, albeit with decreasing, to affect business and community life. 

The view that “nothing will be the same anymore” is frequently and widely ex-
pressed due to COVID-19 crisis. However, despite these views, that gather a lot 
of supporters, it seems controversial that the effects or changes experienced 
in the short term, especially in working methods, will lead to a permanent and 
radical transformation. Because the effects and changes of the crisis on em-
ployment and working method only means an increase in some situations and 
practices that are already known and practiced. On the other hand, it can be 
said that the widespread use of some flexible working methods such as “work-
ing/doing business remotely” due to compulsory reasons will have an increase 
effect in the implementation of these methods.

If there is no serious error in the predictions about its duration and effects, it 
is expected that the negative effects of the crisis on economy and employment 
will continue, albeit with a decrease, even after the pandemic. Depending on 
the developments especially in information technology and other fields, the 
crisis is thought to increase the prevalence and application rate of remote work 
and some flexible working methods, which are already on the agenda and im-
plemented in some works and businesses. However, it is considered that this 
will not lead to a revolutionary/permanent change that will replace the tradi-
tional system that can be called “transformation” in the short term.

Keywords
COVID-19, working methods, teleworking, flexible work
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Giriş

2019’un sonlarında Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok 
ülkeye ve Türkiye’ye yayılan COVID-19 salgını, küresel düzeyde “sağlık krizi” 
ve “sosyoekonomik kriz” boyutlarını içeren ve kendi adıyla anılan büyük bir 
krize yol açmıştır. Salgının neden olduğu “sağlık krizi”ni yönetmeye yönelik 
önlemler, ekonomi ve toplum hayatı üzerinde tehdit edici ve tehlikeli ani etki 
ve sonuçlarıyla sosyoekonomik krize de yol açmıştır. Çoğu sektörde iktisadi 
faaliyetler önemli ölçüde yavaşlamış ve daralmış, bazılarında ise nerdeyse 
tamamen durmuş, ekonomilerde durgunluk ve daralma, işsizlik oranlarında da 
ciddi artışlar yaşanmıştır. Krizin istihdam ve iş yöntemleri üzerindeki en önemli 
etkisi veya sonucu, istihdamın daralması, işsizliğin ve özellikle “uzaktan/evden 
çalışma” olmak üzere bazı esnek çalışma yöntemlerinin uygulamasının artması 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu etkilerin büyüklüğü ve süresi, öncelikle krizin ve 
alınan önlemelerin ne kadar süreceğine bağlıdır. COVID-19 salgınına kesin 
çözüm bulununcaya kadar önlemlerin devam edeceği, salgın ve önlemlerin iş ve 
toplum hayatını etkilemeye azalarak da olsa devam edeceği öngörülmektedir.

Bu yazıda, COVID-19 küresel salgını ve salgına yönelik alınan önlemlerin is-
tihdam ve çalışma yöntemlerine mevcut ve muhtemel etkileri ve bu etkilerin 
bir kalıcı bir “dönüşüm”e yol açıp açmayacağı ele alınmaktadır. Bu bağlamda, 
COVID-19 küresel salgını ve salgınla mücadele için alınan önlemlere değinil-
dikten sonra, bunların genel olarak ekonomik ve toplumsal, özelde de istih-
dam ve çalışma yöntemleri veya sistemleri üzerindeki yaşanan ve muhtemel 
etki ve sonuçları ele alınacaktır.    

COVID-19 Krizi = Sağlık Krizi + Sosyoekonomik Kriz
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan ve dünyanın çeşitli ülkeleri-
ne yayıldıktan sonra 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
küresel salgın (pandemi) olarak ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) salgını, 
küresel düzeyde bir “kriz”e yol açmıştır.
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Kriz (Özgüç, 2020), ani ve hızlı şekilde ortaya çıkan, korku ve paniğe neden 
olan, acil müdahale gerektiren, mevcut savunma ve yönetim mekanizmalarıyla 
baş edilmesi zor olan, tehdit edici, riskli, tehlikeli olaylar ve durumlar olarak 
tanımlanır. İlk defa Çin’de görülen ve salgına dönüşen COVID-19, bir krizin 
tüm özelliklerini göstererek “COVID-19 Krizi” olarak adlandırılan küresel bir 
buhrana yol açmıştır. 

COVID-19, öncelikle bir “sağlık krizi”dir. Çünkü, ortaya çıktıktan sonra hız-
la yayılan virüs, ülkelerin sağlık sistemlerini zorlayan insan sağlığı için tehdit 
edici ve tehlikeli etkileriyle küresel düzeyde korku ve paniğe yol açmış, acil 
sağlık ve kriz yönetimi önlemlerinin devreye sokulmasına neden olmuştur.   

Salgına karşı alınan özellikle “sosyal hareketliliği ve teması kısıtlayan” olağa-
nüstü sağlık önlemleri, insan sağlığıyla ilgili genellikle olumlu etki ve sonuçları 
yanında, ekonomi ve toplum hayatının tüm yönlerini, ulusal ve uluslararası 
düzeyde ciddi ve olumsuz biçimde etkilemiş; ekonomik ve toplumsal faaliyet-
lerin yavaşlamasına/durmasına ve daralmasına yol açmıştır. Başka bir deyişle, 
benzerlerinden farklı olarak, bu defa yaşanan sağlık krizi, küresel düzeyde bir 
“ekonomik ve toplumsal kriz”e de yol açmıştır.

Bu açıklamalara göre COVID-19 krizini (i) sağlık krizi ve (ii) sağlık krizi-
nin tetiklediği “sosyoekonomik kriz” bileşenleri veya boyutlarından oluşan 
“iki kademeli”, kapsamlı ve karmaşık küresel bir kriz olarak tanımlamak ve                         
COVID-19 Krizi = Sağlık Krizi + Sosyoekonomik Kriz şeklinde formüle etmek, 
uygun olacaktır.

Krizin sağlık boyutu, doğrudan virüsün insan sağlığına yönelik tehdit ve tehli-
keleri ve bunların önlenmesi ve zararlarının giderilmesine yönelik kriz yöneti-
mi ile ilgilidir. Ekonomik ve toplumsal boyutu ise büyük oranda salgınla mü-
cadele için alınan sağlık önlemlerinin ekonomi ve toplum hayatı üzerindeki 
olumsuz etki ve zararları ve bunların yönetimiyle ilgilidir. 

Krizin bu şekilde “iki boyutlu/kademeli” veya bileşenli biçimde tanımlanması, 
küresel düzeyde birey ve toplum hayatının çeşitli yönlerini ve bu bağlamda 
istihdam ve çalışma hayatını etkileyen böyle bir küresel krizin daha kapsayıcı 
ve doğru biçimde anlaşılması ve etkin biçimde “yönetilmesi” bakımından da 
uygun görünmektedir.

Krizin Sağlık Boyutu: Sağlık Krizi
Krizin başlangıcı veya kaynağı Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya 
çıkan ve 2020’nin başından itibaren dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmasını ta-
kiben 11 Mart 2020’de DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavi-
rüs (COVID-19) salgınıdır.

Hızla yayılan salgın, beklenmedik biçimde ortaya çıkması, mevcut kapasiteyi 
zorlayıcı gözlenen ve olası tehdit edici etkileriyle öncelikle bir sağlık krizine yol 
açmıştır. Salgının görüldüğü tüm ülkelerde ve Türkiye’de, ilk vakaların tespiti-
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ni takiben, hükümetler, kurumlar ve oluşturulan birimler tarafından yürütülen 
“acil durum ve kriz yönetimi” bağlamında, öncelikle salgının kontrolü ve ön-
lenmesine yönelik acil tedbirler ve hemen akabinde hastalananların tedavisine 
yönelik tedbirler olmak üzere, çok sayıda sağlık önlemi devreye sokulmuştur. 
Uygulanmaya başlayan “acil sağlık önlemleri” ile salgının hızı yavaşlatılmaya 
çalışılmış ve salgının yayılması kontrol altında tutularak yönetilebilir düzeyde 
tutulmaya amaçlanmıştır. Böylece hasta sayılarının ülkelerin teşhis ve tedavi 
kapasitelerini aşmasının önlenmesi ve hastaların mevcut imkân ve yöntem-
lerle tedavisi ile salgının kesin çözümü olan etkili bir aşı ve ilaç geliştirilmesi 
ve virüsün mutasyona uğrayarak zararsız hale gelmesi ya da “kitle bağışıklığı” 
kazanılması (Tatlıyer, 2020) için zaman kazanılması, hedeflenmiştir.

Acil sağlık önlemlerine (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020a) örnek olarak; yerel, ulu-
sal ve uluslararası düzeyde insan hareketliliği ve temasının kısıtlanması ve engellenmesi 
maksadıyla sokağa çıkma yasağı, ulusal ve uluslararası seyahatlerin kısıtlanması-ya-
saklanması, işyeri ve okulların tatil edilmesi-kapatılması; temizlik ve maske kullanı-
mı, havaalanları ve gümrüklerde hastalık belirtilerinin kontrolü, koronavirüs tarama 
testlerinin başlatılması, sağlık kuruluşlarında acil durum ve kriz yönetimine geçilmesi 
ve sağlık hizmetlerinde salgın vakalarına öncelik verilmesi, halkın virüsten korunma, 
uzmanların da virüsün teşhisi ve tedavisi konusunda bilgilendirilmesi gibi önlemler 
verilebilir. Acil önlemlerin yanı sıra virüs bulaşanların teşhisi, takibi ve tedavisi 
ile kesin çözümün bulunmasına yönelik -biraz zaman gerektirir- tedbirler de 
devreye sokulmuştur. Bu kapsamda;

• Test (teşhis) imkân ve uygulamalarının geliştirilmesi,
• Vaka temaslıların ve temas şüphelilerinin tespiti, takibi, karantina altına alınması,
• Acil ve müdahale gerektiren diğer sağlık vakaları hariç, teşhis ve tedavi imkan-

larının öncelikle salgınla mücadele için tahsis edilmesi ve kullanılması,
• Maske, dezenfektan, koruyucu elbise ve diğer tıbbî malzeme ve araçların üretim 

ve tedarikinin desteklenmesi ve artırılması,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde salgınla mücadele konusunda sağlık uzman-

ları/yöneticileri, birimler ve ülkeler arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırıl-
ması,

• COVID-19’un yol açtığı sağlık sorunlarının tedavisi konusunda mevcut ilaç ve 
imkanlardan yararlanarak “değişken/esnek tedavi algoritmaları”nın denenmesi,

• Aşı ve ilaç araştırmalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi gibi önlemler, dev-
reye sokulmuştur.

Ülkelerin imkân ve kriz yönetimi politikalarına göre bazı farklılıklar göster-
mekle birlikte, genellikle alınan önlemlerin ve ulaşılan sonuçların benzer ol-
duğu söylenebilir. 

Etki ve Sonuçlar
COVID-19 salgınında 21.06.2020 tarihi itibarıyla, Dünya’da günlük 138.926 
yeni vaka tespit edilmiş, enfekte olanların sayısı 8.708.008’e, ölü sayısı da 
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461.715’e ulaşmıştır. (WHO, 2020). Türkiye’de ise, ilk vakanın tespit edildiği 
11 Mart 2020’den bugüne (21 Haziran 2020) kadar 2.945.240 kişiye test ya-
pılmış, 187.685 vaka tespit edilmiş, koronavirüs bulaşanlardan 160.240 kişi 
iyileşmiş ve yaklaşık beş bin (4.950) kişi hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de, 
Vaka/Test oranı = %6,4; İyileşen/Vaka oranı = %85, Vefat/Vaka oranı ise %2,6 
olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere göre Türkiye, salgınla mücadele ve elde 
edilen sonuçlar bakımından diğer ülkelere kıyasla, oldukça başarılı bir perfor-
mans sergilemiştir. İncelenen oranlar çerçevesinde bu salgında gözlemlenen 
ölüm/vaka oranlarının benzer salgınlara kıyasla daha yüksek olmadığı, hatta 
bazılarından düşük olduğu, bununla birlikte COVID-19’un “bulaşma hızı”nın 
benzerlerinden daha yüksek olduğu ve buna bağlı olarak küresel düzeyde he-
men hemen tüm ülkeleri etkilediği, gözlenen ve genelde kabul edilen bir du-
rumdur.

Birkaç aylık salgın/kriz deneyimine göre, sayılan sağlık önlemlerinin -zama-
nında ve kapsamlı biçimde uygulanabildikleri ölçüde- salgının kontrolü ve 
yönetimi bakımından etkili olduğu ve beklenen sonuçları verdiği söylenebi-
lir. Özellikle, salgının yayılmasını önlemek için sosyal hareketliliği ve teması 
azaltmayı ve kısıtlamayı içeren acil tedbirlerin, 1-2 aylık bir sürede, salgının 
yayılma hızının kontrol altına alınmasını sağladığı görülmüştür. Bu esnada, 
COVID-19 hastalarının mevcut ilaç ve imkanlarla deneyimlere göre değişti-
rilen algoritmalarla tedavisinde, sınırlı da olsa başarı sağlandığı söylenebilir. 
Nitekim, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan itibaren günlük vaka 
sayısı artarak bir ay sonra (12 Nisan 2020’de) 5138 vaka ile zirveye ulaşmış, 
bu tarihten -özellikle de 21 Nisan’dan sonra azalarak 21 Mayıs’ta 972’ye düş-
müş, yaklaşık üç hafta 1000’in altında seyrettikten (1 Haziran’da birçok kısıt-
layıcı önlemin kaldırılmasından sonra) 12 Haziran’a kadar genellikle 1000’in 
altında seyrederek 13 Haziran’dan itibaren tekrar 1000’in üzerine ve 14 Hazi-
ran’da 1562’ye yükselmiştir. Bu oran daha sonra düşme eğilimine girmiş olup 
21 Haziran 2020’de yeni vaka sayısı 1.192 olmuştur (T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2020b). Diğer ülkelerde de normalleşme ile beraber benzer bir trend gözlem-
lenmiştir (WHO, 2020).

Küresel salgınla mücadele konusunda Türkiye, dünyada en başarılı ülkeler 
arasında yer almaktadır. Bu başarının, gecikmeden gerekli örgütlenmenin 
oluşturulması ve tedbirlerin devreye sokulması, Türkiye’nin sağlık altyapısı ve 
insan gücü bakımından potansiyelinin göreli olarak iyi durumda olması, kriz 
yönetimi sürecinde alınan bilim temelli1 kararların etkin olarak uygulanması 
gibi hususların sonucu olduğu söylenebilir. Ancak, sorunun kesin çözümü ola-
rak görülen aşı ve ilaç, henüz bulunmuş değildir ve bu konuya dair çalışmalar, 
çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de halen devam etmektedir.

COVID-19 küresel salgınının kesin çözümünün 1) virüsün nüfusun en az yüz-
de 50-60’ına bulaşmasıyla “kitlesel bağışıklık” kazanılması, 2) etkili bir aşının 
üretilmesi, 3) virüsün mutasyon geçirerek zararsız hale gelmesi olduğu kabul 
1 Türkiye’de vaka tespit edilmeden önce, Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Koronavirüs Bilim Kurulu”nun oluşturulması ve salgın-

la mücadele için alınan kararlarda Kurul tavsiyelerinin dikkate alınması, önlemlerin etkinliği ve toplumca kabulüne önemli 
katkılar yapan bir husus olarak değerlendirilmektedir.
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edilmektedir. Kitlesel bağışıklığın, kısa sürede çok sayıda kişinin ölümüne yol 
açabileceği; mutasyonun uzun zaman alacağı öngörülmektedir. En fazla iste-
nen çözüm olan etkili bir aşının kısa bir sürede geliştirilmesinin ise çok zor 
olduğu kabul edilmektedir. Şimdiye kadar en hızlı geliştirilen aşı, beş yılda 
bulunan Ebola aşısıdır. Aşı için Türkiye de dahil dünyanın birçok ülkesinde 
insanüstü bir çaba harcanmakla birlikte etkili bir aşının en iyi ihtimalle 12-18 
ay arasında geliştirileceği, aşının 18 ay içinde üretilememe ihtimalinin de dü-
şük olmadığı tahmin edilmektedir. Bu süreçte salgının yol açtığı krizin bir-iki 
yıl -derinliği azalıp artarak- devam edeceği,  bu süreçte  iki-üç salgın dalgası 
yaşanacağı ve her dalgada yaklaşık iki ay süreli yarı karantina uygulanmak 
durumunda kalınacağı öngörülmektedir (Tatlıyer, 2020).

Krizin Ekonomik ve Sosyal Boyutu: Sosyoekonomik Kriz
COVID-19 salgınının neden olduğu sağlık krizinin yönetimi bağlamında alı-
nan önlemler, salgının hızının düşürülmesi ve kontrolü açısından başarılı ol-
masına rağmen, ekonomik ve toplumsal sorunların derinleşmesi ve yaygınlaş-
ması ile yeni sorunların çıkmasına da yol açmıştır. Salgından etkilenen tüm 
ülkelerde ve Türkiye’de, salgın ve sağlık önlemleri, ekonomik ve toplumsal 
hayat ve faaliyetlerde, ciddi bir yavaşlama, daralma ve düşüşe; bazı alan ve 
sektörde faaliyetlerin adeta durmasına yol açmıştır. Salgına bağlı olarak ortaya 
çıkan bu etki, durum ve sonuçlar; ani olarak ortaya çıkmaları, acil müdahale 
gerektirmeleri, mevcut imkân ve mekanizmaları zorlamaları, tehdit edici-za-
rarlı yaygın etkileriyle, küresel bir sosyoekonomik krize de yol açmıştır. 

Yaşanan sosyoekonomik kriz, salgının nasıl seyredeceğinin ve kesin çözümün 
ne zaman bulunacağının belli olmadığı bir sağlık krizine bağımlı olması bakı-
mından, geçmişteki benzerlerinden farklı ve yönetimi zor bir kriz olarak orta-
ya çıkmıştır.

Krizin Ekonomik ve Sosyal Etkileri 
COVID-19 krizinin ekonomik ve toplumsal etkileri görünür ve yaşanır olmakla 
birlikte, bu etki ve sonuçlara ilişkin veriler henüz yeterli değildir. Çünkü, krize 
yola açan salgın, henüz bir-kaç ay önce ortaya çıkan ve devam den bir sorundur. 
Bu yüzden, kısa süre içinde yaşanan sınırlı tecrübelere ve verilere dayalı etki ve 
sonuçlarla ilgili tahmin ve değerlendirmelerde, “ihtiyatlı” olmak uygun olacaktır.

Bu kısıtlara rağmen, konumuz bakımından COVID-19 salgınına bağlı sosyoe-
konomik krizin;

1. Ekonomik durgunluk ve daralmaya yol açtığı,
2. İstihdamı olumsuz olarak etkilediği ve işsizliği arttırdığı,
3. İstihdam koşulları ve çalışma yöntemleri açısından bazı değişikliklere yol açtığı 

ve tüm bunların ekonomi, sektörler, kuruluşlar/işletmeler, hane halkı ve çalı-
şanlar bakımından yeni sorun ve durumlara yol açtığı söylenebilir. 
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Ekonomik Durgunluk ve Daralma
Sağlık krizinin en görünen etkisi, hemen hemen tüm ülkelerde ekonomik ya-
vaşlama, durgunluk ve daralmaya yol açmasıdır. Salgını denetim altına alabil-
mek için insan hareketliliğinin ciddi biçimde kısıtlanması, sektörlerin çoğun-
luğunda faaliyetlerin daralmasına ve yavaşlamasına; turizm, sivil havacılık ve 
taşımacılık gibi sektörlerde ve küçük esnaf ve sanatkarlarca icra edilen bazı 
hizmet alanlarında ise neredeyse tamamen durmasına yol açmıştır. 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nün tahminlerine göre, küresel ticaret hacminin 
2020’de bir önceki yıla nazaran en az % 13, kötümser senaryoya göre ise, % 32 
oranında düşeceği, tüm bölgelerde bu düşüşün iki haneli rakamlara ulaşarak 
2009 krizinden daha büyük bir daralma yaşanacağı öngörülmektedir.. Krizden 
en fazla Kuzey Amerika ve Asya’dan yapılan ihracatın, elektronik ve otomo-
tiv gibi karmaşık değer zincirine sahip üretim sektörleri ile seyahat ve ulaşım 
kısıtlamalarından doğrudan etkilenen hizmet ticaretinin olumsuz olarak et-
kileneceği beklenmektedir. 2021’de küresel ticarette bir toparlanma beklen-
mekte, ancak bunun da salgının süresine ve uygulanan politikaların etkinliği-
ne bağlı olacağı belirtilmektedir (WTO, 2020; Balcı, 2020). Aynı şekilde 2020 
yılı Nisan başında IMF’in 2020’nin ilk aylarına ait verileri esas alarak yaptığı 
tahminlere göre; 2019’da %2,9 büyüyen küresel ekonominin 2020’de %3 kü-
çüleceği, dünya genelindeki bu küçülmenin gelişmiş ekonomilerde %6,1 gibi 
yüksek bir oranda gerçekleşeceği öngörülmektedir (ILO, 2020a; Balcı, 2020). 
Türkiye de ise 2019 son çeyreğinde %6 artan GSYİH, biraz düşerek 2020’nin 
ilk çeyreğinde %4,5 artmıştır. IMF’in son tahminlerine göre, Türkiye’nin de 
arasında bulunduğu Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ülkeler grubun-
daki büyüme tahmini ise sadece %1 olup, kategoriler arasında en düşük (en 
iyi) küçülme oranı tahminidir. Buna karşılık, Hindistan (%1,9) ile salgının kay-
nağı olan Çin (%1,2) 2020’de dahi pozitif büyüme göstereceği tahmin edilen 
ender ülkelerdendir (IMF, 2020; Balcı, 2020).
 
Diğer yandan, ülke grupları içinde en yüksek küçülme oranının %7,5 ile Euro 
Bölgesi’nde olacağı ve, Rusya’nın da %5,5 bir daralma yaşayacağı, ayrıca salgı-
nın Rusya’ya geç ulaşmasının, beklenen daralmayı artırabileceği öngörülmek-
tedir. Bu durumun, ihracatının ağırlıklı olarak bu ülkelere olması sebebiyle, 
Türkiye’yi ayrıca olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. IMF’in son tah-
minlerine göre, 2020 yılında Türkiye ekonomisi %5 oranında daralacak, buna 
mukabil 2021 yılında ise %5 büyüme kaydedecektir. Turizm gelirlerindeki 
keskin düşüş hem GSMH hem de cari açık üzerinde önemli bir olumsuz etken 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Balcı,2020).

Krizin çoğu sektör ve ekonomiler üzerindeki toplam etkisinin küçülme yönün-
de olacağı, buna karşılık bazı sektörleri ise olumlu etkileyeceği ileri sürülmek-
tedir. Bu açıdan olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen “eğlence” sektö-
rünü, turizm ve tatil, havacılık ve denizcilik, otomotiv, inşaat ve emlak, imalat 
(hayati olmayan), finans hizmetleri, eğitim ve petrol-gaz sektörlerinin izleye-
ceği öngörülmektedir. Krizden “en olumlu” etkilenecek sektörün “alternatif 
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enerji kaynakları” olacağı, bunu sırasıyla tıbbi ikmal ve hizmetler, gıda işleme 
ve perakende, kişisel bakım ve temizlik, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-ticaret 
ve tarımın izleyeceği ileri sürülmektedir (Şeker vd., 2020, ss. 128-129). Ayrıca 
COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan ekonomik daralma ve durgunluğun en azın-
dan 2-3 yıl süreceği, ulusal ve küresel ekonomi(ler)in 2019 yılı düzeyine ancak 
2023’te ulaşılabileceği öngörülmektedir.

İstihdam ve İşsizlik
Küresel krize bağlı ekonomik durgunluk ve daralmanın (1) istihdamın daral-
masına, (2) işsizliğin artmasına ve (3) istihdam koşullarının olumsuz olarak 
etkilenmesine yol açtığı/açacağı, gözlemlenen bir durum ve genel kabul gören 
bir görüştür.

COVID-19 küresel salgınına karşı alınan tedbirler sebebiyle, 22 Nisan 2020 
itibarıyla dünyada yaklaşık 2,26 milyar iş görenin (dünya işgücünün yakla-
şık %70’inin) olumsuz etkilendiği ileri sürülmektedir. ILO’nun (Uluslararası 
Çalışma Örgütü) son tahminlerine göre 2020 yılının ilk çeyreğinde dünyada 
çalışma saati itibarıyla toplam istihdam, kriz öncesine (2019’un son çeyreğine 
oranla) %4,5 azalmıştır. Bu da haftalık çalışma süresi 48 saat kabul edildiğinde 
130 milyon (tam süreli) “iş”e tekabül etmektedir. ILO’ya göre, istihdamdaki 
daralma devam edecek ve 2020’nin ikinci çeyreğinde toplam çalışma saatleri, 
2019’un son çeyreğine göre %10,5 oranında azalacaktır ki bu 300 milyondan 
fazla tam süreli işin kaybı anlamına gelmektedir (ILO, 2020a; Balcı, 2020). 
Ancak bu veriler, 300 milyon kişinin işsiz kaldığı şeklinde yorumlanmamalıdır. 
Çünkü, istihdamın daralması, çalışma saati ve kişi sayısı bakımından her za-
man aynı oranda gerçekleşmeyebilir. Özellikle kısa vadede, böylesi durumlar-
da işverenlerin işten çıkarmadan önce çalışma sürelerini kısaltma gibi tedbirle-
re başvurmaları, hükümetlerin işten çıkarmaları yasaklamaları ve kısıtlamaları, 
çalışma sürelerini kısaltmaları gibi nedenlerle, çalışan sayısı bakımından da-
ralma daha düşük olabilir. Ancak, kriz süresi uzadıkça, kişi sayısı bakımından 
da istihdamdaki daralmanın ve buna bağlı olarak işsizlik oranlarının artması, 
ayrıca işgücüne katılım oranlarının düşmesi, beklenen bir durumdur.

Dünyada ve Türkiye’de salgına bağlı ekonomik krizin yol açtığı işsizliğin 
en çok ekonomi ve istihdam içindeki ağırlığı yüksek olan imalat, toptan ve 
perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri gayrimenkul ile kültür, 
sanat, eğlence ve spor faaliyetlerini etkileyeceği öngörülmektedir. Krizden 
orta-yüksek düzeyde etkilenen sektörler ise; inşaat, ulaştırma ve depolama, 
mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri ve 
diğer hizmet faaliyetleri olarak öngörülmektedir (ILO, 2020a; Balcı, 2020). 
Türkiye’de 2020’nin ilk iki ayında işsizlik, bir önceki yılın son çeyreğine göre 
biraz düşerek %12,7 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, aynı aylarda işgücüne ve 
istihdama katılanların sayısı da düşmüştür. Daralma işareti olarak görülebile-
cek işgücündeki düşüş yanında, söz konusu aylarda Türkiye’de salgının henüz 
başlamadığını da hesaba katmak gerekir.
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Tablo 1. Türkiye’de İşgücü, İstihdam ve İşsizlik Sayı ve Oranları

Kaynak: (T.C. Cumhurbaşkanlığı SBB, 2020)

COVID-19 krizinden gençlerin, özellikle de genç kadınların, yetişkinlere (25+ 
yaştakiler) kıyasla daha fazla olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Olumsuz 
etkilerin yüksek gelir grubu ülkelerde daha fazla olacağı beklenmektedir. Ni-
tekim, küresel salgının başlangıcından beri, gençlerin %17’sinin işleri durmuş; 
COVID-19 krizinin başladığı Şubat-Nisan 2020 döneminde genç erkelerin 
işsizlik oranı, Kanada’da %12,7’den %27,1’e; ABD’de %8,5’ten %24’e; genç 
kadınların işsizlik oranları ise Kanada’da %8’den %28,4’e; ABD’de %7,5’ten 
%29,8’e yükselmiştir. Aynı dönemde gençlerin işgücüne katılım oranları 
da Avustralya’da 7,1, Kanada’da 11,7, G.Kore’de 1,9, ABD’de ise 7,5 puan 
düşmüştür. İstihdamdaki gençlerin çalışma saatlerinde %23, gelirlerinde de 
%40’lara ulaşan bir düşüş yaşanmıştır. Avustralya’da da 20 yaş altındaki genç-
lerin işsizlik oranı 18,5 puan artmıştır (ILO, 2020a).

Krizi süresinin uzamasına bağlı olarak işsizliğin de artması ve uzun sürme-
si sonucunda nüfusun işgücüne katılım oranlarında duraksama ve düşüş 
beklenebilir. Dünya ekonomilerinde sonraki dönemde olası duraksama ve dü-
şüşün nedenleri olarak, uzun süreler iş bulamama nedeniyle bir kısım kimse-
lerin işgücünden çekilmesi (cesaretsiz işçiler hipotezi), kadınların ve çalışma 
çağ dışı (emekli) çalışanların oranlarında düşme, hükümet politikalarının bu 
yöndeki olası etkileri gibi sebepler sayılabilir. Krizin sayısal olarak istihdamın 
daralması ve işsizliğin artması yanında -özellikle çalışanlar ve hane halkı bakı-
mından- önemli bir etkisi de istihdam koşullarının olumsuz etkilenmesi ve 
kötüleşmesidir. Bu bağlamda, ücret düzeylerinin düşmesi, çalışma sürelerinin 
kısalması, iş ve ücret güvencesi ile örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının 
zayıflaması, kayıt dışı ve geçici/esnek istihdamın yaygınlaşması, beklenen so-
nuçlar arasındadır.

Krizin şimdiye kadar gözlemlenen etkilerine bakarak, çoğu sektör bakımından 
ve toplam olarak istihdamda daralma ve işsizlik etkisine rağmen bazı sektör-
lerde aksi bir trendin ortaya çıkabileceği söylenebilir. Bu gibi iş ve mesleklere 
örnek olarak sağlık, iletişim-bilişim sektörü, tedarik zinciri ve dağıtımla ilgili 
işler verilebilir. 
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Ekonomik ve Sosyal Önlemler
Krizden etkilenen ülkelerde ve Türkiye’de sağlık önlemleri yanında, salgı-
nın ekonomi, iş hayatı, işletmeler, hane halkı, çalışanlar ve toplum üzerin-
deki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, ekonomiyi canlandırmaya; 
işletmeleri, istihdamı ve iş görenleri ve gelirlerini korumaya, sosyal taraf-
lar arasındaki iletişim ve iş birliğini geliştirmeye yönelik çok sayıda maliye, 
para, sosyal politika önlemi devreye sokulmuştur (ILO, 2020b). Bu bağlamda 
Türkiye’de, özellikle  18 Mart 2020 tarihinde yapılan COVID-19 Mücadele 
Eşgüdüm Toplantısı sonrasında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 
ve sonrasında açıklanan politika kararları (IMF, 2020) doğrultusunda, Cum-
hurbaşkanlığı Kabinesi ile Sağlık, Hazine ve Maliye, Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler, Ticaret gibi Bakanlıklar; TCMB, Türkiye Varlık Fonu, Kamu Ban-
kaları vb. kuruluşlar tarafından toplam tutarı 252 milyar TL (GSYİH’nın %5’i) 
ulaşan -bir bölümü aşağıda sıralanan- çok sayıda önlem devreye sokulmuştur 
(Işık Erol, 2020, ss. 222-224):

• İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için 2 milyar TL (300 mil-
yon dolar) ek kaynak ayrılarak T.C. vatandaşı ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 
1.000 TL nakdi destek verilmesi,

• En düşük emekli maaşının 1.500 TL’ye yükseltilmesi ve emeklilerin bayram 
ikramiyesinin Nisan ayı başında ödenmesi, 

• Belirli sektörlerdeki işletmelerin muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri-
nin nisan, mayıs ve haziran ödemelerinin altı ay ertelenmesi, 

• Salgın ve önlemler nedeniyle nakit akışı bozulan işyerlerinin bankalara olan 
kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ertelenmesi ve ilave finansman 
desteği sağlanması. 

• Krizin olumsuz etkisiyle likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı olan firmalar-
la, KOBİ’lere destek amacıyla, Kredi Garanti Fonu’na sağlanan desteğin 25 
milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması, 

• Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile yeni COVID-19 tedbirleri kapsamında CO-
VID-19 tanısı konulan her hasta için hastanelere günlük 660 lira ödenmesi,

• İşten çıkarmaların belirli süre için (üç ay) yasaklanması,
• 2016’da uygulanmaya başlanan asgari ücret desteğinin 2020’de de uygulan-

maya devam edilmesi,
• Genel, sektörel veya bölgesel kriz veya başka bir zorlayıcı durumun ortaya çık-

ması sonucu olarak iş yavaşladığında veya askıya alındığında işçilere gelir 
desteği sağlamak amacıyla oluşturulan “kısa süreli çalışma ödeneği”nden ya-
rarlanmanın kolaylaştırılması ve hızlandırılması, ödenekten yararlanma süre-
sinin uzatılması,

• Çalışanların zorlayıcı nedenlerden dolayı çalışma saatlerindeki azalmayı veya 
durmayı telafi etmeyi amaçlayan (günlük en fazla üç saat olarak) “telafi edici 
çalışma”nın uygulanma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılması.

• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerin geliştirilmesi,
• Tüm eğitim düzeylerde “açık ve uzaktan öğretim”e geçilmesi, çalışma hayatın-

da esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaştırılması. 
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Krizin İstihdam Koşulları ve Çalışma Yöntemlerine Etkisi 

İstihdam Koşulları
Kriz, daha önce değinilen “istihdamı daraltıcı (fiilen çalışan/iktisadî faaliyet-
lere katılanları azaltıcı) ve işsizliği artırıcı” etkisi yanında istihdam (çalışma) 
koşulları ile çalışma sistemleri ve yöntemlerini de etkilemektedir. 
. 
Durgunluk ve daralmadan en fazla “talep esnekliği yüksek” mal ve hizmetlerle 
ilgili sektörler ve işler ile göreli olarak “zayıf durumdaki işgücü” statülerinde-
kilerin olumsuz biçimde etkilenmesi (iş ve gelir kaybına uğraması) beklenen 
bir durumdur. Yaşanan krizin, iş gücü ve istihdama dahil olanların sektörler 
(tarım, sanayi, hizmetler) ve statülere (ücretli, kendi hesabına -bağımsız-, işve-
ren, yardımcı aile işçisi) göre dağılımını ve istihdam koşullarını farklı oranlar-
da etkileyeceği söylenebilir. Nitekim, krizin yaşanmakta olduğu birkaç aylık 
sürede, durgunluk ve daralmanın sektör, işkolları ve statülere göre etkisinin 
farklılaştığı söylenebilir. Bazı işkolları ve işletmelerde işler, belli sürelerle de 
olsa adeta dururken, bazı işkolları ve işyerlerinde iktisadî faaliyetler, gerekli 
önlemler alınarak geleneksel çalışma sistemiyle veya başta uzaktan/evden ça-
lışma olmak üzere artan oranda bazı esnek veya atipik çalışma düzenlemeleri ile 
sürdürülmeye çalışılmıştır. Konuyla ilgili deneyim ve tahminlere göre (Şeker 
vd., 2020) krizden “hizmetler” sektörünün, sonra da sanayii sektörünün ve 
statü bakımından da ücretli/bağımlı çalışanlar ile kendi hesabına çalışan ser-
best meslek erbabının daha olumsuz etkileneceği söylenebilir.

İşgücü ve istihdam içinde en büyük paya sahip olan ücretli (bağımlı) çalışanla-
rın; ücret düzeyleri,  iş ve ücret güvencesi, örgütlenme, toplu pazarlık, sosyal 
haklar vb. çalışma koşulları bakımından daha fazla olumsuz etkileneceği ön-
görülmektedir.

Kriz sürecinin, genç ve kadın işgücü üzerindeki olumsuz etkilerinin aşağıdaki 
gerekçelerle daha büyük olacağı, öngörülmektedir:

• İyi zamanlarda bile gençlerin iş piyasasındaki durumu daha zayıf ve 
sorunludur. İşsizlik oranları daha yüksektir, yetişkinlerin işsizlik ora-
nındaki 1 puanlık artışa karşılık gençlerin işsizlik oranı 2,1 puan art-
maktadır. İstihdamdaki gençlerin dörtte üçü, işsizlik ve gelir kaybına 
açık, sosyal koruması ve yararları düşük kayıt dışı (informal) işlerde 
çalışmaktadır. Avrupa Birliği’nde geçici işlerde çalışan gençlerin oranı 
%50 iken yetişkinlerin aynı oranı %12,5’tir. İstihdamda ve eğitimde 
olmayan gençlerin oranı %20, yani 267 milyon kişidir.

• İlk defa iş arayanlar içinde gençlerin oranı, daha yüksektir. Gençlerin 
iş tecrübeleri yoktur veya azdır, işten çıkarılmaları ise daha kolay ve az 
maliyetlidir.

• İş görenleri koruyucu yasaların daha etkili ülkelere kıyasla, bu düzen-
lemelerin zayıf ülkelerde genç istihdamı daha kolay artmaktadır.
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• Krizin başlamasından beri boş işlere, pek kimse alınmamaktadır. İngil-
tere’de 2020’de boş işlerin sayısı %24,8 düşmüştür.

• Kriz ve işsizlik, gençlerin ruh sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Bir 
araştırmaya göre, genç erkelerin %53’ü, kadınların ise %60’ı kariyerle-
riyle ilgili belirsizlik ve korku, %50’si ise kaygı bozukluğu ve depresyon 
yaşadıklarını belirtmişlerdir.

• Eğitim ve işe dayalı öğrenme faaliyetlerinin kesintiye uğraması, genç-
lerin iş bulma ihtimalleri ile hayat boyu gelirlerini azaltıcı bir etki gös-
terebilecek bir sorun olarak değerlendirilmektedir (ILO, 2020a).

• Krizin, (1) eğitim, öğretim ve iş temelli öğrenmede aksamalara; (2) iş arayan 
ve işgücü piyasasına yeni giren gençler için zorlukların artmasına ve (3) is-
tihdam kalitesinin düşmesine yol açmasına bağlı yaşanan/yaşanabilecek iş ve 
gelir kayıpları gibi nedenlerle gençler üzerindeki olumsuz etkisinin daha fazla 
olacağı beklenmektedir. Bu bağlamda, ekonomi ve istihdamı canlandırı-
cı; işletme, istihdam ve gelirleri destekleyici, gençleri koruyucu, sosyal 
diyaloğu geliştirici kapsamlı ve hedefli politika ve çözümler gerektir-
mektedir (ILO, 2020b, Balcı,2020).

Çalışma Sistemleri/Yöntemleri
Çalışma sistemleri veya yöntemleri, iktisadî faaliyet veya işlerin zamanı ve 
süresi, yerine getirildiği yer, iş görenlerin işlev ve görevleri bakımından düzen-
lenmesini2 ifade eder. Çalışma yöntemleri/sistemleri, anılan boyutlar bakımın-
dan (1) Esnek olmayan (geleneksel), (2) Esnek sistemler diye ikiye ayrılabilir. 

COVID-19 küresel salgının çalışma yöntemlerinin uygulanma oranlarını etki-
lediği, özellikle uzaktan çalışma (teleworking) sisteminin uygulanmasında ciddi 
bir artışa yol açtığı, gözlenen bir durumdur. Krizin çalışma düzenlemeleri veya 
yöntemleri üzerindeki gözlenen ve olası etkileri, aşağıda ele alınmıştır.  

Geleneksel Çalışma Sistemi
Geleneksel (tipik) çalışma sistemi iş görenlerin -istisnalar hariç- tamamının 
veya çok büyük çoğunluğunun belirli çalışma günlerinde, belirli/sabit zaman 
dilimlerinde tam süreli olarak, ev dışında sabit/belirli işyerlerinde ve sabit iş-
lerde çalıştırılmasını içerir. Bu özellikleriyle geleneksel sistem; süre-zaman, 
yer ve işgörenlerin işlevleri (görevleri) bakımından “esnek olmayan” ve uzun 
zamandan beri uygulanmakta olan egemen çalışma sistemidir.

COVID-19 salgını sürecinde, özellikle alınan sağlık önlemlerinin etkisiyle, ge-
leneksel çalışma sisteminin uygulanmasında çok ciddi düşüşler yaşanmıştır. 
Buna karşılık, sağlık önlemlerinin gevşetilmesine bağlı olarak çoğu sektör ve 
işletmede geleneksel çalışma sistemine dönüldüğü gözlenmektedir.

2 Nitekim, yabancı yazında yaygın olarak bu sistem veya yöntemler (work arragements) olarak isimlendirilir.
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«Esnek Çalışma Sistemleri 
“Alternatif”, “atipik” diye de adlandırılan “esnek çalışma sistemleri”; istihdam 
veya çalışmanın zaman ve süre, yer, iş görenlerin işlevleri/görevleri gibi bo-
yutlar bakımından “değişken” olarak düzenlenmesini ve uygulanmasını içerir. 
İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili yazılan birçok kaynakta da bu kavramlar 
kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır (Acar, 1992; Dessler & Varrkey, 2005; De-
Cenzo vd., 2016; Kaya & Burtan Doğan, 2016).

Yaşanan ekonomik, toplumsal ve teknolojik değişmelere bağlı olarak, esnek 
veya atipik diye adlandırılan çalışma sistemleri, son yıllarda gittikçe yaygınla-
şan çalışma düzenlemeleridir. Esnek çalışma sistemlerinin ortaya çıkmasına ve 
yaygınlaşmasına yol açan nedenler olarak;

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi,
• Artan rekabetin işgücü maliyetlerini düşürme yönündeki büyük etkisi,
• Özellikle kadın çalışanlar bakımından aile-iş dengesini sağlamanın 

önem kazanması,
• Özellikle büyük kentlerde trafik yoğunluğu, zaman kayıpları, enerji 

tüketimi ve çevre kirliliğinin azaltılması ihtiyacı ve isteğinin artması, 
dezavantajlı iş görenlerin istihdamına yönelik yasal düzenlemelerin et-
kisi gibi sebepler sayılabilir.

Esnek çalışma sistemlerinin sözü edilen nedenlerle uygulanma oranındaki 
tedricî artışa rağmen, geleneksel sistem(ler), egemenliğini sürdürmektedir. 
Bununla birlikte, COVID-19 krizi sürecinde alınan sağlık önlemlerinin etki-
siyle, öteden beri işlerin geleneksel sistemle yürütüldüğü birçok sektörde işler, 
büyük oranda uzaktan çalışma sistemiyle yürütülmeye başlanmıştır.  Bu arada, 
diğer bazı esnek çalışma sistemlerinin uygulanması ve popülaritesinde bir artış 
olmuştur. Bu gelişmeler, uzaktan çalışma ve diğer esnek çalışma sistemlerin-
deki artışın, salgın sonrası dönemde de devam edip etmeyeceği tartışmalarına 
yol açmıştır.

Uzaktan Çalışma
Krizin çalışma yöntemleri bakımından en büyük etkisi, dünyada ve Türkiye’de 
uzaktan çalışma uygulamasının kapsam ve oran olarak önemli ölçüde artma-
sıdır. 

Uzakta(n) çalışma (teleworking), iş görenlerin mesailerinin tamamını veya 
bir kısmını, mekân ve ve zaman esnekliği içinde, işyeri dışında, genellikle 
evde, bilgisayar, telefon ve internet üzerinden kurulan iletişim ve ilişkilerle 
işlerini yerine getirmelerini içeren esnek bir çalışma yöntemi, modeli veya 
düzenlemesidir (Dessler & Varrkey, 2003). Evden çalışma diye de adlandırılan 
bu sistem, özellikle satış ve hizmet mesleklerinde gittikçe yaygınlaşan ve ilgi 
gören, iş görenler ve yöneticiler için benzersiz durumlar ve sorunlar da ortaya 
çıkaran bir çalışma biçimidir.
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Popülerliğine rağmen, herkesin üzerinde mutabık kaldığı resmi bir tanımı ol-
mayan uzaktan çalışma, farklı biçimde tanımlanıp uygulanabilmektedir. Ge-
nelde işin nerede, hangi araçlarla, yapıldığına göre tanımlansa da yer (ge-
leneksel ofis, ev, vb.), bilgi ve iletişim teknolojileri ve araçlarının kullanımı, 
bilgi ve örgüt içi ve dışı temas yoğunluğuna göre farklı biçimlerde düzenlenip 
uygulanabilmektedir. 

Uzaktan çalışanlar, düşük veya yüksek oranda ya da tamamen işini işyeri dı-
şında, evde veya göçebe biçimde yapan, az ya da çok bilgi ve iletişim tekno-
lojilerini kullanan emekçilerdir. Bunlar genellikle geçici veya sözleşmeli diye 
tabir edilen statüde çalışan çevre işçileri/çalışanlarıdır. Bu kategorideki emek-
çilerin çalışma koşulları (iş güvencesi, sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkı 
ve diğer bazı sosyal hakları) geleneksel sisteme göre istihdam edilen çekirdek 
çalışanlara kıyasla daha olumsuzdur ve bu olumsuzluk artma eğilimindedir.

Uzaktan çalışmanın hem iş verenler hem de iş görenler ve toplum açısından 
avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Uzaktan çalışma, 
işverenler açısından; işgücü maliyetlerini düşürme, esnek mal ve hizmet üre-
timine uygunluk, iş süresi (mesai) kayıplarının azalması, çalışma mekânı ma-
liyet ve giderlerinin azalması, çalışanların iş tatminini ve performansını olum-
lu etkilemesi, proje-performans ve sonuca dayalı çalışma ve ücretlendirmeye 
uygunluk, taşıma giderlerini ve devamsızlıkları azaltması gibi yararlara sahip-
tir. İş görenler açısından ise daha özerk ve esnek çalışma imkânı sağlaması, aile 
ve iş görevlerini dengeleme ve uyumlaştırmaya elverişli olması, engellilik ve 
hastalık vb. durumlarda da çalışabilmeye uygun olması, işe gidip-gelme için 
harcanan zaman, enerji ve giderlerden tasarruf sağlaması, iş ve hayat tatmini 
ile fiziksek sağlığı olumlu etkilemesi gibi bakımlardan yararlı görülmektedir. 
Ayrıca uzaktan çalışmanın istikrar ve girişimciliği artırma, trafik yoğunluğu 
ile enerji tüketimi ve hava kirliliğini azaltma gibi toplumsal faydaları olduğu 
belirtilmektedir.

Fakat uzaktan çalışma işletmeler için işe alma ve eğitim maliyetleri ile yönetim 
ve denetim sorunlarını artırması, sağlık ve güvenlik sorunlarına yol açması, iş 
görenlerin işe ve işletmeye aidiyet ve bağlılığının azalması gibi sorunlar orta-
ya çıkarabilir. Bunun yanında iş görenler açısından ise; işe dayalı öğrenme 
ve terfi imkanlarından yoksun kalma, iş ve aile rolleri arasında çatışmaların 
yaşanması, işe ve işletmeye bağlılıkta düşme, sosyal izolasyon (soyutlanma), 
göreli olarak iş güvencesi ve çalışma koşullarının azlığı/elverişsizliği durumları 
meydana getirebilir. Kayıt dışılığın artması, vergi kayıpları, sosyal harcama-
ların artması, düzenleme ve denetim güçlükleri, toplum düzeni ve sağlığı ile 
ilgili sorunlar bakımından sakıncalar da uzaktan çalışmanın getirdiği diğer 
sorunlardır.

COVID-19 krizi öncesinde, daha çok yönetsel ve profesyonel bazı işlerde kıs-
men uygulanan “uzaktan çalışma”, salgın ve önlemlerin etkisiyle, çeşit ve dü-
zey olarak daha geniş bir alanı kapsar biçimde ve daha yüksek oranda uygu-
lanmaya başlanmıştır. Bunun en çarpıcı örneği, kriz süresince her düzeydeki 
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tüm okullarda ve üniversitelerde eğitim öğretim, “açıktan ve uzaktan öğretim” 
yoluyla yürütülmesidir. Okullar ve üniversiteler yanında, birçok kamu ve özel 
kuruluşlarda özellikle “hizmet işleri”, büyük oranda “uzaktan çalışma” yönte-
miyle yapılmaya başlanmıştır. Ancak, önlemlerin gevşetilmesine paralel ola-
rak, geleneksel sisteme bir dönüş de başlamıştır. 

İş Paylaşımı
İş paylaşımı (job sharing) bir kişilik tam süreli bir işin iki veya daha fazla iş 
gören arasında paylaşılarak sırayla yapılmasını içeren bir sistemdir. Tam sü-
reli çalışmayı gerektiren tipik bir tek vardiyalı sistemde bir işi sabahtan öğle-
ye kadar bir kişi, öğleden sonraki kısmını ise başka bir kişi tarafından yerine 
getirilmesi, bu sistemin uygulanmasına örnek olarak verilebilir. İş paylaşımı, 
günlük, haftalık veya aylık tam süreli mesainin birden fazla iş gören tarafın-
dan paylaşılması (bölünmüş gün, bölünmüş hafta, dönüşümlü hafta) şeklinde 
de uygulanabilir. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde işten çıkarmaları ve 
işsizliğin artışını önlemek ve azaltmak için kullanılabilecek bir yöntemdir. Kri-
zin uzun sürmesi halinde, iş paylaşımının açık işsizliği azaltmak amacıyla hükümetçe de 
desteklenen bir uygulama olarak artması beklenebilir.

Kısmi Sürelî (Part-Time) Çalışma
Kısmî süreli (part-time) çalışma, işçi ve işveren taraflarının anlaşmasıyla nor-
mal (haftalık veya günlük) iş süresinden belli oranda daha az çalışmayı içeren 
bir düzenlemedir. Kısmî süreli çalışma, süresi azaltılmış bir çalışmadır. Süre 
ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Kısmi çalışma süreklidir ve bu unsuru ile kısa 
süreli çalışmadan ayrılır (Kaya & Burtan Doğan, 2016, s. 1079). Kriz dolayı-
sıyla, birçok işyerinde iş sürelerinde geçici azaltma yoluna gidilmiş olmakla 
birlikte, kısmî süreli çalışanların oranında bir değişme olup olmadığın dair 
yeterli veri ve bilgi bulunmamaktadır.

Esnek Zaman (Flexitime)
Esnek zaman (flexitime), genellikle gün ortasındaki sabit bir veya iki zaman dili-
mi dışında iş görenlerin işe başlama ve işten ayrılma saatleri ile öğle molalarını 
ihtiyaç ve isteklerine göre belirlemelerine imkân sağlayan bir düzenlemedir. 
Bu sistemin, mavi yakalı işlerden, büro ve satış işlerine, oradan da yönetim 
işlerine geçildikçe uygulanma oranının yükseldiği söylenebilir. Esnek zaman 
sistemi; büro, profesyonel ve yönetsel işlere daha uygundur; karşılıklı bağım-
lılığın yüksek olduğu üretim(fabrika) işlerine ise pek uygun değildir. Esneklik 
arttığı ölçüde yarar ve sakıncalarının artacağı söylenebilir. Sistemin devreye 
sokulması ve yönetimi önemlidir: Bir yönetici tayin etmek ve pilot bir bölümde 
başlatmak tavsiye edilir (Dessler & Varkkey, 2005). Krizin uzun sürmesi haline, 
mesai başlangıç ve çıkışlarında artan sosyal yoğunluk ve teması azaltmak, işyerinde 
de yoğunluk ve temas süresini düşürmek amacıyla bu sistemin kullanımında bir artış 
beklenebilir.

Esnek Vardiyalı Çalışma
Teknik, ekonomik ve yasal vb. gereklere bağlı olarak “günlük işlerin tek var-
diyaya sığdırılamaması” sonucunda başvurulan “vardiyalı çalışma”, işyerindeki 
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günlük çalışmanın iş görenleri iki veya üç postaya bölerek gerçekleştirilmesini 
içerir. Geleneksel olarak, vardiyalı çalışmaya ilişkin kararlar, tamamen veya 
büyük oranda işveren tarafına bırakılmıştır. Son zamanlarda daha fazla sözü 
edilen “esnek vardiya” kavramı, vardiya düzenlemeleri konusunda iş gören-
lere tercih ve daha fazla karar hakkı verilmesini içeren bir çalışma sistemidir. 
Buna göre, iş görenler ihtiyaç ve isteklerine göre vardiya değişikliği ve ayarla-
maları yapabilirler.
 
Sıkıştırılmış/Kısa iş haftası 
Sıkıştırılmış iş haftası, haftalık normal çalışma süresinin daha az güne (örneğin 
40 saatlik bir haftalık mesainin beş gün yerine her gün 10 saat çalışmayla dört 
güne) sığdırıldığı bir çalışma düzenidir. Bu sistem, hava taşımacılığında pilot 
ve havayolu görevlileri, sağlık sektöründe hekimler ve diğer sağlık çalışanları 
için öteden beri uygulanmaktadır. Bu sistemin, iş gören memnuniyetini ve 
belli oranda iş zamanı kayıplarını olumlu etkileyeceği, ancak uzun mesai do-
layısıyla yorgunluk ve bağlı sorunları artıracağı görüşü yaygındır. Krizin uzun 
sürmesi ve önlem olarak haftanın belli günlerinde sokağa çıkma yasağı ve ben-
zeri kısıtlamalar uygulanması halinde, bu sistemin uygulanmasında da belirli 
bir artış beklenebilir.   

Çağrı Üzerine Çalışma
Çağrı üzerine çalışma, iş görenin önceden çağrı yapılarak belirlenen/ihtiyaç 
duyulan süre kadar çalıştırılmasını içeren bir düzenlemedir. Bu düzenleme, 
farklı biçimlerde olabilir. İş gören, her çağrıda, en az yasalarca veya taraflarca 
önceden belirlenen süre kadar çalışır. Veya her çağrıda, çalışma süresinin ne 
kadar olacağı da belirtilir. Bazı durumlarda da çağrı üzerine çalışma süresini 
ihtiyacına göre, işveren belirler. Genellikle, ilgili düzenleme ve sözleşmelerde 
çağrının ne zaman yapılacağı, her çağrıda asgari ve azami çalıştırma süreleri, 
iş gören çalıştırılmasa bile belirlenen asgari bir sürenin ücretin ödenmesi gibi 
hususlara yer verilir. Kriz süresince, bu yöntemin çoğu iş yerinde, sistematik 
tarzda olmasa da uygulamasında bir artış olduğu ve kriz sürecinin uzaması 
halinde bunun devam edeceği söylenebilir. 

Belirli Süreli/Geçici Çalışma
Bilindiği gibi, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi, temelde belirsiz süreli ve 
belirli süreli diye ikiye ayrılır. Belirli süreli çalışma veya istihdamda, ilişkinin 
başlangıç ve bitiş tarihi (süresi) baştan belirlenmiştir, belirsiz süreli çalışma 
da ise başlangıç tarihi bellidir, ancak bitiş tarihi belirlenmez. Günlük dilde 
kadrolu çalışanlar diye de adlandırılan belirsiz süreli sözleşmelere göre tam 
gün (süreli) istihdam edilenler, genellikle işyerlerinin çekirdek (aslî) iş görenleri 
olarak kabul edilir. Bunların ücretleri, iş ve ücret güvenceleri, örgütlenme ve 
toplu pazarlık hakları ve diğer çalışma koşulları, geçici veya esnek düzenle-
melere göre çalışanlara kıyasla, daha elverişlidir. Esnek çalışmanın yaygınlaş-
masının da etkisiyle belirli süreli/geçici çalışanların sayısı ve oranları gittikçe 
artmaktadır. Bunlar, ücret, iş ve ücret güvencesi, toplu pazarlık hakkı ve di-
ğer çalışma koşulları bakımından daha zayıf konumdadırlar, bu nedenle de 
“çevre iş görenleri” olarak görülmektedirler. Son yıllarda, daha sık yaşanan 
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ekonomik dalgalanmalar ve rekabetin artması nedeniyle, maliyetleri düşürme 
gereğinin daha da önem kazanmasına bağlı olarak, belirli süreli geçici çalışan-
ların sayısı ve oranı -özellikle gençler arasında- zaten artma eğilimindedir. Ya-
şanan COVID-19 küresel krizinin, “geçici çalışma” biçiminin yaygınlaşmasını 
hızlandırıcı bir etki göstereceği söylenebilir.
 
Değerlendirme ve Sonuç
2019 yılının son aylarında Çin’de ortaya çıkan ve 2020 yılının başından iti-
baren diğer ülkelere ve Türkiye’ye de yayılarak “küresel” bir nitelik kaza-
nan COVID-19 salgını, kendi adıyla anılan küresel bir krize neden olmuştur.    
“COVID-19 krizi” olarak adlandırılan bu kriz, küresel düzeyde sağlık krizi 
ve sosyoekonomik kriz bileşenlerinden oluşması ve toplumların hayatını çok 
yönlü etkilemesiyle, geçmişte yaşanan diğer çoğu krizden farklı özellikler taşı-
maktadır. Küresel salgının yol açtığı sosyoekonomik kriz, büyük oranda sağlık 
krizinin yönetimi bağlamında alınan sağlık önlemlerinin sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır.

Sağlık krizinin tetiklediği sosyoekonomik kriz iş ve gelir kayıplarına, 
ekonomilerde durgunluk ve daralmaya, istihdamda daralma ve işsizlikte art-
ma eğiliminin hız kazanmasına yol açmış; istihdam koşulları ile çalışma sistem-
leri veya yöntemlerini de ciddi biçimde etkilemiştir. Çalışma sistemleri veya 
yöntemleri bakımından gözlenen en büyük etki, özellikle sağlık önlemlerinin 
etkisiyle geleneksel çalışma sisteminin uygulamasının büyük oranda düşmesi, 
buna karşılık başta uzaktan çalışma olmak üzere bazı esnek çalışma sistemleri-
nin önemli ölçüde yaygınlaşması olmuştur.
 
Kriz sonrası için “yeni normal” dönem isimlendirmesinin ve söz konusu dö-
nemde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” iddialarının hayli revaçta ol-
duğu bu süreçte, tartışılan hususlar arasında, krizin (i) istihdam ve işsizlik ile (ii) 
çalışma yöntemlerinde yol açtığı etki ve değişikliklerin kalıcı olup olmayacağı, başka 
bir ifadeyle bu alanlarda (da) krizin bir dönüşüme yol açıp açmayacağı da yer 
almaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, krizin “istihdamı daraltıcı, istihdam koşullarını 
daha elverişsiz hale getirici, işsizliği artırıcı ve çalışma yöntemlerini değiştirici 
etkileri; sağlık krizi ve önlemlerinin uygulanma süresi ve düzeyine göre de-
ğişerek de olsa -salgının kesin çözümü (etkili bir aşı) bulunup uygulanıncaya 
veya kitlesel bağışıklık kazanılıncaya kadar- yaşanmaya devam edecektir. An-
cak, sağlık önlemlerinin süreç içerisinde etkili sonuçlar vermesine bağlı olarak 
gevşetileceği bunun da krizin sosyoekonomik olumsuz etkilerini, ekonomik ve 
sosyal politika tedbirlerinin de yardımıyla, hafifleteceği söylenebilir. Bununla 
birlikte, 2008-2009 ekonomik krizinin yaşanan etkileri de dikkate alındığında, 
istihdam düzeyi ve koşulları ile işsizlik üzerindeki olumsuz etkilerin kriz son-
rası dönemde de bir süre devam edeceği; bu süreçte özellikle gençlerin zaten 
büyük olan ve kriz dönemindeki açık ve uzaktan öğretimin ayrıca artıracağı 
tahmin edilen işsizlik, istihdam ve çalışma koşulları sorununun çözümünün 
daha fazla çaba ve daha uzun süre gerektireceği öngörülmektedir.
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Benzer şekilde, krizin uzaktan çalışma ve diğer çalışma sistemleri/yöntemleri 
üzerindeki etkisinin de;

• Sağlık krizi ve önlemlerinin devamına ve düzeyine paralel olarak, salgın sona 
erinceye kadar azalma trendiyle devam devam edeceği,

• Ancak, bu konudaki etkilerin, istihdam ve işsizlikten farklı olarak, uzaktan/es-
nek çalışmayı zorunlu kılan koşulların ve önlemlere “daha bağımlı ve duyarlı” 
olarak değişkenlik göstereceği,

• Kriz uzadığı ölçüde, uzaktan çalışma yanında özellikle iş paylaşımı, kısa çalış-
ma/çalışma sürelerinin kısaltılması, sıkıştırılmış iş haftası, geçici çalışma gibi 
esnek çalışma düzenlemelerinin uygulanmasında artış olabileceği, 

• Önlemlere duyarlılık veya bağımlılığın sonucu olarak kriz sonrası dönemde ise 
çok büyük oranda, kriz öncesi dönemdeki çalışma sistemlerine dönüleceği, 

• Bununla birlikte, kriz döneminde zorunlu olarak yaşanan uzaktan çalışma ve 
bazı esnek çalışma yöntemleri deneyiminin, sosyal (işçi-işveren-devlet) tarafla-
rın tutum ve politikalarında yol açabileceği değişmenin ve daha uzun süreceği 
öngörülen ekonomik geri dönüşün istihdam ve işsizlik üzerindeki devam edecek 
etkilerinin (ve ilgili hükümet politikalarının da) tesiriyle, esnek çalışma sistem-
lerinin  (özellikle geleneksel/esnek/karma düzenlemeler şeklinde) uygulanması-
nı artırıcı ve yayılmasını hızlandırıcı ilave/kalıcı bir etkisinin olabileceği,  

• Ancak bu etkilerin kısa dönemde, çalışma yöntemlerinde (uzaktan çalışmanın 
geleneksel çalışma sistemine yakın oranda yaygınlaşması gibi) köklü ve kalıcı 
bir değişim veya dönüşüme yol açma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir.

Bunlara ek olarak, bu krizin özellikle işgücünün önemli bir bölümünün- özel-
likle gençlerin istihdam koşullarındaki (ücret düzeyleri, iş ve ücret güvencesi 
ile diğer hak ve yararlardaki) düşüklüğü ve çevre emekçilerini artırıcı bir etki 
yaptığı ve bu sorunun çözümünün daha fazla zaman alacağı da değerlendi-
rilmektedir. Krizin, henüz pek gündemde olmayan, toplum, işgücü, aile ve 
bireyler üzerindeki “psikososyal” etkileri ile diğer alanlardaki (toplumsal ilişki 
ve bağlarda zayıflama, psikososyal-psikosomatik rahatsızlıklarda artma, asayiş 
ve güvenlik, veri güvenliği, eğitim-öğretimin niteliği gibi) olumsuz etkilerinin 
de önemine uygun biçimde ele alınması gerekmektedir. Söz konusu toplum, 
ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli sorunların çözü-
mü için stratejik bir yaklaşımla, sosyal tarafların ve ilgili paydaşların katılım ve 
iş birliğiyle geliştirilecek politikaların uygulanmasının önemli olduğu değer-
lendirilmektedir.
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Özet
COVID-19 salgını neden olduğu sağlık sorunlarının yanı sıra küresel ekonomi 
içerisinde yer alan küçük-orta-büyük tüm işletmelerin ve kurumların iş süreç-
lerini ve tabii ki insanların/tüketicilerin hayatlarını derinden değiştirmiştir. 
Geçmişte günlük hayatımızın içerisinde olmayan birçok şeyin “yeni normal” 
yaşamın parçası olduğu ya da olacağı bir dönemden geçmekteyiz. Dolayısıy-
la değişen tüketicileri ve tüketici davranışlarını anlayabilmek için insanların 
gerçeklerinin şekillenmesinde rol oynayan olgu ve algıları ele alan pazarlama 
disiplininden faydalanmak gerekmektedir. Yeni normalin tüketici davranışla-
rında kısa, orta ve uzun vadeli yansımaları olacaktır. Bu çalışmada salgından 
etkilenen tüketicilerin ve işletmelerin süreçte edindikleri yeni davranış kalıp-
ları ve bu kalıpların “yeni normal” olarak adlandırılan süreçteki yansımaları 
değerlendirilmiştir. Özellikle tüketicilerin tüketim ve harcama kalıpları mev-
cut pazar koşullarında tartışılacak olup, yeni normalin pazardaki aktörler açı-
sından devrimsel bir dönüşümü işaret edip etmediği irdelenmiştir. Ek olarak 
sosyoekonomik statü grupları içinde tüketim pratiklerinin nasıl şekillendiği 
ele alınmıştır. Ayrıca tüketim ve harcama pratiklerine yönelik yansımalar tü-
ketici, işletme ve kanun koyucular bağlamında tartışılarak bazı öngörü, tahmin 
ve çıkarımlar ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler
yeni normal, COVID-19, koronavirüs, salgın, tüketim pratikleri, pazar aktörleri
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Consumption and Spending Practices in the New Normal Period

Abstract
In addition to the health problems caused by the COVID-19 pandemic, the 
business processes of all small-medium-large enterprises and institutions in 
the global economy and certainly the lives of people/consumers have also 
deeply changed. We are going through a period when many things that were 
not in our daily life in the past will be a part of a “new normal” life. Therefore, 
in order to understand changing consumers and their behaviors, it is neces-
sary to benefit from the marketing discipline, which deals with the facts and 
perceptions that play a role in shaping people’s realities. The new normal will 
have short, medium and long-term reflections in consumer behavior. In this 
study, the new behavior patterns of consumers and businesses affected by the 
pandemic and their reflections in “new normal” period have been evaluated. 
In particular, consumption and spending patterns of consumers in the cur-
rent market conditions, and whether the new normal indicates a revolutionary 
transformation for the actors in the market or not have been discussed. In 
addition, how the consumption practices are shaped within the socioeconomic 
status groups have also been discussed with a particular reflection on con-
sumption and spending practices in the context of consumer, business and leg-
islators; and some predictions, estimates and inferences have been revealed.

Keywords
new normal, COVID-19, coronavirus, pandemic, consumption practices, market actors
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Giriş

Aniden ortaya çıkan, beklenmedik ve öngörülemeyen durumlar kriz olarak 
tanımlanır (Sezgin, 2003). Doğal afetlerden, politik, ekonomik ve yönetim-
sel sebeplere kadar çok çeşitli şekillerde ortaya çıkan krizlerden bahsetmek 
mümkündür. Bu bakımdan Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir salgın olarak 
tanımlanan COVID-19’u da doğal afet kaynaklı bir kriz olarak tanımlamak ve 
bu kriz sürecinde tarafların (bireylerin ve kurumların) reflekslerini anlamlan-
dırmak kriz yönetimi bakımından önemlidir.

Tarih boyunca çeşitli felaketler (deprem, sel, salgın vb.) toplumların yaşamını 
birçok farklı açıdan etkilemiş, çeşitli kırılmalara sebep olmuş ve bir kriz dö-
neminin başlangıç etkeni olarak tecrübe edilmiştir. Bu felaketler içerisinden 
salgınlar ise; sağlık, ulusal güvenlik, ekonomi ve dolayısıyla tüketim üzerinde 
çoğunluğu olumsuz olmak üzere büyük etkiler yaratmıştır (Qui vd., 2017). İn-
sanlık son yüzyılda İspanyol gribi, Domuz Gribi, Ebola, Kuş Gribi, SARS ve 
Ayak ve Ağız hastalığı gibi pek çok salgın kriziyle mücadele etmiştir (www.
eurowho.int). Söz konusu salgınların ortaya çıkış sebepleri ve coğrafik etki 
alanları farklılaşmakla birlikte toplumsal yaşamın hemen her alanında kalıcı 
ve yaygın etkilere sahip oldukları muhakkaktır. 

2020 yılı dünyada Koronavirüsün neden olduğu bir kırılmaya şahitlik etmiş-
tir. Koronavirüs krizi olarak adlandırılan kırılma, beraberinde şu soruları akla 
getirmiştir: 

• Koronavirüs krizi, günlük yaşamdaki tüketim harcamalarına nasıl etki 
edecektir? 

• Hâlihazırda büyük bir dijital dönüşümü ve mevcut harcama pratikle-
rini anlamlandırmaya çalıştığımız bir dönemde, koronavirüs krizi ile 
birlikte ortaya çıkan kırılma dijital dönüşümü hızlandırmaya veya mev-
cut harcama pratiklerini tamamen değiştirmeye mi neden olacaktır? 

• Koronavirüs krizi sonrasında kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir deği-
şim beklenmektedir? 
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Bu makalede Koronavirüs krizinden etkilenen tüketicilerin ve işletmelerin 
süreçte edindikleri yeni davranış kalıpları ve bu kalıpların toplumsal hayatın 
“yeni normal” olarak adlandırılan biçimindeki yansımaları değerlendirilecek-
tir. Bilhassa tüketicilerin tüketim ve harcama kalıpları mevcut pazar koşulla-
rında tartışılacak olup, bunların “yeni normal” sürecinde pazardaki aktörler 
açısından devrimsel bir dönüşümü işaret edip etmediği irdelenecektir. Bu 
noktada salgının hala devam eden bir süreç olduğu ve bizlerin de bu gerçekliği 
ilk elden tecrübe eden birer etkilenen olduğumuz dikkate alındığında, yapıla-
cak olan değerlendirmelerin eldeki sınırlı verilerden hareketle bilgiye dayalı 
bir tahmin niteliği taşıdığını vurgulamak gerekmektedir.
 
Salgınlar ve Etkileri
Tarihteki salgın tecrübelerinden anlaşıldığı üzere belli başlı salgınlar meydana 
geldikleri dönemlerde toplumlarda kır-kent arası nüfus hareketleri, zamanın 
kullanımı ve üretimde verimlilik sorunları, tarımsal üretimde yaşanan dalga-
lanmalar, büyük kıtlıklar ve açlık sorunları, dini değerlerde gözlenen değişim 
vb. pek çok yapısal ekonomik, sosyal ve siyasal değişim ve dönüşümlere sebep 
olmuştur (Şeker vd., 2020).
 
COVID-19 salgını küreselleşme ve sağlık arasındaki ilişkinin çok daha önemli 
bir hale geldiğini göstermiştir. Çin’de ortaya çıkan bir virüs çok hızlı bir ya-
yılım göstererek dünya gündeminin merkezine yerleşmiş ve bütün ülkelerin 
aynı sorunla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Uluslararası Para Fo-
nu’nun (IMF) salgının devam eden etkilerinin gölgesinde, ulusların beklenen 
ekonomik büyüme oranları, işsizlik düzeyi ve tüketici fiyatları gibi makroeko-
nomik göstergeler üzerine yayınladığı raporda, salgın sonrası yaygın etkileri 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kapsayacak şekilde dünya ekonomisinin 
%3 oranında daralmasıyla 1929 yılındaki Büyük Buhran’dan bu yana tecrü-
be edilecek en kötü resesyon dönemi öngörüsüne yer vermiştir (IMF, 2020). 
Makro ölçekte hissedilen ve hissedilecek olan bu değişim elbette mikro düzey-
de tüketicilerin tüketim davranışlarında da kendisini gösterecektir. Zira tüke-
tim de ekonomik, psikolojik, toplumsal ve kültürel boyutları olan karmaşık bir 
olgudur (Uiterkamp ve Schoot, 2007).

Günümüzün dijitalleşmiş modern tüketicilerinin belirsiz bir zamanı işaret 
eden salgın döneminde Google arama motoru aracılığıyla resmî kurallar ve 
düzenlemelerle ilgili en güncel bilgileri edinmek, finansal desteğe erişim ve 
çevrimiçi eğitimi destekleyecek doğru platformları bulmak, bedensel ve zihin-
sel sağlıklarını korumak ve evde kendilerini meşgul edecek yeni yöntemler 
keşfetmek amacıyla yapmış oldukları aramalar da (Sinclair ve Tolay, 2020) bu 
karmaşıklığı doğrular niteliktedir. Arama özetlerinde anlaşılacağı üzere kar-
maşık ve çok boyutlu bir olgu olan tüketim, salgınla birlikte daha da katman-
lı bir yapıya bürünmüştür. Örneğin salgına yönelik önlemler niteliğinde tüm 
dünyada uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte tüketiciler hissettik-
leri sınırlı erişim dürtüsüyle1 oldukça farklı ürün kategorilerinde stok yapma 
davranışı sergilemişlerdir.
1 Bireylerin sayıca hızla azalmakta olan veya satın alma çerçevesi giderek kapanan teklifleri satın alma konusunda sergiledikleri 

güçlü dürtü (Varnalı, 2020).
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Koronavirüs krizi kısa bir süre içerisinde insanlığın ve toplumun var olma kri-
zine dönüşmüştür. İnsanlar radikal bir şekilde ölümden korkmaya veya ölüm 
korkusuyla yaşamaya başlamış ve dünyadaki bu kolektif bilinç diğer taraftan 
hükümetlerin aldıkları bazı kısıtlamalarla birlikte tüketim ve harcama pratik-
lerinde büyük dönüşümlere neden olmuştur. Bu dönüşümün yakın zamandaki 
ekonomik etkisini değerlendirmek gerekirse öncelikle üretim kesintilerine yol 
açan bir “Çin şoku” nedeniyle uluslararası tedarik zincirlerinde teslimat so-
runları yaşanmaya başlanmıştır (Baldwin ve Weder di Mauro, 2020). Özellikle 
elektronik, ilaç endüstrisi, lojistik sektörleri bu nedenle zor durumda kalmıştır. 
Sonrasında turizmle birlikte ulaşım sektöründe bazı kesintiler yaşanmış ve bu 
sektörlerin durma noktasına gelmesine neden olmuştur. Sağlık hizmetlerinin 
etkili bir şekilde yönetimi gerekçesiyle, hükümetler sokağa çıkma kısıtlamaları 
gibi bazı önlemler almak zorunda kalmışlardır. Bu kısıtlamalar kapsamında, 
insanların topluca gittiği restoran, sinema, tiyatro ve spor salonları gibi işlet-
meler bir süreliğine kapanmıştır.

Ekonominin beklenmedik bir kırılma ile zarar görmesi, tüketiciler için de 
büyük bir belirsizliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu büyük belirsizlik 
doğrudan kendilerini güvensiz ve gergin hissetmeleri nedeniyle tüketicilerin 
tüketme isteğini durdurmuş, talebin düşmesiyle birlikte de ekonomik veriler 
kötüleşmeye başlamıştır (Chen vd., 2020). Bu durum, tüketimin yavaşlamasıy-
la ve yalnızca temel ihtiyaçların karşılandığı tüketim harcamalarıyla sonuçlan-
mıştır. Türkiye’de de benzer durumların ve kısıtlamaların oluşu, aynı soruları 
Türkiye özelinde sorma ihtiyacını doğurmuştur.

Tüketim ve harcama pratiklerinin değişiminin görülmesi açısından bazı araş-
tırma şirketleri ürün satışlarındaki değişimi değerlendirmeye başlamışlardır. 
Deloitte (2020) Araştırma Şirketi’nin yaptığı çalışmaya göre, salgından en fazla 
etkilenen sektörlerin başında sinema-kültür, etkinlik ve eğlence sektörü, ula-
şım hizmetleri ve otel-konaklama hizmetlerinin geldiği görülmektedir. Bu-
nunla birlikte uzaktan eğitim ve çalışma, sağlık destek ürünleri, ulusal market 
zincirleri, hobi ürünleri ve İnternet TV gibi ürünlerin talebinde de büyük bir 
artış yaşanmıştır. Grafik 1’de Türkiye’de hangi ürün gruplarının Koronavirüs 
sürecinden daha çok etkilendiği görülmektedir.

IAB TR (2020)’nin yaptığı araştırmada ise iletişim operatörlerinin yaptığı açık-
lamaya göre internet kullanımının gündüz saatlerinde yüzde 50, internetin 
en çok kullanıldığı saatlerde ise ilaveten yüzde 30 arttığı görülmektedir. Bu 
da salgın süresince dijital tüketimin arttığının büyük bir göstergesidir. Aynı 
araştırmaya göre turizm içerikli sitelere olan ilginin %48 oranında düştüğü, 
genellikle salgınla ilgili yayıncılık faaliyetleri yapan sitelere ziyaretin ise olduk-
ça büyük oranda arttığı belirtilmiştir. 
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Grafik 1. Türkiye’de COVID-19 salgının sonrası incelenen kategorilerin etkileşim değişimi 
ve tahmini toparlanma hızları

Salgının etkilerini daha iyi analiz etmek ve Türkiye’deki durum ile karşılaştır-
ma için diğer ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçları da önemlidir. Baker vd. 
(2020) Amerikalı hane halkının salgın sürecindeki harcama verilerini incele-
dikleri çalışmada çocuklu ailelerin ve kadın tüketicilerin daha fazla stok yapma 
davranışı sergilediklerini ortaya koymuşlardır. Aynı çalışmada tüketicilerin si-
yasi yönelimlerine göre harcama davranışları da irdelenmiş ve bazı ürün kate-
gorilerine olan talebin risk algısı ve inanış farklılıklarından da kaynaklı olarak 
siyasi yönelime göre farklılaştığı ortaya konulmuştur. Benzer şekilde tüketici-
lerin sosyal mesafeyi korumak adına fiziksel mağaza alışverişleri yerine online 
perakende kanallarını tercih etme eğilimlerinde de artış gözlenmiştir. Öyle 
ki Statista verilerine göre (Clement, 2020) ABD’deki tüketicilerin %9’u sosyal 
mesafeyi koruma ve kişisel karantina uygulaması vb. sebeplerle ilk kez çevri-
miçi kanallar vasıtasıyla bir satın alma davranışı gerçekleştirdiğini belirtmiştir. 
Türkiye’de bu oran %27 olarak gerçeklemiştir (McKinsey, 2020). Sosyal me-
safeyi gözetmek adına dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte, salgının gün-
delik yaşam ve çalışma hayatına olan etkileri sebebiyle genel olarak ekonomik 
aktivitelerde bir düşüş yaşanmış ve bireyde artan belirsizlik duygusuyla birlikte 
bir tasarruf eğilimi gözlenmiştir.

Yeni normal dönemde ekonomik etkilerle birlikte baskın küresel ekonomik 
sistem olarak kapitalizmin salgınla yaşadığı kriz üzerine düşünen tüketicilerin, 
kapitalizm tarafından yaratılan “yanlış ve sürdürülebilir olmayan ihtiyaçlar” 
ve bunlara yönelik arzlara karşı anti-tüketicilik ya da küçülme aktivistliği gibi 
davranışlara yönelmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, yeni normal sürecinde 
tüketime harcadıkları zaman ve eforun hem kendilerine hem topluma hem de 
doğaya verdiği zararlar hakkında daha fazla kaygı duyan ve tüketim tercihle-
rini hayatı basitleştirmek üzerine kurgulayacak olan bir post-tüketici kitlesi-
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nin oluşması da ihtimaller dâhilindedir (Mediacat, 2020). Dolayısıyla sosyal 
sorumlu pazarlama faaliyetleri yürüten markaların da bu süreçte tüketicilerin 
tercihine yön vermesi beklenmektedir. Zira yakın dönemde yapılan bir araştır-
maya göre (Sweeney, 2018) tüketicilerin çoğunluğu sosyal sorunların çözümü-
ne ilişkin markaların hükümetlerden bile daha güçlü olduğuna inandıklarını 
ifade etmişlerdir.

Dünyanın en büyük pazar araştırma kuruluşlarından GfK (2020) kriz zamanla-
rında alışveriş davranışları üzerine yayınlamış olduğu raporda salgın sürecin-
de tüketicinin verdiği reaksiyonları panik, adaptasyon/uyumlaşma ve yeni normal 
olarak üç evreye ayırmıştır. Buna göre panik döneminde bir şeylerin dışında 
kalma korkusu (fear of missing out) yaşayan, zorunlu ve önleyici tercihlere yöne-
len, bazı tüketim tercihlerini durdurma ve/veya erteleme kararı alan tüketiciler 
söz konusudur. Adaptasyon döneminde evde yaşamla birlikte ruhsal ve fiziksel 
olarak kendine dönen ve bir şeyleri kaçırmaktan zevk alan (joy of missing out), 
seçim özgürlüğü konusunda farkındalığı yenilenen ve bu süreçte hayatta kal-
masını istediği ürün ve hizmet sağlayıcılarını destekleyen sadık, yaşadığı stresi 
azaltmak için ailesi ve kendisi için yeni rutinler yaratan dayanıklı ve durgunluk 
senaryoları arttıkça bütçe planlaması da yapan planlamacı bir tüketici profili 
söz konusudur. Yeni normal dönemde ise ekonomik olarak hayatta kalmaya 
odaklı kısa vadeli temel ihtiyaçlarını önceleyen, toz çöktükten sonra salgının 
ardından dijital uçurum, çevresel kaygılar, veri mahremiyeti vb. hususlarda 
toplumsal reformlarla ilgili tartışmaların ortasında kalmış, daha ulusal ve yerel 
ölçekte kararlar alan, tüketicilik performansını güçlendirmiş ve bu salgının 
ardından her anlamda kendini geliştirmeye odaklanmış bir tüketici kitlesi söz 
konusu olacaktır.

İzleyen başlıklarda söz konusu bu tüketici gruplarının salgın süresinde göster-
miş olduğu reaksiyonlar pazarlama bakış açısıyla, karar alıcılar olarak birey-
ler, işletmeler ve kanun koyucular özelinde değerlendirmiş olup, yeni normal 
olarak adlandırılan süreç için kısa ve orta vadedeki öngörülere yer verilmiştir.

Pazarlama Bakış Açısıyla Salgın Sürecinde Tüketici Davranışlarını Anlamak
Tüketimi, tüketimin doğasını bireysel ve örgütsel düzeyde inceleyen pazarla-
ma, bilimsel statüsü itibariyle henüz tam bir uzlaşmaya ulaşılamamış olsa da 
önemli bir kesimce uygulamalı sentez bir sosyal bilim olarak ifade edilmek-
tedir (Erdoğan, 2009). Pazarlamaya sentez yapısını sağlayan, tüketimi diğer 
temel sosyal bilimlerden (sosyoloji, iktisat, psikoloji) beslenerek yorumlama-
sıdır. Bunu tüketim pratikleri üzerinden yapması ise ona uygulamalı bilim 
özelliğini kazandırmaktadır. Öyle ki bireylerin tüketim davranışları öğrenme, 
tutum, motivasyonları vb. açısından psikometrik ölçümlere tabi tutulurken bu 
ölçümlerde sosyal tabakalar, statü, roller, kültür ve alt kültür gibi toplumsal 
referanslar da dikkate alınmaktadır. Pazarlama disiplini tüketim motivasyon-
larını incelerken de tüketicileri, temelde rasyonalite, faydanın maksimizasyo-
nu odaklı ekonomik insan tipolojisi yerine sosyo-psikolojik unsurların belir-
leyiciliği referansını da ekonomik insan tipolojisi ile beraber değerlendiren 
pazarlama insanı tipolojisinde incelemektedir (Levy, 1959; Bagozzi, 1975). 
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Davranışın kaideler değil de istisnalar düzeyinde incelendiği sosyal bilimlerin 
sentez bir dalı olan pazarlamada da aynı anlayış hâkim olup ekonomik in-
san ve pazarlama insanı normal dağılım eğrisinin iki ucunu temsil etmektedir. 
Bu bakımdan ortalama tüketim davranışı, bireylerin satın alım kararlarında 
sadece fayda maksimizasyonu referansında satın almaya konu olan ürünler-
de işlevsellik gözetmediği gibi marka imajı, ürün sahipliğiyle verilecek sosyal 
mesajlar vb. sadece sosyo-psikolojik unsurları da gözetmedikleri varsayımıyla 
yorumlanmaktadır. 

Baker (2007) pazarlamanın diğer temel sosyal bilimlerle ilişkisi ve sentez ya-
pısı ile bireylerin satın alım kararlarındaki temel referanslarını şu şekilde for-
müle etmiştir:

P=fS[SP(FN, EC, IS, CBA, BR) PPE] 2

Formülden de anlaşılacağı gibi satın alma kararı; kişisel etki ve çevresel fak-
törler etkisinde, istek ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak sembolik 
ve faydacı motivasyonlar referansında verilmektedir. Çeşitli uyaranlara maruz 
kalan tüketici, sayılan bu faktörler etkisinde uyaran(lara) tepki gösterir ve açık-
ça gözlemlenemeyen bu etkilenme süreci “kara kutu” metaforuyla açıklanır. 
Tüketicilere etki eden bu faktörler öğrenme, güdülenme, algı, tutum, kişilik 
gibi psikolojik; aile, sosyal sınıf, kültür, alt kültür, grup gibi sosyo-kültürel; yaş, 
cinsiyet, eğitim durumu, meslek, coğrafi yer gibi demografik; zaman, ortam, 
satın alma nedeni, duygusal ve finansal durum gibi durumsal etkiler olabi-
lir (Odabaşı ve Barış, 2010). Baker’ın ifade ettiği kavramsallaştırmada, satın 
alım kararı çoğu zaman her iki uçtaki referansın (faydacı ve sembolik) ortak 
ürünü olmakla birlikte ağırlıklarının durumsallık göstermesi de kaçınılmaz-
dır. Nitekim salgın gibi olağanüstü koşullarda bireyler sembolik gerekçeleri 
görece minimize ederken ağırlıklı olarak faydacı motivasyonlarla satın alma 
davranışı sergilemektedir. Bu durumun tezahürlerini salgın süreci tecrübele-
rinde görmekteyiz. Öyle ki hazcı tüketimin yegâne temsilcisi olarak görülen Z 
kuşağı, şimdiye dek ihtiyaç duyduğu ürüne hızlı bir şekilde ulaşıp tek seferde 
tüketme eğilimi sergilerken stok yapma davranışıyla tanışmış bulunmaktadır 
(Kişin, 2020a). Ağırlığı faydacı tüketime kaydıran bireylerin faydacı tüketim 
davranış şekillerinin de değişmiş olduğu görülmektedir. Buna göre, salgın ön-
cesi fiyat-performans referansında fayda-maliyet analizi yapan ve birden fazla 
mağazayı ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayan tüketiciler, salgın sonrası vi-
rüse maruz kalma kaygısıyla tek mağaza gezerek temel ihtiyacını karşılayarak 
sepet başı harcama tutarlarını arttırma eğilimi sergiler hale gelmişlerdir (Ki-
şin, 2020a).

Faydacı tüketimde artan bu eğilim, yönetim bilimleri ve özelde de tüketici 
davranışlarını yorumlamada sıkça dikkate alınan, Abraham Maslow tarafın-
dan geliştirilen Şekil 1’de de görülebilen “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” ile de açık-

2 Modelde: P= Purchase (satın alma); f=function (fonksiyon) (unspecified); S=stimulus veya stimuli (uyaran); SP= selective perception 
(seçici algılama); FN= felt need (hissedilen ihtiyaç) (Awareness) (farkında olma); EC= enabling conditions (sağlayıcı koşullar) IS= 
information search (bilgi arayışı) (Interest) (ilgi); CBA= cost-benefit analysis (fayda-maliyet analizi) (Desire) (arzu); BR= behavioural 
response (davranışsal yanıt) (Action) (eylem); PPE= post-purchase evaluation (satın alma sonrası değerlendirme).
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lanabilmektedir. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, insanların fiziksel ve sosyal 
ihtiyaçlarını hiyerarşik bir sıralama ekseninde giderdiklerini, bu hiyerarşinin 
ve giderilme oranlarının ise bireye ve koşula göre farklılık gösterdiğini ifade 
etmektedir.

Şekil 1. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

Salgın döneminde tüketim davranışları İhtiyaçlar Hiyerarşisi temelinde yo-
rumlandığında, sınıfsal ayrım gözetilmeksizin tüketim eğiliminin çok büyük 
ölçüde fizyolojik ihtiyaçlara kaydırıldığı, sosyal ihtiyaçlar arasında sayılan ken-
dini gerçekleştirme, saygınlık, sevgi ve ait olma gibi ihtiyaçların ise görece 
arka planda kaldığı görülmektedir. Salgın sürecinde tüketim özelinde yapılan 
toplumsal değerlendirmelerde salgının toplumdaki sınıf ayrımını ortadan kal-
dırdığı, herkesi eşitlediği yorumları yapılmaktaydı. Ancak, yukarıdaki hiyerar-
şik yapı incelendiğinde eşitlenen şeyin sosyal sınıflar değil ihtiyaçlar olduğu 
rahatlıkla görülmektedir. Nitekim hangi toplumsal tabakaya ait olursa olsun 
durumsal koşullar gerektirdiğinde biyolojik birer varlık olarak insanın önce-
liği yeme, içme, barınma gibi fizyolojik ihtiyaçlar olacak, bunların tehlikeye 
girdiği bir durumda da üst basamaktaki ihtiyaçlar önemini bir anlamda yiti-
recektir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, fiziksel ihtiyaçlarda temellenen tüketim 
eğilimlerinde de sınıfsal konumlara bağlı farklılıkların gözlemlenme ihtimali 
oldukça yüksektir. Toplumun üst gelir gruplarında yer alan bireylerin fiziksel 
ihtiyaçlarını giderirken ortaya çıkan tüketim eğilimleri ile alt gelir gruplarında 
yer alan bireylerinkilerin aynı olması düşünülemez.

Bu tüketim eğiliminin öğrenilmiş davranışa dönüşmesi krizin ne kadar süre-
ceğiyle doğru orantılı iken bireylerin krizin devamı halinde ve yeni normal 
olarak tanımlanan kriz sonrası süreçte nasıl bir tüketim eğilimi sergileyecekleri 
ise konuya ilişkin yürütülen kısıtlı araştırmalar referansında ancak tahmin edi-
lebilmektedir. Öte yandan salgının başlangıcı ve bugüne dek ülkelerin aldıkla-
rı kararlar ve bunların bireyler tarafından ne ölçüde kabul gördüğü de kültürel 
özelliklere göre farklılık göstermiştir. Kültürel farklılıklar üzerine önemli çalış-
maları olan ve davranışsal örüntüler arası farklılıkları yorumlamada da dikkate 

Kendini gerçekleştirme

Saygınlık

Sevgi ve ait olmak

Güvenlik

Fizyolojik
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alınan Hofstede (2001) ve onun kültürel boyutları (bireyci-kolektivist, maskü-
len-feminen, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma), salgında birey davranışını 
yorumlamada önemli referanslar arasındadır. Her ne kadar davranışı bireysel 
düzeyde yorumlamak gerekse de aynı kültür mensubu bireyler büyük ölçüde 
ortak davranışlar sergilemektedir. Bu bakımdan salgın sürecinde katı kuralla-
rın gözetildiği kolektivist yapının, çoğulcu ve feminen eğilimin hâkim olduğu 
ve algılanan güç mesafesinin büyük olduğu Çin, Singapur, Kore gibi Doğu 
ülkelerinde bireylerin koyulan kurallara büyük ölçüde uyduğu görülmüştür. 
Bireyci ve maskülen eğilimlerin en belirgin özellikler olarak görüldüğü İtalya, 
Fransa, İspanya gibi Batı ülkelerinde ise kontrolün sağlanmasında güçlük çe-
kildiği ve bunun da süreci son derece olumsuz etkilediği görülmüştür.3

Türkiye’deki bireylerin, kendisi kadar diğer toplum bireylerinin faydasını da 
gözeterek çoğulcu düşünceyle yetkili kurumların aldığı kararlar ve yönlendir-
melere koşullar dâhilinde mümkün olduğu ölçüde riayet ettiği görülmüştür. 
Uygulama ve kısıtlara gösterilen toplumsal refleksler kültürel ayrışmalara sah-
ne olurken bireysel düzeyde tüketim pratiklerinde “belirsizlikle baş etme” bo-
yutu itibariyle benzer davranışlar sergilendiği görülmektedir. Nitekim gerek 
diğer ülkelerde gerek Türkiye’de yapılan araştırmaların tüketici davranışları 
bağlamında paralellik gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda salgınla ilgili 
belirsizlik algısı arttıkça tüketim trendleri artış göstermiştir (Deloitte, 2020).

Nielsen’ın ve Suzy’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütmüş olduğu ça-
lışmalar tüketim ürünlerinde eğilimin kişisel bakım ve temizlik ürünleri ile 
gıda ürünlerine, büyük ölçüde de stokçuluk eğilimiyle kuru gıdalara yönel-
diğini göstermektedir (Carufel, 2020; Nielsen, 2020b). Türkiye’de de benzer 
eğilimlerin sergilendiği daha önce ifade edilmişti. Bu davranış örüntülerini 
yorumlarken ise muhakkak ki psikolojik referanslardan uzaklaşmamak gere-
kir. Çünkü belirsizliğin ve kaygının bireydeki duygusal etkisi davranışlarına 
da büyük ölçüde yansımaktadır. Son dönem yapılan araştırmalar da bireylerin 
salgın ile ilgili farklı düzeylerde kaygı taşıdığını göstermektedir. Öyle ki virüse 
bağlı salgın fizyolojik veya biyolojik boyutunun haricinde bir de toplumlarda 
yarattığı kaygı ile ayrı bir salgına sebep olmaktadır. (London, 2020). Bu ise 
büyük ölçüde, COVID-19 salgınının insanoğlunun daha önce deneyimlediği 
doğal afetlerden çok farklı olması, kontrolündeki güçlük ve ne zaman başladı-
ğı bilinmediği gibi ne zaman son bulacağının ve de tekrarlayıp tekrarlamaya-
cağının da bilinmemesinden dolayı yaşanan belirsizlikten kaynaklanmaktadır. 
Bilinmeyenin belirsizliğinde ise birey, buna ilişkin tahminler yürütüp kont-
rol etmeye çalışmaktansa belirsizliği tahammül etmenin yollarını aramakta-
dır (Carleton, 2012). Geçmişte yaşadığımız H1N1 salgını üzerine yapılan bir 
araştırmada da belirsizlikle mücadele etmede başarısız bireylerin daha fazla 
kaygı taşıdıkları ortaya konulmuştur (Taha vd., 2013). Bu duygu durumunu 
düzenlemede bireyler COVID-19 ile birlikte bunun gerçek bir salgın olduğu-

3 Kültürel ayrışmada referans etkisi güçlü bir diğer unsur da risk algısıdır. Nitekim Çin gibi tipik kolektivist bir toplumda 
bireylerden grup dinamiğine ve belirlenen davranışsal kodlara uymaları beklenirken risk alma davranışı grup çıkarını ve 
mevcudiyetini zedeleyeceği için kabul görmez (Tse, 1996). ABD gibi tipik bireyci bir toplumda ise tam aksine belirsizlik ve risk 
alma davranışı bir erdem gibi görülür ve şiddetle tavsiye edilir (Triandis, 1995). Salgın sürecinde kısıtlamalara uyma davranışı 
ve kısıtlamalara bireylerin tepkileri açısından özellikle ABD’de bu ayrışma çok net görülmüştür.



507

Bayram Zafer Erdoğan

nu kabul etme ve süreç içerisinde kurumsal düzeyde yapılan düzenlemeleri 
içselleştirme ve tepkilerini duygusal veya davranışsal olarak buna uyarlamada 
da bir geçiş süreci yaşamışlar ve bunu tüketim pratiklerine de yansıtmışlardır. 
Nitekim COVID-19’un şiddetini en kritik algılayan bireylerin daha fazla har-
cama yaptıkları ifade edilmektedir (Kişin, 2020a). Geçen süre zarfında salgın 
ve yayılımıyla ilgili bilgi düzeyleri arttıkça tüketim şekillerini de tükettikleri 
ürünleri de kademeli olarak sürece uyumlaştırmışlardır. Pek çok ürün katego-
risinde salgının etkileri Mart ayının ilk haftalarında yavaş hissedilirken üçüncü 
haftası itibariyle çok daha sert değişimler yaşanmıştır (Deloitte, 2020).

ABD’de Suzy Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre tüke-
ticiler, etkileşimin yüksek olduğu hizmetler başta olmak üzere ev, araba, gezi, 
lüks mal gibi yüksek bütçeli ürün alımlarını ertelerken “hayatta kalmalarını 
sağlayacak” yiyecek ve içecek başta olmak üzere kişisel bakım ürünleri, temizlik 
ürünleri ve reçetesiz ilaçlar gibi temel ürünler ve kendilerini iyi hissetmelerini 
sağlayacak, bir bakıma “akıl sağlığını korumalarını sağlayacak” alkollü içecek-
ler, eğlence, güzellik ürünleri ve elektronik gibi ürünlere talebi arttırmışlardır. 
Bu durum Avrupa’da da çok farklı görünmemektedir. Vaka ve ölüm sayısının 
en çok olduğu ülkelerden biri olan Fransa’da da salgın sürecinde gelişen ve 
değişen tüketim pratikleri neredeyse aynı niteliktedir. Öyle ki salgın sürecinde 
tüketimin adeta simgesi haline gelen “makarna ve tuvalet kâğıdı”, ABD dâhil 
pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de en çok satın alınan ürünler katego-
risinde liste başında yer almıştır (Deloitte, 2020, Nielsen, 2020b; Puget, 2020; 
Ugolini, 2020).

Sosyal mesafe uygulama ve uyarıları kapsamında fiziksel temastan kaçınan 
tüketiciler büyük ölçüde e-perakendeye yönelmiş ve özellikle ev-içi hızlı tü-
ketim malları (temel ihtiyaçlar niteliğinde) kategorilerinde güçlü büyümeler 
yaratmıştır. Ancak bu yansımanın birey düzeyindeki ayrışmaları da ayrıca in-
celenmelidir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Hanehalkı 
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmalarına göre internete erişim bir sorun 
olmaktan büyük ölçüde çıkmış olmakla birlikte bireyler arası dijital uçurumun 
sosyo-demografik orijinlerinde hala devam ettiğini söylemek mümkündür. 
Nitekim eğitim seviyesi, çalışma durumu (işsizlik), cinsiyet (kadınların dijital 
yeterliliklerinin görece daha zayıf olması), yaş ve bedensel engeller (yaşlılar 
ve engellilerin teknik yetersizlikleri ve bunlardan elde edilecek olan ekono-
mik, kültürel, sosyal ve kişisel faydalardan yeteri kadar yararlanamamaları) 
gibi toplumsal eşitsizlikler ve dışlanmışlıklar bu uçurumu katlayabilmekte 
(Taşdemir ve Fındık, 2017) ve bu da zayıf dijital okuryazarlığı beraberinde 
getirebilmektedir. Bu sosyo-demografik göstergelerin yarattığı dezavantajlar 
kaçınılmaz olarak salgın sürecinde dijital tüketime de yansımıştır. Dijitale hâli-
hazırda uyum sağlamış olan gençler için bunu tüketim pratiklerine yansıtmak 
da bir sorun yaratmamış, dijital entegrasyonu görece daha zayıf olan yaşlı nü-
fus, sınırlı dijital yetkinliğini gündelik hayatını kolaylaştırıcı tüketim pratikle-
rine yansıtmada zayıf kalmıştır (Nunan ve Di Domenico, 2019).
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Dijital okuryazarlığın gruplar arasında tüketim mecrası düzeyinde tartışılabi-
lecek bu eşitsizliği bir yana, medya tüketiminin özellikle salgın sürecinde yo-
ğunlaştığı Türkiye’de (Deloitte, 2020), takip sıklığı ve medya seçimi itibariyle 
bu tüketim pratiğinin onu diğer ülkelerden ayırdığı ifade edilmiştir. Dünya 
genelinde %75 olan haber takip oranı Türkiye’de %94 iken en çok kullanılan 
kaynaklar dünya genelinde TV haberleri, sosyal medya ve arama motorları 
iken Türkiye’de TV, sosyal medya ve Sağlık Bakanı resmi sosyal medya hesap-
ları ve Sağlık Bakanlığı web sitesidir (Nielsen, 2020a)4. Alanda değerin birlikte 
yaratılması (co-creation of value) olarak kavramsallaştırılan (Vargo ve Lusch, 
2004), faydanın yaratım sürecine tüketicilerin de dâhil olduğu duruma tipik 
bir örnek teşkil edecek olan bireyin ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla kendisinin 
gidermesi noktasında ülkemiz vatandaşlarının pratiklerinin diğer ülke vatan-
daşlarından ayrıldığı görünmektedir. Özellikle sosyal etkileşimin yüksek oldu-
ğu berber, kuaför, restoran, kafe gibi hizmet işletmelerinin kapanmasıyla bu-
ralarda giderilen ihtiyaçlarını bireyler kendileri gidermek durumunda kalmış 
ve ürün taleplerini büyük ölçüde bu kategoriye kaydırmışlardır. Öte yandan 
salgın sürecinde risk algısı son derece artan tüketici, ekmek gibi temel gıda 
ürününü dahi kendisi yapar hale gelmiş ve bu ihtiyacını gidereceği cihazlara 
olan talebi hayli artmıştır.

Yeni normal dönem öngörüleri ve uygulamaya yönelik çıkarımlar
Gerek doğal, gerek siyasi ve gerekse de ekonomik krizleri çokça tecrübe etmiş 
bir ülkenin bireyleri ve kurumları olarak kriz yönetimi konusunda oldukça yet-
kin olduğumuzu ifade etmek yanlış olmaz. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 ya da ülkemizde yaygın 
olarak kullanılan adıyla Koronavirüs benzeri bir salgının son yüzyıl içerisinde 
yaşanmamış olması nedeniyle daha öncekilere benzemeyen bir kriz ortamına 
girilmiştir. İnsanlar bir yandan kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için endi-
şe ederken diğer yandan ekonomik yavaşlama sonucu işsiz kalma ile birlikte 
doğabilecek ekonomik zorlukları da düşünmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca 
Lancet raporuna (2020) göre, COVID-19 salgını diğer salgınlardan farklı ola-
rak toplumu hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkilemiştir. Doğal olarak 
belirsizlikler insanların tüketim davranışlarını ve harcamalarını önemli ölçü-
de farklılaştırmıştır. Sosyo-Ekonomik Statü (A-B) olarak etkilenmeyecek du-
rumda olan bireyler dahi sosyal ve geleneksel medyada sürekli salgına ilişkin 
içeriklerin yer alıyor olması nedeniyle tüketim alışkanlıklarını değiştirmiş ve 
temel ihtiyaçlara ilişkin ürünleri stoklama davranışı sergilemişlerdir. İnsan-
ların bilgi kaynağı olarak sosyal medyaya yönelmesi ve bu ortamda yer alan 
bilgilerin/söylentilerin hızla yayılması toplumda psikolojik stres, depresyon, 
anksiyete, can sıkıntısı, uykusuzluk, öfke ve benzeri duygu durumlarının or-
taya çıkmasına neden olmaktadır (Vibha vd., 2020). Tüketicilerin kriz sonra-
sındaki dönemlerde en azından kısa ve orta vadede öncesine göre daha farklı 
davranmaları olağandır. Aşının ve tedavi yöntemlerinin bulunup insanların 
çoğunluğunun bunlardan yararlandığı uzun vadede ise değişen tüketici davra-
nışlarının yansımalarının bir kısmının kalıcı hale gelmesi beklenmelidir.

4 GlobalWebIndex’in ABD ve İngiltere’de yürüttüğü Nisan 2020 Korona Araştırmaları-Medya Tüketimi araştırması da benzer 
medya tüketim pratiklerine ve jenerasyonlar arası ayrışmaya dikkat çekmektedir 
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COVID-19 salgını neden olduğu sağlık sorunlarının yanı sıra küresel ekonomi 
içerisinde yer alan küçük-orta-büyük tüm işletmelerin ve kurumların iş süreç-
lerini ve tabii ki insanların/tüketicilerin hayatlarını derinden değiştirmiştir. 
Geçmişte normal hayatımızın içerisinde olmayan birçok şeyin “yeni normal” 
yaşamın parçası olduğu ya da olacağı bir dönemden geçmekteyiz. Dolayısıyla 
değişen tüketicileri ve davranışlarını anlayabilmek için insanların gerçekleri-
nin şekillenmesinde rol oynayan algılara dayanan iki faktör olan belirsizlik 
ortamı ve geleceğe yönelik risk kavramlarını anlamak gerekmektedir. Bu min-
valde Zhou vd. tarafından (2016) Kuş Gribine yönelik olarak yapılan çalışma 
salgın dönemlerinde tüketicilerin algıladıkları risk, korku ve güvensizliğin 
davranışlarını etkilediğini göstermektedir. Bu etkilenme ile birlikte tüketici 
harcamalarında önemli düzeyde düşüş yönünde değişimler meydana gelmek-
tedir (Jung vd., 2016). Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 
tarafından yayımlanan COVID-19’un Tüketici Harcamalarına Etkisi çalışma-
sında yer alan banka kartı ve kredi kartı harcama tutarları verileri, salgın sü-
recinde ülkemizdeki tüketici harcamalarının belirgin bir biçimde azaldığını 
göstermektedir (Dündar, 2020).

Salgının ortaya çıkardığı ve araştırmacılara bir takım çıkarımlar yapma fır-
satı veren makroekonomik göstergeler de önemli değişimler geçirmektedir. 
Bu durumdan ülkelerin gayrisafi milli hasılaları etkilenmekte ve tüketicilerin 
büyük bir kısmının gelirinde azalmalar görülmektedir. Carlsson-Szlezak vd. 
(2020) gayri safi milli hasılanın bu tür kırılmalardan V-U-L şekli olmak üzere 
üç şekilde etkilendiğini söylemektedir.

V-Şekli U-Şekli L-Şekli

Bu senaryo klasik ekonomi-
deki şokları tanımlamaktadır. 
Buna göre; üretim yer değiş-
tirmekte fakat büyüme niha-
yetinde artış göstermektedir. 
Bu senaryoda, yıllık büyüme 
oranları şoku tamamen biti-
rebilir.

Şok kalıcı oluyor ve büyüme 
devam ederken bazı kalıcı 
üretim kayıpları yaşanıyor

Bu şeklin oluşabilmesi için şo-
kun kalıcı hasar yapması, yani 
ekonominin arz tarafında (iş-
gücü, sermaye oluşumu, ve-
rimlilik vb.) bir kırılma olması 
gerekmektedir.  

Makroekonomik açıdan gayri safi milli hasılanın tekrar eski haline döneceği 
beklentisiyle birlikte yine de yeni bir ekonomik gerçeklik ile karşı karşıya kalı-
nabilir. Bütün dünyada ekonomiler daralmaya gitmektedir. Ekonomik daral-
ma, iş kayıpları gibi etkenler tüketim harcamalarındaki azalmayı da berabe-
rinde getirmektedir (Andersen vd., 2020; Baker vd., 2020; Coibion vd., 2020). 
Bu nedenle işletmeler yeni normal dönemde tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini 
doğru bir şekilde değerlendirmelidir. Daha önceki salgınların (SARS, H3N2 
Hong Kong gribi, 1958 H2N2 Asya gribi ve 1918 İspanyol gribi) gayri safi mil-
li hasıla üzerindeki etkilerine baktığımızda genellikle V şekli görülmektedir 
(Carlsson-Szlezak vd., 2020). Makroekonomik açıdan Koronavirüs krizi sonra-
sı bir yenilenmeye gideceğimiz düşünüldüğünde, davranışsal açıdan tüketim 
harcamalarında ve pratiklerinde bir değişim olup olmayacağı sorgulanmakta-
dır.
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Koronavirüs krizi öncesinde bile dijitalleşme, online satış ve buna bağlı ola-
rak elektronik ödemeler giderek artış göstermiştir (Xu vd., 2019). Virüsün 
bulaşıcı etkisinden korunmak amacıyla tüketiciler çevrimiçi alışverişe buna 
bağlı olarak e-perakendeye yönelmiş ve hijyen kaygılarıyla birlikte temassız 
ödeme, mobil ödeme gibi seçeneklerle hızlı bir şekilde tanışmaya başlamıştır. 
Bu tanışma, yeni normal dönemde tüketicilerin bu ödeme yöntemlerini ön-
ceki döneme kıyasla daha çok kullanabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, 
tüketiciler Koronavirüsün etkisiyle birlikte yeni türde alışveriş seçenekleriyle 
karşılaşmaya başlamaktadırlar. İnternet teknolojisinin de gelişimiyle birlikte 
çevrimiçi alışverişin hızlı ilerleyişi (Çelik ve Yılmaz, 2011) tüketicileri gıda 
alışverişlerini bile internet üzerinden yapmaya yöneltmiştir. Sokağa çıkma 
kısıtlamalarıyla birlikte tüketicilerin spor aktivitelerini evden gerçekleştir-
mesiyle sanal antrenör, sanal fitness sınıfları gibi yeniliklerin hayatlarında 
yer bulması beklenmekte ve hatta bu türdeki tüketimin müşteri sadakatinin 
sağlanıp sağlanmayacağı araştırılmaktadır (Baena-Arroyo vd., 2020). Bunun-
la birlikte yine eğlence, sinema, müzik sektöründeki farklılıklar da gözlem-
lenmiş, tüketiciler evde çevrimiçi sinema, tiyatro, konser aktiviteleri ile bu-
luşmuşlardır. Yine yeni normal dönemde bu tür tüketim alışkanlıklarının yer 
alması da gözlemlenebilecektir.

“Yeni Normal”in tüketici davranışlarına kısa, orta ve uzun vadeli yansımala-
rı olacaktır. Salgının sosyal hayata kısa-orta vadede izolasyon ve sosyal/sağlık 
mesafesi kavramlarını soktuğu bir vakıadır. Bu bağlamda kuşkusuz salgın bi-
reylerin pratiklerini büyük ölçüde etkilemiştir. Bu etkinin tüketim boyutunun 
incelendiği bu çalışmada süreç dâhilinde sınırlı kapsamda gerçekleştirilen tü-
ketici araştırmaları referans alınarak durum değerlendirmesi yapılmış ve bir-
takım projeksiyonlar sunulmuştur. Salgınla ilgili olarak tüketim ve tüketiciyi 
etkileyen kararlar tüketicilerin bizzat kendileri, işletmeler ve kanun koyucular 
olmak üzere üç temel birim tarafından alındığından bu bölümde yapılacak 
olan değerlendirmeler tüketiciler, işletmeler ve kanun koyucular perspektifin-
den özetlenmeye çalışılmıştır.

Salgının seyri incelendiğinde tüketim pratiklerine yansımasının salgının yayıl-
ma hızına göre farklılık gösterdiği daha önce ifade edilmişti. Bilim otoritele-
rince salgının tam anlamıyla son bulması birkaç yılla ifade edilirken bu sürecin 
kısalması, virüsün mutasyon geçirme ihtimali bir yana, ancak aşının bulunması 
ile mümkün görünmektedir. Bu koşullar dâhilinde ilk öngörülen durum birey-
lerin COVID-19 ile yaşamayı öğrenmesi ve bu süreci yönetmesi gerektiğidir. 
Salgında yeni normal konuşulurken, esasında salgının başlangıcıyla bireylerin 
yaşam tarzları ve gündelik pratikleri büyük ölçüde değiştiği için normalin de 
zaten farklılaştığını, yeni normal ile ifade edilen dönemde belki de salgını iç-
selleştirme sürecinin sonrasını tartışmak daha yerinde olacaktır. Bu bakımdan 
salgın sonrası zaman dilimini kısa ve orta vade olarak değerlendirip, tüketim 
pratiklerine ilişkin projeksiyonları bu bağlamda yapmak uygun olacaktır. Söz 
konusu kısa ve orta vadedeki projeksiyonlar aşağıda sıralanmıştır.
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Salgının yayılımının yavaşladığı, kademeli olarak eski normale dönülmeye başlanma-
sından aşının bulunmasına kadar geçen süre (kısa vade):
Bireyde tüketim davranışı büyük ölçüde öğrenme ile şekillenmektedir. Salgın 
sürecinde öğrenilen tüketim davranışlarının ne kadar kalıcı olduğunu kestir-
mek güç olmakla birlikte bireyin kısa ve orta vadede salgın koşullarında dav-
ranacağı ve buna göre tüketim davranışı sergilemesi beklenmektedir. Nitekim 
belli bir olayın gerçekleşmesiyle ilgili belirsizlik algısı, bireyin algıladığı psi-
kolojik mesafenin bir boyutudur (Liberman ve Trope, 2008) ve olayın gerçek-
leşmesiyle ilgili süre uzadıkça gerçekleşme ihtimalini daha zayıf bulacağı için 
gerektirdiği şekilde davranma eğilimi de sergilemeyecektir. Buradan hareket-
le, bireylerin tüketim eğilimlerinin salgın başlangıcıyla görülen farklılaşma 
seyrinde devam etmeyeceği öngörülmektedir. Salgın sürecinde artan şekilde 
fizyolojik ihtiyaçlarına yönelen bireyin süreç uzadıkça bağlamdan kopması ve 
eski normal tüketim pratiklerine dönmesi kuvvetle muhtemeldir (örneğin bir 
yıldan kısa sürede kısıtladığı lüks tüketime yönelebilecektir). Bu dönüş şüphe-
siz kısıtlamaların yol açtığı yapısal engellerin ortadan kalkması ile de ilişkili 
olacaktır. Bir yandan kapalı olan alışveriş merkezlerinin, restoranların ve kafe-
lerin açılması diğer yandan sokağa çıkma kısıtlamalarına son verilmesi ile bir-
likte insanların hızla ve özlemle eski alışkanlıklarına dönmeleri muhtemeldir.

Öngörülen takvimde aşının bulunmaması halinde virüse karşı tam bağışıklığın kaza-
nılmasının öngörüldüğü süre olan 12-36 ay arası sürede (orta vade):
Kısa vadede görülen psikolojik mesafe etkisinin orta vadede görülme olasılığı-
nın çok daha fazla olması beklenmektedir. Bu durum sıklıkla sigara içme me-
taforuyla açıklanmaktadır. Buna göre bireyler, uzak gelecekteki riskleri görece 
daha zayıf bulmakta ve davranışın psikolojik olarak daha yakın buldukları yön-
lerine odaklanmaktadırlar. Örneğin, sigara kullanan biri için daha soyut bir 
bedel olan akciğer kanseri olma olasılığı, uzak geleceğin gerçekleşme ihtimali 
zayıf algılanan temsili iken daha somut bir fayda olan nikotin arzusunu tatmin 
etmekle yaşanan haz ise şimdi’nin faydası olarak öncelenmektedir. Tam tersi 
bakış açısıyla açıklanacak olursa, nikotinden feragat etme somut bedeline göre 
sigara içmeyerek uzun vadede çok sağlıklı bir birey olunacağına dair soyut fay-
da beklentisi zayıf davranışsal etkiye sahiptir (Zwickle ve Wilson, 2013; Singh 
vd., 2017). Dolayısıyla orta ve özellikle uzun vadede daha soyut algıladığı virüs 
etkisinde birey, satın alma kararlarında bunların etkisinde daha az kalacak ve 
eski rutinine dönecektir. Faydacı tüketimin ağırlıklı etkisi büyük ölçüde azala-
cak ve hazcı tüketim motivasyonunun etkisi de yeniden kendisini göstermeye 
başlayacaktır.

Peki, bu öngörülerle ifade edilmeye çalışılan şey nedir? Salgın başlangıcıyla 
tüketimde panik havasının dağılmasıyla birlikte büyük ölçüde fizyolojik ihti-
yaçların giderilmesine yöneltilen tüketim süreç içerisinde boş zaman aktivitesi 
ve hobilere yöneltilmiştir. Kademeli olarak normal hayata “yeni normal” for-
munda geçilecek olan gelecekteki birkaç ayda öncelikli (primer) fizyolojik ihti-
yaçlara yönelik ürün tüketiminin büyük ölçüde eski normal seyrine geçmesi ve 
olağanüstü koşullarda ikincil (sekonder) nitelikteki beğenmeli ve özellikli ürün 
kategorisinde ise artan seyirde devam etmesi beklenmektir. Ancak bireylerin 



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

512

kaygı düzeyinde belli bir süre azalma beklenmediğinden etkileşim gerektiren 
hizmet tüketiminde nispeten yavaş bir seyir beklenmektedir.

Buna göre salgın başlangıcında sosyal tabaka ve statüden bağımsız tüketiciler 
fizyolojik ihtiyaçların giderilmesi noktasında buluşmuştur.

Şekil 3. Küresel salgın başlangıcında ürün tüketim ağırlığı

Şekil 4. Salgın-yeni normal (kısa vade) ürün tüketim ağırlığı
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Yukarıdaki şekillerde temsili ürünlerle örneklendirilen tüketim eğilimleri or-
talama tüketici için verilmiş olup kısa vade seyrinde ve orta vadede tüketimde 
sınıf ayrımının ve tabakalaşmanın yeniden öngörülmesi beklenmektedir. Buna 
göre, Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Grupları arasında en yüksek 
ilk iki tabakayı temsil eden A ve B SES gruplarında faydacı ürünlerin görece 
önemi azalacak ve lüks tüketme eğilimleri ise artacaktır.5 C1 grubu tüketimin 
denge unsuru olarak beğenmeli ve lüks ürün tüketiminde dengeyi bulurken, 
diğer üç SES grubu da eski normaline dönecek ve faydacı tüketim lehinde tü-
ketim eğilimi sergilemeye devam edecektir. Ayrıca, tüketicilerin salgın öncesi 
ürünlere atfettikleri değer değişiklik gösterebilmektedir. Salgın sonrası tüke-
ticilerin temizlik, hijyen, sosyal mesafe için uygunluk gibi kriterlere de dikkat 
edebileceği düşünülmelidir. İşletmeler tüketicilerle ilgili değerlendirmeleri-
ni yaparken bu ekonomik kırılmanın sonuçlarının farklı sosyoekonomik statü 
gruplarında farklı sonuçlara yol açacağını da göz önüne alarak, tüketim ve 
harcama pratiklerindeki olası değişimleri dikkatlice izlemelidirler. Buna göre; 
salgın sonrası farklı sosyoekonomik statü gruplarında Tablo 1’de gösterilen 
olası değişiklikler gözlemlenebilir.

Tablo 1. Yeni Normal Dönemde Ses Gruplarına Göre Tüketim Pratiklerindeki Olası Değişiklikler

Yüksek  
Sosyoekonomik 
Statü (A – B)

Salgın süresince büyük bir gelir kaybı yaşamadıkları düşünülebilir. Bu ne-
denle tüketim pratiklerinde büyük bir farklılık gözlenmeyecektir. Ancak, 
salgın sırasında çeşitli kültürel aktivitelerden uzak kalmaları, normalleş-
menin ardından yüksek sosyoekonomik statüdeki bireyleri eğlence, kültür, 
sinema sektörüne ilgilerini arttırabilir. Ayrıca, evde kalma sürecinin ardın-
dan bu grupta lüks tüketim artışı gözlemlenebilir. Otel-konaklama harca-
maları açısından kalabalık lüks oteller yerine, sosyal mesafenin korunduğu 
alternatifleri değerlendirecekleri düşünülebilir.

Orta  
Sosyoekonomik 
Statü (C1 – C2)

Bu grubun büyük bir bölümünün salgın sırasında gelir kaybına uğradığı 
bilinmektedir (Bostan vd., 2020). Bu gruptaki bireyler salgının etkin ol-
duğu süreç boyunca temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmişlerdir. Salgın 
sonrasında ekonomik düzelmeyle birlikte tüketim pratiklerinde farklılıklar 
gözlemlenebilir. Bu gruptaki tüketiciler için hangi ürünlerin temel ihtiyaç, 
hangi ürünlerin lüks tüketim olacağı algısı değişiklik gösterebilir.

Düşük  
Sosyoekonomik 
Statü (D – E)

Bu gruptaki bireyler de bir ölçüde iş kayıpları ile birlikte gelirlerinde azalma 
yaşamışlardır. Ancak yardımlarla birlikte gelir kaybının çok büyük oranda 
olduğu düşünülmemektedir. Bu grubun tüketim pratiklerinde büyük bir 
değişiklik gözlemlenmeyeceği söylenebilir. Tüketim harcamalarının büyük 
bir bölümünün temel ihtiyaçlarının karşılanması için ayrıldığını düşünür-
sek düşük sosyoekonomik statüdeki bireylerin yeni normal dönemde en 
az farklılık yaşayacak fakat gelirlerinde sürekli akışın aksaması ile büyük 
etkileri olan sonuçlarla karşılaşması muhtemel grup olduğu söylenebilir. 

Tüketici perspektifinde öngörülen bir diğer davranış ise salgını kendisi ya da 
yakın çevresinde deneyimleyenler ve deneyimlemeyenler arasındaki olası fark-
lılıktır. Dolayısıyla salgını bizzat ya da yakın çevresinde deneyimleyen bireyin 
gerek sosyal ortamlarında gerekse tüketim davranışlarındaki kontrollü tavrını 
sürdürmesi beklenmektedir.

Bu noktaya kadar tüketiciler perspektifinden değerlendirmeler sunulmuştur. An-
cak, kuşkusuz bu sürecin işletmeler perspektifinden de ele alınması gerekmek-
5 Türkiye’de yapılan son araştırmaya göre A, B, C1, C2, D ve E olmak üzere 6 Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Grubu bulunmak-

tadır. https://tuad.org.tr/upload/dosyalar/SES_Projesi.pdf

https://tuad.org.tr/upload/dosyalar/SES_Projesi.pdf
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tedir. Süreçten en çok etkilenen işletmeler hizmet işletmeleri iken özellikle 
sosyal etkileşimin en yüksek olduğu otel-konaklama, kafe, restoran gibi yiye-
cek-içecek işletmeleri, güzellik ve bakım işletmeleri, sinema, tiyatro gibi kül-
türel etkinlik sunan işletmeler en çok etkilenen arasında yer almışlardır. Tü-
keticiler konaklama ve seyahat ihtiyaçlarından feragat etme ya da erteleme 
yolunu seçebilmişken kişisel bakımlarını kendileri üstlenerek kuaför ve bakım 
hizmetlerini ikame edebilmişlerdir.  Evde geçirilen zamanın artmasıyla sadece 
fizyolojik ihtiyaçlar değil alternatif boş zaman aktivitelerine yönelik ihtiyaçla-
rın giderilmesinde de fiziksel teması minimize etme noktasında satın alımda 
dijital kanallar tercih edilmiş ve edilmektedir. Mevcutta dijital altyapısı bulu-
nan işletmeler için bu bir fırsat iken buna hazır olmayan işletmeler için kriz 
ortamı yaratmıştır.  Dolayısıyla krizin işletmeler için temel öğretisi satış ve da-
ğıtım kanallarını dijitale entegre edip omnichannel6 olarak ifade edilen çoklu 
dağıtım kanalına entegre olmaları yönünde olacaktır.

İşletmelerin üzerinde durması gereken bir diğer nokta da tüketicilerin sür-
dürülebilir ve güvenli tüketime yönelik eğilimlerinin artacak olmasıdır (Ki-
şin, 2020b). İşletmelere düşen bu eğilimlere karşılık veren değerler yaratmak 
olmalıdır. Buna göre çoklu dağıtım kanallarının pazardaki ürün ve hizmet 
sağlayıcılar için doğru bir strateji olacağı, stoklama davranışının ve e-ticaretin 
artan bir şekilde devam edeceği ve tüketici nezdinde fiyatın hala önemli bir 
satın alma karar süreci elemanı olarak kalmasıyla birlikte tüketicilerin düşük 
fiyattan ziyade güvenlik, sağlık, kalite, ulaşılabilirlik gibi hususları daha çok 
önemseyecekleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Solomon (2020) salgın sonrası yeni normalde meditasyon/farkındalık/sağlık, 
oyun ve e-spor, bahçe ve ev tasarımı malzemeleri, çevrimiçi eğitim, abonelik 
odaklı streaming kanalları, çevrimiçi kültürel etkinlikler (müze, tiyatro, kon-
ser vb.), teletıp, otonom araçlar, kişisel aplikasyonlar gibi ürün ve hizmetlere 
yönelik çözümler sunan işletmelerin başarı sağlayacağını öngörmektedir. Bu-
nunla birlikte topluluk bilinci ve kimliği vadeden ve aynı zamanda çalışan sağ-
lığını gözeten sosyal sorumlu markaların sürecin kazananı olacağını da ifade 
etmiştir.

Rees (2020) ise maske, dezenfektan ve bağışıklık güçlendirici önleyici sağlık ve 
destek ürünlerine olan talebin artarak devam edeceğini, evden çalışma dolayı-
sıyla mekân algısı değişen tüketicilere artırılmış gerçeklikle evden uzaklaşma 
deneyimi sunan çözümlerin değer vaad edeceğini, tüketicilerin atıştırmalık-
lardan ziyade bütçe dostu temel gıda ve hazır yiyeceklere yöneleceğini öngör-
mektedir. Bununla birlikte perakendecilerin de kapasite ve hizmet artırımı-
na gitmesini öngörmektedir ki Amazon’un salgın döneminde dağıtım ağına 
100.000 yeni konum eklemiş olması da bu öngörüyü destekler niteliktedir.

Son tahlilde pazardaki aktörler açısından ürün tek başına bir “değer” olmak-
tan giderek uzaklaşarak, Vargo ve Lusch’un (2011) hizmet baskın mantığını 

6 Bütün dağıtım ve iletişim kanallarının fiziki mağaza ve çevrimiçi mağazalarla entegre ve kesintisiz bir şekilde kullanılarak 
yüksek müşteri deneyimi sunulmasına yönelik pazarlama çabası.
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destekler şekilde hizmetlere sarmalanmış topyekûn bir deneyim olarak de-
ğerlendirecektir. Zira temassız ödeme ve teslimat gibi iyi uygulama örnekleri 
tüketicilerin yeni hizmet ve sistemler geliştirmeye yardımcı olan bilgi ve geri 
beslemeleriyle mümkün olmaktadır. Bu durumun da ilerleyen süreçte tüketi-
cilerin değerin yalnızca tüketici değil, aynı zamanda ortaklaşa üreticisi (Gum-
messon, 2004) oldukları gerçeğini daha da güçlendirmesi beklenmektedir.

Son olarak tecrübe ettiğimiz salgın krizinin kanun koyucular perspektifinden de 
ele alınmasında fayda vardır. Kanun koyucular da kuşkusuz daha önce tecrü-
be edilmeyen salgın krizinde tüketim ve tüketiciyi etkileyen kararlar almış ve 
almaya devam edecektir. Özellikle yasal düzenlemelerle tüketimi düzenleyen 
kanun koyuculardan sonrası için beklenen süreci ve tüketimi rahatlatması yö-
nündedir.

Sokağa çıkma sınırlandırmalarında özellikle 65 yaş üstü yaşlı kesimin tüketim 
süreci kamu görevlileri aracılığıyla rahatlatılmaya çalışılmış olsa da bu kesim 
için en büyük tehdit kuşkusuz dijitale olan yabancılıklarıdır. Öte yandan yaş 
alma ve yaşlılık olgusu sadece biyolojik bağlamda yorumlanmamalı, psikolo-
jik, sosyal ve bağlama bağlı yaş olgusu da dikkate alınmalıdır (Moschis, 2012). 
Öyle ki bireyin dijitale entegre olmasında görme, işitme gibi yaş ile birlikte ge-
len birtakım fizyolojik engelleri kaçınılmazdır. Yaş ile birlikte sosyal perspektif 
de değişmekte, göç gibi olgular yaşlıların fiziksel çevrelerini de etkilediğinden 
savunmasızlıklarını artırabilmektedir. Kanun koyucular bu bağlamda;
Biyolojik yaş bakımından; farklı yaş gruplarının dijital gereksinimlerini kate-
gorize etmeli, biyolojik yaş grupları arasındaki dijital bölünmeleri ortaya koy-
malı,

• Psikolojik yaş bakımından; dijital bölünmenin ve teknoloji kabul oran-
larının psikolojik referanslarını ortaya koymalı, yaşlı tüketicilerin di-
jital kanallar ve bunlara erişimde dışlanmadıklarını garanti etmeli, 
bilişsel ihtiyaçlarını dijitale erişim ve kullanım açısından temin etmeli,

• Sosyal perspektif bakımından; sadece kronolojik yaş temelli olmayan 
sosyal politikaları yürürlüğe koymalı (yaşlılıkta refah açısından ayrımcı 
olabilir), servis sağlayıcılar ve arkadaşlar ve aile üyeleri gibi sosyal çev-
releri ile bağlantıyı artırmak için çevrimiçi iletişimi kolaylaştıran poli-
tikaları desteklemeli, yaşlı tüketicilerin dijital kanallardan ayrımcılığa 
maruz kalmalarının/dışlanmalarının önlenmesi ve erişiminin sürdü-
rülmesini sağlamalı,

• Çevreye bağlı koşulları düşünerek temel hizmetlerin sunulması için 
hangi yazılım ve donanım platformlarının gerekli olduğunu göz önün-
de bulundurmak, yaşlı tüketicilerin dijital kanallardan ayrımcılığa 
maruz kalmalarının/dışlanmalarının önlenmesi ve erişiminin sürdü-
rülmesi, hizmetlerin dijitalleşmesi söz konusu olduğunda dijital olma-
yan seçeneklerin tutulması/dijital seçeneklerle birleştirilmesi gerektiği 
durumlar göz önünde bulundurulmalıdır (Nunan ve Di Domenico, 
2019).
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Kanun koyucuların dikkate alması gereken bir diğer önemli husus da tüketi-
ciler gibi işletmelerin de dijitale entegrasyonunu sağlarken kullanıcı güvenliği 
hususunda gerekli altyapı ve yasal düzenlemeleri tesis etmesidir. Ayrıca, sosyal 
etkileşime dayalı değer yaratımından dolayı hizmet işletmeleri daha ciddi teh-
dit altında olacağından kriz yönetimi yönlü sektöre özel düzenlemeler gelişti-
rilmelidir.
 
Sonuç
Bugün COVID-19’a karşı henüz bir aşı bulunamadığı için, hastalık halen in-
sanların yaşamına bir tehdit olarak görülmektedir. Bu nedenle, kısa vadede 
hükümetler sosyal mesafe ve karantina önlemleri ile birlikte üniversitelerin, 
okulların, bazı hizmet işletmelerinin kapatılmasına devam etmekte, gerekti-
ğinde şehirlerarası seyahati kısıtlamaktadırlar. Bu durum, dünyayı saran bü-
yük bir felaketin ne kadar gerçek olduğunu bize göstermektedir. Bu da top-
lumun ve tüketicilerin yaşamlarında yıkıcı sonuçlara yol açarak, tüketicilerin 
kendilerini tanımlamak için önemli bulduğu tüketim pratiğini değiştirebil-
mekte ve felaket sonrası yeni tutumlara yol açabilmektedir. Söz konusu de-
ğişiklik ve yeniliklerin tüketim pratikleri temelinde anlaşılması hem tüketici 
ve işletmeler gibi pazar aktörleri için de hem de kanun koyucu ve uygulayıcı 
konumundaki otoriteler için önemli ve gereklidir. Böylesi bir kavrama ile yeni 
normali anlamak kolaylaşacaktır. Bu çalışma ile yeni normaldeki tüketim ve 
harcama pratikleri tüketici, işletme ve kanun koyuculara yönelik çıkarımlarda 
bulunma amacıyla pazarlama disiplini perspektifinden yorumlanmıştır. Buna 
göre tüketiciler ihtiyaçları bağlamında temel ve temel olmayan ayrımı yaparak 
salgın sürecinde tüketim pratiklerini dönüştüreceklerdir. Salgın öncesi temel 
ve gerekli olan bazı tüketim pratikleri lüks ve öncesinde gereksiz görülen bazı 
pratikler temel davranışa evirilebilecektir. Bu da tüketimin ve tüketicinin be-
lirli bir alışma süreci geçirdikten sonra önemli bir adaptasyon geliştirdiğini 
ortaya koymaktadır. Bunun yanında tüketiciler farklı sosyo-ekonomik statüleri 
gereği farklı davranış ve tutumlar geliştirebilecektir. Nitekim salgının ortaya 
çıkardığı yeni tüketim pratikleri sosyo-ekonomik statü grupları arasında farklı 
bir şekilde seyretmektedir. Son olarak salgının işletme ve sektör üzerinden 
etkilerinin de görünür olduğu vurgulanmaktadır. Bu etkilerin dönüştürücü 
gücü söz konusu değişiklerin bazılarının kalıcı olabileceğini göstermektedir. 
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Özet
Bu çalışma uzun dönemli analizler için kısa dönemli olayların, hikâyelerin, an-
latı ve gerçeklerin dışında kavramlara ihtiyaç duyduğumuzu vurgulamaktadır. 
Kısa dönemde olaylar ve yeni gelen veriler önemli olabilir. Fakat bu verile-
rin, gerçekleşen olayların topluca bir mana ifade edebilmesi için teori kurma 
çabalarına ihtiyacımız var. Teoriler ise bir takım kavramlar ile daha doğru 
kurgulanabilir ve daha iyi anlatılabilir. Bu çalışmada özellikle iktisadi alan-
da uzun dönemli eğilimleri anlamamız ve kısa dönemde açıklamaları yapılan 
olayları bir perspektife oturtabilmemiz için iki kavramdan yararlanılmıştır. Bu 
kavramlar birbirleriyle çok yakından ilişkili olan belirsizlik ve güven tabirleri-
dir. Bu makalede öncelikle COVID-19 sonrasında ortaya çıkan belirsizlik nok-
talarına dikkat çekilmiştir. Bu belirsizlikler COVID-19 salgınının yayılmasına 
dair belirsizlikler olduğu kadar küresel ölçekte yönetişim belirsizliklerini de 
içermektedir. Küresel üretim zincirlerindeki belirsizlik zaman içinde yerini tü-
ketim belirsizliğine bırakmıştır. Tüm bu belirsizliklere karşı küresel düzeyde 
güven tesis eden küresel yönetişim ağlarının eksikliği vurgulanmıştır. Ülkeler 
düzeyinde de devlet, hükümet ve birey arasındaki güven ve güvensizlik iliş-
kileri COVID-19 salgını sonrasında daha görünür olmuştur. Bu çalışmadaki 
belirsizlik ve güven kavramları COVID-19 krizini anlama ve kavramsallaştırma 
çabalarında kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler
belirsizlik, güven, COVID-19, kurumlar, yönetişim
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Conceptualization of Uncertainty and Trust
in the COVID-19 Outbreak Affecting the World

Abstract
This study emphasizes that we need concepts other than short-term events, 
stories, narratives, and facts for long-term analysis. In the short term, events 
and new data may be important. However, we need efforts to construct theory 
so that these data, events that take place can collectively imply something more 
meaningful. Theories, on the other hand, can be constructed more accurately 
and explained better with some concepts. In this study, two concepts were 
used to understand the long-term trends, especially in the economic field, 
and to put the events in the short term into a perspective. These concepts are 
uncertainty and trust that are very closely related to each other. In this article, 
the points of uncertainty that emerged after Covid-19 were pointed out. The-
se uncertainties include uncertainties regarding the spread of the Covid-19 
outbreak as well as governance uncertainties on a global scale. Uncertainty 
in global production chains has been replaced by consumption uncertainty 
over time. The lack of global governance networks in building trust at a global 
level against all these uncertainties is emphasized. At the country level, the 
relationship of trust and insecurity between the state, government, and the 
individual became more visible after the Covid-19 outbreak. The concepts of 
uncertainty and trust in this study should be used in efforts to understand and 
conceptualize the Covid-19 crisis.

Keywords
uncertainty, trust, COVID-19, governance, institutions
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Giriş

COVID-19 virüsü Çin’in Wuhan kentini etkisi altına almaya başladığında salgı-
nın tüm dünyaya yayılabileceğini, tüm dünya ekonomilerinin süreçten etkile-
nebileceğini öngörmek çok güçtü. Dünya tarihinde ender rastlanan bu salgın 
bize bilim insanlarının kendi alanlarında ne kadar da üretken olabileceklerini 
gösterdi. Birçok bilim insanı COVID-19 krizine kendi perspektiflerinden yak-
laştılar. Saygın dergiler COVID-19 üzerine özel sayılarını duyururken, birçok 
akademisyen salgın üzerine makalelerini yazmaya başlamıştı bile. Webinarlar 
ve hızla yayınlanan görüş yazıları ile önceleri COVID-19 salgınının ne oldu-
ğunu, nasıl yayılabileceğini anlamaya çalıştık. Bu anlama çabaları, salgının 
yayılmasına karşı en etkili tedbirler neler olabilir üzerine bir takım politika 
önerilerini beraberinde getirdi. Sürü bağışıklığı modelini ilk başlarda takip 
etmeye çalışan İngiltere’de de, sokağa çıkma yasağı ilan edip krizin yayılmasını 
önlemek için sıkı tedbirler açıklayan ülkelerde de politika yapıcılar bu karar-
ları bilim adamlarına danışarak aldılar. COVID-19 krizine dair açıklamalar 
ve alınan tedbirler bize bilim dünyasında farklı görüşler olsa da zamanla bu 
görüşlerden bazılarının ön plana çıktığını kısa sürede gösterir nitelikteydi. 

COVID-19 salgını gerek virüsün hızla yayılmasıyla gerekse salgına dair üretilen 
fikirlerin tüm dünyada hızla karşılık bulmasıyla küreselleşmenin geldiği bo-
yutları bize bir kez daha teyit etti. Bunca yazın arasında, yüksek enformasyon 
bombardımanında COVID-19 krizinden geriye ilim dünyasına, fikir dünyasına 
acaba neler kalacak diye düşünmeden edemiyorum. Hızla yazılan makalelerin 
bir kısmının geçerliliği şimdiden son buldu bile.  COVID-19 krizine dair toz 
biraz durulduğunda daha kalıcı, daha kavramsal çalışmaların üretileceği aşikâr-
dır. Ben de bu yazıda COVID-19 salgını sonrasında küresel ekonomiyi anla-
ma ve anlamlandırmada belirsizlik ve güven (trust) kavramlarının daha da ön 
plana çıkacağını göstermeye çalışacağım.  Bu kavramlar elbette benim üretmiş 
olduğum kavramlar değil. Özellikle sosyal bilimlerde çokça üzerinde çalışılan 
kavramlar bunlar. Fakat küresel ekonominin COVID-19 salgınından nasıl etki-
lendiğini ve bundan sonra küresel ekonominin nasıl seyredeceğine dair belir-
sizlik ve güven kavramsallaştırması bize bütüncül bir bakış açısı kazandırabilir. 
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Bu kavramlara geçmeden önce bu tür kavramsallaştırmalara neden ihtiyaç 
duymamız gerektiğini kısaca anlatmak isterim. Aslında COVID-19 üzerine hız-
la ve ziyadesiyle yapılan çalışmalar, verilen mülakatlar, görüşler bir kavram-
sallaştırmaya ne kadar ihtiyacımız olduğunun en güzel delilleri mahiyetinde-
dir. Kavramsallaştırma olmadan yapılan açıklamalar daha çok durum tespiti, 
malumat aktarımı ve kısa dönemde parça parça yapılan analizler olarak kalı-
yorlar çoğu zaman. Fakat daha bütüncül analizler, düşüncenin üzerine diğer 
düşüncelerin inşası, anlaşılabilirliğin kolaylığı ve hatta anlatabilmenin gerek-
liliği açısından kavramlar üzerinden düşünmemiz fikirlerin gücünü artırıyor.  
Yapılan kavramsallaştırmalar çoğu zaman hayli külli olup özel durumları açık-
lamada zorluk çekebilir.  Fakat bu özel durumların gerçekten özel olduklarını 
kavrayabilmemiz için sorduğumuz sorulara kafamızda birtakım kavramlarla 
yaklaşmamızda fayda vardır. Bu bir nevi metodoloji tartışması diyebiliriz. Bu 
noktada farklı yöntemler takip etmeyi tercih edenler olabilir. Fakat benim gö-
rüşüm, uzun dönemli gidişatı anlamamız için biraz günün özel, münhasır ana-
lizlerinden uzaklaşıp kavramlar ile küresel iktisadi yönelimi anlayabileceğimiz 
yönündedir. Belirsizlik ve güven kavramları bu manada COVID-19 salgınının 
meydana getirdiği ekonomik tepkileri anlamamızda önemli birer yön gösterici 
niteliğindedir.

Belirsizlik
COVID-19 salgını küresel ekonomi üzerinde etkisini belirsizlik üzerinden gös-
terdi. Öncelikle COVID-19 virüsünün ne olduğuna dair bir belirsizlik vardı. 
Çin’de yayılan hastalığın yeni bir koronavirüs türü olduğu bir doktor tarafın-
dan dile getirildiğinde dahi hemen kabul edilme imkânı bulmadı. Şimdilerde 
ABD, Çin’in salgını bilmesine rağmen gizlediğini iddia ediyor. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) de benzer eleştirilerden payını alıyor. Bilginin ilk başlarda net 
olmaması bir problem ise sonrasında da bu bilginin zamanında başka ülkelere 
aktarılmaması COVID-19 salgınında gerçeğe dair ciddi bir belirsizlik oluştur-
muştur. Virüse dair alternatif bir gerçek olmadığı da zamanla yaşanarak gö-
rülmüştür. Salgının özelikle ilk aşamalarında yaşanan bilgi kirliliği insanlığın 
bu tür krizlerle sık sık karşılaşmamasına bağlanabilir. Fakat salgının çıkışına 
ve yayılımına dair birçok komplo teorisi hala rağbet görmektedir. Bu virüsün 
Çin tarafından dünyaya yayılan bir felaket olduğuna inananlar olduğu gibi, 
Çin’de bir kesim bu krizin Amerikan askerleri tarafından Wuhan’a getirildiği-
ni yaymaktadır. Bunlar her ne kadar propaganda savaşlarının örnekleri olma-
ya daha yakın misaller olsalar da farkı grupların, kimliklerin kendi alternatif 
gerçeklerini oluşturmada hiç vakit kaybetmediklerini bu süreç bize göstermiş-
tir. Aslında alternatif gerçeklik oluşturma veya alternatif gerçeklere inanma 
temayülü dahi bu makalenin bir diğer kavramı olan güven problemi ile ilişkili-
dir. Bilgi üzerinde belirlilik azaldıkça insanlar güven duyduklarının bilgilerini 
veya anlatılarını (narratives) gerçek olarak kabul ediyorlar. Bu sebeple bu ma-
kaleyi iki kavram üzerine inşa etmemizin bir mantığı var. Belirsizliğin olduğu 
yerde insanlar bu belirsizliğin verdiği rahatsızlıktan kurtulmak adına daha çok 
güvendikleri kişilerin, grupların açıklamalarını gerçek olarak kabul etmeye 
daha meyyal oluyorlar. Sonunda herkesin alternatif gerçeklikleri olabiliyor. 
Hâlbuki belirsizliğin daha az olduğu durumlarda gerçek üzerinde mutabık ka-
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labilmek daha kolaydır. Son zamanlarda anlatılar üzerinden gerçeklik inşası 
para harcanarak yapılan profesyonel bir iş kolu haline gelmiştir. Trump’ın 
seçim zaferinde Facebook kanalıyla alternatif gerçeklik oluşturmasının önemi 
tartışılmaya devam etmektedir.  Grafik 1 ve Grafik 2’de ABD’de COVID-19 
salgını ile gerek hisse senetlerinin ifade ettiği belirsizlik gerekse de ekonomi 
politikası belirsizliklerinin zirve yaptığını görüyoruz. Bu belirsizlik endeksle-
rinin özellikle ekonomik dalgalanmalarının olduğu oynaklık dönemlerinde 
sıkça başvurulan kaynaklar olduğunu biliyoruz.

Grafik 1. ABD’de Hisse Senedi Piyasasının İfade Ettiği VIX Belirsizlik Endeksinin Seyri

Kaynak: Financial Times. Vix “fear gauge” in recovery from COVID-19 shock.

Grafik 2. ABD için Ekonomik Politika Belirsizliği Endeksi

Kaynak: Baker, Scott R. 2020. Economic Policy Uncertainty Index for United States. FRED.
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Makalemizin konusu açısından COVID-19 salgını sonrasında ekonomiye dair 
belirsizlikler daha ön plana çıkmaktadır (Grafik 1 ve Grafik 2). Tüm dünya-
da COVID-19 salgını sonrasında belirsizlik endeksleri son yılların zirvesine 
çıkmıştır. Bu belirsizlik endekslerinin ifade ettiği yansımaları günlük iktisadi 
faaliyetlerde gözlemliyoruz. Öncelikle iktisadi belirsizlik arz yönlü olarak ya-
şanmıştır. Çin son 40 yıllık performansı ile dünyanın en büyük fabrikası haline 
gelmiştir. Küresel sanayi üretimin yaklaşık dörtte biri Çin’de yapılmaktadır. 
Salgının merkezi olan Wuhan kenti de Çin’de lojistik merkezi konumundadır. 
Bu sebeple Çin’de üretimde meydana gelen aksamalar derhal dünyanın geri 
kalanındaki fabrikaların üretim planlamalarını etkilemiştir. Krizin ilerleyen 
safhalarında Avrupa ve Japonya’daki otomobil fabrikaları Çin’den ara malı 
gelmediği için üretimlerine ara vermek zorunda kalmışlardır. Neyse ki Çin’de 
COVID-19 salgının daha önce başlaması ve erken kontrol altına alınması ile 
Çin’den kaynaklı üretim belirsizlikleri azalmıştır. Fakat arz zincirinde yaşanan 
bu belirsizlik küresel arz zinciri üzerine güvensizliği artırmıştır. Salgın sonra-
sında anında üretim (just in time) felsefesi yerine birçok fabrika ve şirket ne olur 
ne olmaz (just in case) üretim yaklaşımını daha çok düşünür hale gelmişlerdir. 
Küresel üretim zincirindeki bu ülke bazlı riskler ve bilinmezlikler firmaları üre-
timlerini farklı ülkelere kaydırarak risklerini dağıtma stratejilerine öncelik ver-
melerine sebep olmuştur. Ticaret savaşlarına dair belirsizliğin devam ettiği bir 
ortamda COVID-19 kaynaklı belirsizler işin tuzu biberi olmuştur. Japon hükü-
meti Çin’den üretimlerini diğer ülkelere kaydıracak firmaları için kredi teşvik 
paketi açıklamıştır. Ticaret savaşanlarına dair sürecin bir türlü nihayete erdi-
rilememesi aslında bu belirsizliği zinde tutarak belirsizlikten kaçınmak isteyen 
firmaların Çin’de yatırım ve üretim yapmalarını engellemeyi hedeflemektedir.

COVID-19 salgının ilerleyen safhalarında ise küresel ekonomi bu sefer talep 
yönlü belirsizliklere maruz kalmıştır. Salgının hızla yayılmasıyla birçok ülkede 
sokağa çıkma yasakları ilan edilmiş, sosyal hayat belli kısıtlar altında yaşanma-
ya başlamıştır. Kamuya açık, restoran, kafeterya gibi mekânlar kapatılırken ik-
tisadi talep büyük yara almıştır. Nitekim iktisadi talepteki azalmayı milli gelir 
hesaplarında ve dünya ticaretinde derhal gözlemlemekteyiz. Evlerinde kalan 
insanların gıda, sağlık ve iletişim hizmetleri dışında fazla bir tüketim ihtiyacı 
kalmamaktadır. İktisadi talebin daha önemli belirleyicisi ise hane halklarının 
gelirleri ve ileriye dönük gelir beklentileridir. Birçok insan COVID-19 netice-
sinde işlerini kaybetmiştir. İş gücü piyasası çok esnek ve korumasız olan ABD’de 
işsizlik çok kısa bir sürede yüzde 15 seviyesine yaklaşmıştır. Avrupa’da işgücü 
piyasasında korumacılık daha belirgin olduğu için işsizlik oranları ABD’deki 
kadar hızlı artmasa da 2020’de yüzde 9 daralma bekleyen Avrupa Birliği’nde 
insanların gelirlerine dair belirsizlik yaşamaları kaçınılmadır. Fakat daha da 
önemlisi COVID-19 salgınının ne zaman biteceği, aşı bulunup bulunamaya-
cağı, aşı bulunsa bile etkili olup olmayacağı üzerine birçok belirsizlik varken 
bireylerin gelecekte bekledikleri gelirlere dair belirsizlik olması olağandır. Ge-
lecekteki gelirlerinden daha fazla şüphe eden bireylerin ise şu anki tüketim-
lerinden kısmaları beklenir (Friedeman, 1962). Nitekim COVID-19 salgınına 
karşı alınan tedbirlerin normalleşmeye başladığı ülkelerde dahi tüketim henüz 
eski seviyelerine ulaşamamıştır. 
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Talep yönlü belirsizlikleri azaltmak için devletler hızlıca hareket ettiler. Ta-
lep bir defa durduğunda talebin tekrardan canlandırılmasının ne kadar zor 
olduğu büyük buhran bize öğretmiştir. Tarihsel tecrübelerden ders alan poli-
tikacılar iktisadi talebin durmasına izin vermeyeceklerdir. Bu sebeple her ülke 
kendi imkânı çerçevesinde doğrudan gelir transferi yapmaya derhal başladı. 
İngiltere tüm çalışanlara 2500 sterlin dağıttı ve geçen sene vergi ödeyen gi-
rişimcilere geçen sene ödemiş oldukları vergiyi iade etti. AB’nin genelinde 
de işten çıkarılmaları önlemek için çalışanlara doğrudan gelir desteği planları 
açıklandı. Japonya’da benzer politikalar uygulamaya alındı. Neredeyse tüm 
ülkelerde benzer politikalar imkânlar çevresinde uygulamaya koyuldu. Fakat 
uygulamaya koyulan bu planlar dahi kişilerin geleceğe yönelik gelirlerini ga-
ranti etmemektedir. COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinin ne şekilde dö-
nüşeceğinin bilinmediği bir ortamda tüketim gelir beklentisi açısından sekteye 
uğramaya devam edecektir. 

COVID-19 salgını ekonomide bir takım yapısal dönüşümlere sebep olabilir. 
Aslında COVID-19 salgını ile patlak veren ekonomik çalkantı iktisadi hayatta 
gözlenen yapısal dönüşümü hızlandırabilir. COVID-19 salgını öncesinde de 
tüm dünya dijitalleşme ile gelen verimlilik artışını tartışıyordu. Endüstri 4.0 
ile sadece robotların çalıştığı, insan emeğine pek de ihtiyaç duyulmayan tek-
nolojilere gelişmiş ülkeler daha fazla yatırım yapıyorlardı. COVID-19 salgını 
ile arz zincirlerini ve üretimlerini daha fazla kontrol etmek isteyen gelişmekte 
olan ülkeler Endüstri 4.0 projesine daha da fazla yatırım yapacaklardır. Sosyal 
mesafenin sorun olduğu bir ortamda robotların sanayide hatta hizmetler sek-
töründe daha fazla kullanılması beklenir. Aynı zamanda COVID-19 krizi çok 
büyük ve köklü şirketlerin dahi bu tür şoklara karşı çok da dayanıklı olama-
yabileceğini göstermiştir. Finansal sistemin dengelerinden dolayı sürekli kâr 
dağıtan şirketlerin kötü günler için hatırı sayılır yedek akçeleri olmadığını da 
hep beraber gözlemliyoruz. Daha az sermaye ve daha çok kaldıraç ile çalışan 
şirketler COVID-19 salgınında zorlanmıştır. Köklü havayolu şirketlerinin, ara-
ba üreticilerinin aslında çalışanlarına hayat boyu garantili işler sunamadıkla-
rı ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmeler çalışanlar için gelecekteki gelirlerinin 
aslında ne kadar belirsiz olduğunu göstermiştir. Yüksek varlıklı kesim için ise 
varlıkların düşük getiri problemi daha uzun süre devam edecektir. 2008 küre-
sel krizinden sonra faizler tarihsel olarak zaten düşük seviyelerde seyretmekte 
idi. COVID-19 salgını sonrasında merkez bankaları ekonomiyi desteklemek 
için faizleri daha da düşürdüler. Bununla beraber COVID-19 salgını sonra-
sında varlıklar yeniden fiyatlandı. Gerek borsalarda hisse senetlerinin gerek 
taşınmaz varlıkların fiyatları ilk etapta düşmüştür. Bu ise varlık sahiplerinin 
zenginliklerinin azalması ve gelecekte daha az zengin olacaklarını düşünerek 
şimdiden bu olumsuz varlık fiyatlaması etkisi ile tüketimlerini azaltmalarına 
sebep olmaktadır. Tüm bu gelir ve varlık belirsizliklerini aşmanın yolu ise yine 
bu makalenin diğer kavramı olan güven ile alakalıdır. Devletler vatandaşlarına 
gelecekteki gelir ve zenginliklerine dair güven verebildikleri sürece ekonomi-
lerinin talep yönlü duraklamasının önüne geçebilirler. Fakat tabi güveni tesis 
edebilmek söylendiği kadar kolay değildir. Özellikle gelişmiş ülkelerde iktisat 
politikası yapıcılarına karşı güven yüksek olsa da küresel iktisadi gelişmeler, 
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teknolojideki hızlı yaratıcı yıkım neticesinde meydana gelen yapısal değişim-
lere karşı tüm yerel politika yapıcılarının imkânları sınırlıdır. İktisadi belirsiz-
liklere karşı belirsizlikleri azaltıcı bilgi paylaşımı ve doğru iletişim ve güveni 
tesis edici iktisadi adımları zamanında atmaktan başka çare bulunmamaktadır.

Grafik 3. COVID-19 ve 2008 Küresel Krizlerinde VIX Belirsizlik Endeksi 

Kaynak: Ortiz-Ospina, E. (2016). Trust and GDP. Our World in Data.

Nispeten yakın geçmişte yaşadığımız 2008 küresel krizi ekonomide belirsizli-
ğin nasıl azaltılabileceği ve güvenin tesis edilebileceğine dair bize çok önemli 
ipuçları vermektedir. Bu tür krizler ana hatlarıyla ülkeleri üç kanaldan etkile-
mektedir: i. Dış ticaret kanalı, ii. Uluslararası finans kanalı ve iii. Beklentiler kanalı. 
Bu kanallara dair belirsizlikleri ülkeler azaltabildikleri sürece vatandaşlarına 
ve küresel piyasalara daha fazla güven verebilirler. Dış ticaret kanalında tüm 
belirsizlikleri azaltmak ülkenin kendi kontrolünde değildir. COVID-19 salgı-
nı sonrasında tüm dünyada bazı gümrükler kapanmış, uluslararası taşımacılık 
zora girmiştir. Bu tür lojistik problemleri zamanla aşılmaya başlamasına rağ-
men dünya ekonomisinde yüzde 3 civarında beklenen ekonomik daralma ister 
istemez dünya dış ticaretinde daha yüksek oranda bir daralmaya işaret etmek-
tedir. Ayrıca ülkeler gelirlerindeki bu düşüşü telafi etmek için daha fazla yerli 
üretim ve istihdam vurgusu yapmaya başladılar. Bu yaklaşım da dış ticarette 
uzun vadeli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Dış ticarette bir anda 
beliren bu belirsizlikler aynı zamanda firmaların birbirlerine olan güvenini de 
test etmektedir. Mücbir sebepleri bahane edip ticarette karşılıklı güveni sar-
san firmalar aslında uzun dönemde karşılıklı güveni sarsarak kendilerine zarar 
verdiklerinin farkında olmalıdırlar.

Uluslararası finans boyutunda kendi parası cinsinden rahat borçlanamayan 
gelişmekte olan ülkelerden COVID-19 krizinin başlarında net sermaye çıkışı 
olmuştur. Kaliteye kaçış (flight to quality) dediğimiz bu süreci gelişmekte olan 
ülkeler 2008 küresel krizinin hemen akabinde de yaşamışlardır. Bu tür bek-
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lenmeyen küresel krizlerde uluslararası yatırımcıların ilk tepkisi kendilerini 
güvenli limanlara atmak şeklinde gerçekleşmektedir. Nitekim 2008 küresel 
krizi ABD’den çıkmış olmasına rağmen uluslararası yatırımcılar paralarını 
öncelikle ABD tahvillerine park etmeyi tercih etmişlerdi. COVID-19 salgını 
sonrasında da küresel finans piyasalarında benzer bir tepki gördük. Amerikan 
doları hızla değer kazanırken, gelişmiş ülkelerde faizler hızla indi. Borsalar ve 
gelişmekte olan ülkeler yerine negatif faiz veren gelişmiş ülke tahvilleri tercih 
edildi. 2008 küresel krizinde de olduğu gibi krizin ektilerine dair toz duman 
dağıldığında, belirlilik arttığında tekrar daha riskli görünen gelişmekte olan 
ülkelerin varlıklarına doğru fon akışının canlanmasını beklemek gerekir. Nite-
kim bu krizde de tıpkı 2008 krizinde olduğu gibi gelişmiş ülke merkez banka-
ları hızla adım attılar. Zaten düşük olan politika faizlerini hızla daha da aşağıya 
çektiler. Faiz indirimleri dışında riskli tahvil, bono ve hisse senedi alımlarına 
giderek finansal şartları mümkün olduğunca gevşek tutmaya çalışmaktadırlar. 
Belirsizliğin azaldığı, risk iştahının arttığı ilk fırsatta finansal piyasalara saçılan 
bu paradan gelişmekte olan ülkeler de nasiplerini alacaklardır. Yine güvene 
bağlayarak bu kısmı tamamlayayım. Küresel finansal piyasalardaki yatırımcıla-
rın ilk yönelecekleri ülkeler ise yatırımcılarına daha fazla güven veren ülkeler 
olacaktır. Özellikle tasarruf açığı olan ülkeler için küresel finansal piyasalar-
dan uzun dönemli finansman sağlayabilmek, yüksek ve sürdürülebilir büyüme 
(Sachs, 2003) için elzemdir. Bunun için de ülkelerin sadece yüksek faiz vere-
rek kısa dönemde cazip olmasındansa küresel piyasalarda güveni tesis ederek 
uzun dönemli finansman çekmeye çalışmaları gerekir.

Güven
Güven kavramını iktisatta sık sık kullanıyoruz. Uluslararası sermayedarlara 
güven verme, ekonominin gidişatına dair güven verme, yerli paranın kulla-
nılmasına dair güven, finansal istikrara dair güven derken bu kavramı o kadar 
çok duyuyor olabilirsiniz ki bazen bu kavramın iktisattaki her şeyi açıklamaya 
yarayan anahtar bir kelime olduğunu veya gereksiz tekrar yapan (tautological) 
bir yanı olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçekten de güven kavramı özellikle kla-
sik liberal iktisat anlayışında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kavramın 
literatürde tartışılmasını çok eskiye götürmek mümkündür. Hatta şöyle söy-
leyebiliriz. Adam Smith iktisadı inşa ederken insanların bencilliklerine güve-
nerek, insanların birbirlerine sempati ile değil, çıkarlarını takip edeceklerine 
inanarak modern iktisadın babası oldu. İnsanların çıkarlarını takip edecekle-
rine güvenmek iktisadı kendi kendine çalışan bir mekanizma haline getirdi. 
Adam Smith’in güvendiği toplumun normları, kişilerin ahlakı veya başkalarına 
sempatisi değildi. Tam tersi, Adam Smith’in ana katkısı kişilerin kendi çıkarla-
rı doğrultusunda hareket edeceğine ve bunu hesap eden, başkalarının çıkarla-
rına göre hareket edeceğine inanan, bireylerin toplumsal bir düzen kurabile-
ceğine inancı idi. Nitekim 1980’lerin başında neoliberal küreselleşme (Rodrik, 
Öniş & Aysan 2000) ile piyasaya güvenin artması ile literatürde güven (trust) 
çalışmaları da çoğaldı. 1989’da çift kutuplu dünyanın sonunu ilan eden ve tari-
hin sonunun geldiğini iddia eden Francis Fukuyama 1995’de Post-Washington 
konsensüsünü destekleyen “Trust” (Fukuyama, 1995) başlıklı kitabını yazdı.
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Serbest piyasa sisteminde devletin ana görevi piyasaya direkt müdahale etmek 
yerine piyasanın kurallarını belirleyip (Hayek, 1960) piyasaya işlemesi için gü-
ven tesis etmektir. Görünmeyen bir ele güvenmenin, piyasaya inanmanın sis-
temi daha esnek ve çalışır kıldığına inanılmıştır. Güven ve iktisadi büyümeye 
dair Grafik 4 bir fikir verebilir. Güven arttıkça ülkelerin kişi başına milli gelir 
artış oranlarının arttığı görülmektedir.

Grafik 4. Güven ve İktisadi Büyüme

Kaynak: Our World in Data https://ourworldindata.org/

Güven kavramı sadece iktisadın bir kavramı değil aslında. Psikoloji, yönetim, 
örgüt düşüncesi, sosyoloji, muhasebe ve finansta da güvenin önemine işaret 
edilmiştir. Çok disiplinli çalışmalara öncülük eden bir kavram olarak güven 
ön plana çıkmaktadır diyebiliriz. Avner Greif Magripli tüccarlar makalesin-
de (Greif, 1992) tarihsel örneklerle ticaretin yapılmasında güvenin önemine 
işaret etmiştir. Bu çalışmada güvene dair yazını baştan ele alma gibi bir ni-
yetimiz yok. Sözü COVID-19 salgınına ve neticesinde gerçekleşen ve ileride 
gerçekleşebilecek iktisadi gelişmelere getirmek istiyorum. COVID-19 salgını 
ne kadar bir belirsizlik krizi ise o derece güven meselesidir diyebiliriz. Bir ön-
ceki bölümde de iktisadi belirsizliğin güveni zedelediğinden yeri geldikçe söz 
etmiştik. 

https://ourworldindata.org/
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COVID-19 krizi neticesinde ülkelerin, şirketlerin ve bireylerin birbirlerine 
karşı ve kendi aralarında ciddi bir güven kaybı olduğunu görebiliriz. Belki de 
bu güven kaybı zaten vardı fakat bu gibi krizler güven derecesini gerçek bir 
sınava tabi tutarak gün yüzüne çıkardılar. Devletler COVID-19 salgının ya-
yılmaya başladığı ilk evrede birbirlerinin salgın verilerinden şüphe eder hale 
geldiler. ABD ve Çin arasında zaten son yıllarda zedelenmiş güven sorunu 
COVID-19 ile zirveye çıktı. Çin’in salgını gizlediği ve paylaşılan Çin verilerine 
dair güven olmayacağına dair yorumlar yapıldı. Krizin ilerleyen safhalarında 
ülkeler önce salgının hızlı yayıldığı ülkelere sonra da tüm dünyaya kapılarını 
kapadılar. Salgın esnasında gerekli tıbbî malzemeye talep artması neticesinde 
ülkeler tıbbî malzeme ihracatına yasak getirdiler. Yoğun bakım solunum cihaz-
larının ihracatı başka ülkelerde ihtiyaç olmasına rağmen yapılamadı. Maske 
gibi çok temel ürünler tüm dünyada bulunamaz hale geldi ve ülkeler önce-
likle kendi vatandaşlarını öncelemek durumunda kaldılar. Gıda ürünlerinde 
de benzer kısıtlamalar yaşandı. Rusya, Ukrayna gibi tahıl ihraç eden ülkeler 
ihracat sınırlamalarına gittiler. Bütün bu gelişmeler ülkeler arasındaki serbest 
ticaret ve finansa dayalı küreselleşmeyi sorgulatır hale getirdi. Daha çok sayıda 
ülke en azından gıda, sağlık gibi alanlarda kendilerine yeten birer ülke olma-
nın önemini vurgular hale geldi. 

Küresel bir kriz olan COVID-19 salgınına verilen ulusal tepkiler aslında ulus-
lararası yönetişim (governance) mekanizmalarının bu dönemlerde çok da iyi 
çalışmadığını gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi sağlıkta küresel yö-
netişimi sağlaması gereken kurumların aslında çok da fazla yetki ve etkinlikle-
rinin olmadığı aşikâr oldu. Hâlbuki küresel bir kriz olan 2008 krizinde küresel 
yönetişim mekanizmaları hızla devreye sokulmuş ve 2008 krizinde küresel fi-
nansal yönetişim mekanizmaları güçlendirilmişti. Örneğin 2008 küresel krizi 
sonrasında G20’nin çok aktif hale geldiğini ve bu kanalla küresel koordinasyon 
probleminin aşılmaya çalışıldığını görüyoruz. 2008 krizine kadar en üst dü-
zey olarak maliye bakanları seviyesinde toplanan G20 ülkeleri, krizin hemen 
akabinde liderler (başkanlar) düzeyinde toplanmaya başladılar. Küresel yöne-
tişimde G20, G7 ve G8’in yerini almaya başladı. Önemli kararlar en azından 
krizin ertesindeki ilk yıllarda hep G20 toplantılarında alınır hale geldi. Finan-
sal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board-FSB) küresel finansal yönetişim-
de yapısal kararlar almak üzere kuruldu. IMF kota reformu gelişmekte olan 
ülkelere IMF’de daha fazla söz hakkı tanıdı. IMF ve Dünya Bankası küresel kriz 
sonrasında geleneksel yaklaşımlarını değiştirerek çok daha esnek destekler ile 
küresel finansal yönetişime katkı sağladılar. COVID-19 salgını sonrasında ise 
salgın ve salgının ekonomik etkileri küresel olsa da küresel yönetişim adına 
çok ciddi iş birlikleri göremedik. Küresel bir soruna karşı girişilebilecek küresel 
işbirlikleri bir yana, ülkeler bu krizi fırsat bilerek eski hesapları da gün yüzüne 
çıkardılar. Trump hükümetinin içe kapanmacı ve küresel çözümlemelere kapa-
lı tavrı da küresel ölçekte ajanda belirleyen lider bir ülkenin eksiğini gösterdi. 

Bir diğer güven problemi de bireyler ve devlet arasında yaşandı1. Bir taraftan 
herkesi evlerine kapatan devletler de, sürü bağışıklık sistemi geliştirmek için 
1  Farklı ülkelerdeki insanların genel güven seviyesi için Harita 1’deki güven verisi haritası bir fikir verebilir.
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normal düzeni aksatmamaya çalışan devletler de eleştirildi. Salgına dair ted-
birlerin uzaması ciddi ekonomik endişelere sebebiyet verdi. Sağlık ve iktisadi 
hayat arasında görülen bu ödünleşmede kararı bireyler adına politika yapıcılar 
vermeye devam ediyorlar. Devletler COVID-19 salgınını kontrol altına almak 
için bireylere dair daha fazla bilgiye ulaşırken bu “büyük birader bizi izliyor” 
tartışmalarına sebep oldu. Bu tartışmaların en canlı yaşandığı ülke ABD oldu 
diyebiliriz. Trump’ın da teşvikiyle kısıtlamalara devam eden eyalet valileri-
ne karşı protesto gösterileri yapıldı. Demokratlar daha çok kısıtlamalardan 
yana iken ve Trump’ı yeterince ve zamanında tedbir almamak ile suçlarken, 
Trump destekçileri bu kısıtlamaların bireysel özgürlükleri kısıtladığını ve ABD 
anayasasına aykırı olduğunu iddia ettiler. Kim baştan (apriori) hangi kaynağa 
güvenirse devletin veya eyaletlerin aldığı tedbirlere, politikalara aynı oranda 
güvendiklerini söylemek mümkün gözüküyor. 

Harita 1. Küresel Güven Verisi Haritası 

Kaynak: Our World in Data https://ourworldindata.org/

COVID-19 salgınından ciddi yara alan yaşlı nüfusu yüksek gelişmiş ülkelerde 
kriz devletin kurumlarına olan güveni de sarstı. İtalya, İspanya, İngiltere ve 
hatta ABD’de güçlü olduğuna inanılan sağlık kurumlarına karşı ciddi güven 
kaybı oluştu. Gelişmiş Batı ülkelerinin kurumları bu tür az görülen şoklara kar-
şı belki de düşünüldüğü kadar güçlü değildir şüphesi uyandı. Devlet sistemine 
dair güvende ise bir ülkenin demokratik olarak yönetilip yönetilmediğinden 
ziyade devlet yetkinliğinin, kapasitesinin (state capacity) daha önemli olduğu 
ortaya çıktı2. Popülizmin ise kısa vadede işe yaradığı ama bu gibi ciddi kriz 
durumunda ülkeleri felakete sürüklediği Brezilya örneğinde gün yüzüne çıktı. 
2 Fikir vermesi açısından Grafik 5’te OECD ülkelerinde zamanla hükümetlere olan ortalama güven görülebilir. 

https://ourworldindata.org/
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Grafik 5. OECD Ülkelerinde Hükümete Güvenin Seyri

Kaynak: Our World in Data https://ourworldindata.org/

COVID-19 salgını tarihte önemli bir kırılma noktası olacak gibi gözüküyor. Bu 
sebeple nasıl akademisyenler, düşünürler politika yapıcılar COVID-19 salgını 
ve neticeleri üzerine şu ana kadar birçok eser verdilerse, bundan sonra da CO-
VID-19 ertesine dair birçok fikir geliştirileceğine, farklı analizler yapılacağına 
şüphe yok. Şimdiden devlet kurulumu (state formation), küreselleşme, tekno-
lojik yaratıcı yıkım gibi nispeten daha makro alanlarda çok kıymetli eserler 
üretileceğini görüyoruz. Fakat COVID-19 salgını ve salgının neticeleri aynı 
zamanda bireysel ve toplumsal düzeyde daha fazla incelenecektir. Uzun süre 
evlerinden çıkamayan bireylerin internet ortamında geliştirdikleri kişilikle-
ri, psikolojileri, felsefi ve toplumsal yönleri ile ele alınmalıdır. Örneğin CO-
VID-19 salgının neticesinde bireylerin sosyal mesafe kurma ihtiyacı bireyler 
arasındaki güveni nasıl etkileyecektir? Bir yönüyle COVID-19 salgını ülkeler 
ne kadar zengin olursa olsun önemli ölçüde herkesi etkileyerek gayet demok-
rat gayet eşitlikçi bir kriz değil midir? Bireylerin devletlerine, kurumlarına 
güvenmelerine rağmen salgından herkes etkileniyorsa bireylerin bu küresel 
dünyada risk algıları değişmeyecek midir? Zaman içinde bu gelişmelerle bi-
reylerin birbirlerine güveni nasıl şekillenecektir?3 Daha sürdürülebilir, çevreci 
bir dünya kurmanın önemini kavrasak dahi, bu tür küresel felaketleri önlemek 
için çok geç kalmış olabilir miyiz?

3 Zaman içinde ülkelerde bireylerin birbirine güveni ölçülmektedir. Grafik 6’da görüleceği gibi ABD’de neoliberal küreselleşme 

ile beraber bireylerin birbirlerine olan güveni azalmaktadır. 

https://ourworldindata.org/
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Grafik 6. ABD’de Güven Azalıyor 

Kaynak: Our World in Data https://ourworldindata.org/

Tüm bu sorular modern zamanlarda bireyin dünyaya, rutine olan güveninin 
sarsmaktadır. İnternet çağında bir taraftan risklerden hızla haberdar olan bi-
rey bu riskler karşısında edilgen kalıp varoluşsal bir tehdit hissetmektedir. Bu 
sebeplerle COVID-19 sonrasında bu bakış açılarını yansıtan koçluk ve rehber-
lik kitaplarının çok satacağını görür gibiyim. Bireysel düzeyde iş hayatında, 
yaşamda başarılı olmak için güven nasıl inşa edilir sorusu kadar hayata, insan-
lara daha fazla güvenmeli miyiz, nasıl güvenmeliyiz gibi soruların daha çok 
sorulacağına tahayyül ediyorum. 

Bu tür ciddi şoklar aynı zamanda ticarette, finansta firmaların birbirleri ara-
sındaki güvenin test edildiği zamanlardır. Her şey yolunda giderken şirketler 
ölçeğinde güveni test etme mekanizmaları bulamayabiliriz. Fakat zor zaman-
larda gerçekten etik davranan, güçlü güvenilir firmalar ayrışacaklardır. Ancak 
bu ayrışma asimetrik bilgiden dolayı çok da kolay olmayabilir. Salgın tüm dün-
yayı, tüm firmaları etkilemiş olsa da her bir firma, her bir sektör krizden aynı 
düzeyde etkilenmemiştir. Bu sebeple yine önceki bölümde de belirtilen bilgi 
asimetrisi konusu önemlidir. Bilgi asimetrik ise firma gerçekten COVID-19 
zorunlu şartından dolayı mı, yoksa bunu bahane ederek mi farklı davranmak-
tadır sorusu gerçekten bir güven sorusudur. Nitekim pratikte bu sorunsalın 
örneklerini bolca işitiyoruz. Örneğin bir tekstil firması yıllardır çalıştıkları bir 
İngiliz şirketinin COVID-19’u bahane ederek gümrükten malı çekmediği söy-
lemektedir. Ne olursa olsun, bu dönemde diğer firmalara, uluslararası ticaret 
paydaşlarına doğru davranışları ile güven verebilen şirketler uzun dönemde 
oluşturdukları bilinilirlik, şan, şöhret ile güvenilirlik açısından daha avantajlı 
konumda olacaklardır. 

https://ourworldindata.org/
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Sözün özü, özellikle son 40 yılda ticaret ve finansal küreselleşmenin yaşandığı 
dünyamızda sistemin devamlılığı güvene bağlıdır. Neoliberal küreselleşmenin 
serbest piyasa vurgusu güven kavramına merkezi bir rol atfetmektedir. Bu se-
beple COVID-19 sonrasında küresel iktisadi ilişkilerin ne yönde dönüşeceği 
güvenin tesis ve konsolidasyonu ile ilişkili olacaktır. Bu güven ilişkisi devletler, 
firmalar ve bireyler arasındaki ilişkiler açısından da böyledir. Şu ana kadar 
güven kavramı üzerine düşüncelerimin soyut kaldığını düşünüyor olabilirsiniz. 
Bu sebeple aslında COVID-19 sürecinde güvenin önemine dair ülkemizde4 
çok güzel bir örnek verildi. Şimdi bu somut örnek ile güvenin hayatımızda ne 
kadar önemli olabileceğini göstermek istiyorum. 

COVID-19 salgını haberleri patlak verdiğinde öncelikli olarak herkesin odak-
landığı konu sağlık tedbirleri oldu. Salgının hangi boyutlara ulaşabileceğini 
tam olarak bilemediğimiz için genel kabul “önce sağlık” yaklaşımı oldu. Fa-
kat bilmediğimiz, daha önce tecrübe etmediğimiz bu salgın krizi karşısında 
nasıl bir tepki verilmeliydi? Meselenin özünde dikkat ederseniz yine ilk kı-
sımda belirttiğim belirsizlik konusu var. Belirli olan durumlarda kimin nasıl 
davranması gerektiğini, sorumlunun kim olduğunu rutin içinde biliriz. Ama 
salgının boyutlarına dair belirsizlik, salgına dair alınması gereken tedbirlere 
dair bilinmezlik ile birleşince bu belirsizliklere karşı kime güvenmemiz gerekir 
sorusu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı bu belirsizlikler altında güveni tesis etmek 
için Bilim Kurulu’nu devreye soktu. Aslında Sağlık Bakanlığı’nın bir Bilim Ku-
rulu olduğunu birçoğumuz bilmiyorduk. Belki de alana yakın insanların daha 
çok bildiği bir konu bir anda tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Her gün 
Sağlık Bakanı COVID-19 salgınına karşı tedbirleri açıklamadan önce Sağlık 
Bilim Kurulu ile toplantı yaptı ve açıklanan tedbirlerin bu kurulda tartışıldığı-
nı ve alınan tedbirlerin Sağlık Bilim Kurulu’nun kararı olduğunun bildirimini 
yaptı. Sağlık Bilim Kurulu nasıl karar alır, bu kurulu kim toplar, iç yönetişim 
kuralları nelerdir bilmiyorum. Birçok kişinin de bildiğini sanmıyorum. Fakat 
bu tür bir bilinmezlik ve belirsizlik altında insanlar konularında uzmanlaşmış 
bilim insanlarının görüşlerini önemsediler, onların tavsiyelerine daha fazla 
güvendiler. Bilim insanlarının, bilgi kirliliğin olduğu belirsizlik ortamlarında 
daha doğru karar vereceklerine inandılar. Bunda sorunun herhangi bir karar 
değil ama daha önce karşılaşılmayan bir problem olması da bilime ve bilim 
adamlarına olan güveni perçinledi. Toplumun COVID-19 salgına karşı alınan 
tedbirlere büyük ölçüde uymasında, Sağlık Bilim Kurulu üyeleri tarafından 
verilen tavsiyeleri takip etmelerinde konunun uzmanlarına olan güven kilit rol 
oynadı. Aslında bu örnek gündelik hayatımızda kurumların ve bu kurumlara 
olan güvenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sağlık Bakanlığı’nın bir Bi-
lim Kurulu olması en zor zamanlarda, belirsizliğin zirve yaptığı dönemlerde 
güven veren kurumların nasıl belirsizliği azalttığını, politika yapıcıların işini 
kolaylaştırdığını gösterdi. Nitekim kurumsal iktisat (North, 1990) yaklaşımını 
benimseyen iktisatçılar kurumların önemine vurgu yaparken kurumların eko-
nomiye verdiği güven üzerinde duruyorlar5. Ekonomiye verilen güven iktisadi 
ilişkilerdeki belirsizlikleri azarlatarak işlem maliyetini (transaction cost) azalt-
maktadır (Rodrik vd, 2002). 
4 Türkiye ekonomisine dair Aysan, A.F vd. ve sosyal politikalarına dair Aysan, M.F. çalışmalarına bakınız.
5 Kurumsal iktisadın bu konularına dair Acemoğlu vd. kaynakçadaki eserlerine bakılabilir.
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Sonuç Yerine
COVID-19 salgını dünya tarihinde bir kavşak olarak hatırlanacak gibi gözükü-
yor. Tam bu salgının ortasında bu satırları yazıyor olmak uzun dönemli çıka-
rımlar yapmayı zorlaştırıyor. Tarihte bir noktadan geleceğin gidişatını tahmin 
edebilmek özellikle benim gibi iktisatçılar için zor olsa gerektir. COVID-19 
sonrasına dair elimizdeki noktalar çoğaldıkça geleceğe dair daha iyi tahminler 
yapabileceğiz. O zaman şu an için bizim için çok önemli gözüken birçok soru 
da önemini yitirmiş olacaktır. Her gün kaç kişinin COVID-19 hastalığına yaka-
landığını, kaç kişinin hastalığı atlattığı gibi sorular yerine COVID-19 sonrasın-
da değişen sosyal, kültürel, iktisadi, politik ve bireysel ilişkileri daha çok tartı-
şıyor olacağız. Bu çalışmada daha uzun dönemli sosyal bilimler çalışmalarına 
bir iktisatçı gözüyle katkıda bulunmayı amaçladım. Bu çalışma uzun dönemli 
analizler için kısa dönemli olayların, hikâyelerin, anlatı ve gerçekliklerin dışın-
da kavramlara ihtiyaç duyduğumuzu vurgulamaktadır. Kısa dönemde olaylar 
ve yeni gelen veriler önemli olabilir. Fakat bu verilerin, gerçekleşen olayların 
topluca bir mana ifade edebilmesi için bir takım teori kurma çabalarına (theo-
rizing) ihtiyacımız var. Teoriler ise birtakım kavramlar ile daha doğru kurgula-
nabilir ve daha iyi anlatılabilir. 

Bu çalışmada özellikle iktisadi alanda uzun dönemli eğilimleri anlamamız ve 
kısa dönemde açıklamaları yapılan olayları bir perspektife oturtabilmemiz için 
iki kavramdan yararlanılmıştır. Bu kavramlar birbirleriyle çok yakından ilişkili 
olan belirsizlik ve güven tabirleridir. COVID-19 salgını gerek ortaya çıkışı ile 
gerek çözüm arayışları ile gerekse de kısa vadede sosyal ve iktisadi sonuçları 
ile birçok belirsizliği beraberinde getirmiştir. Belirsizlik ortamlarında insan-
ların, politika yapıcıların ve şirketlerin nasıl karar verdiği sorunsalı iktisadın 
en önemli konularındandır. COVID-19 salgını sonrasında oluşan belirsizlik 
ortamını krizin içinde yaşayan tüm dünya, hükümetler, şirketler ve bireyler 
sonuna kadar tecrübe ettiler. Belirsizlik hayatın her alanında olmasına rağmen 
iktisadi açıdan pek de sevilen bir durum değildir. Belirsizliğin birtakım mali-
yetler oluşturduğu ve verimsizliğe sebep olduğu kabul edilir. Özellikle piyasa 
ekonomilerinde belirsizliklerin oluşturduğu muhtemel negatif neticeler ikinci 
kavramımız olan güven üzerinden telafi edilmeye çalışılır. İktisadi kurumlar, 
devlet, firmalar ve bireyler ne kadar çok birbirlerine güven verirlerse sürekli 
oynanan oyunlarla (repeated games), ilişkilerle hayatta belirsizliği azaltmış olur-
lar. 

Bu makalede bu sebeple öncelikle COVID-19 sonrasında ortaya çıkan belirsiz-
lik noktalarına dikkat çekilmiştir. Bu belirsizlikler COVID-19 salgınının yayıl-
masına dair belirsizlikler olduğu kadar küresel ölçekte yönetişim belirsizlikle-
rini de içermektedir (Rodrik, 2000). Küresel üretim zincirlerindeki belirsizlik 
zaman içinde yerini tüketim belirsizliğine bırakmıştır (Stiglitz, 2003). Tüm 
bu belirsizliklere karşı küresel düzeyde güven tesis eden küresel bir yöneti-
şim mekanizmasının eksiklikleri vurgulanmıştır. Ülkeler düzeyinde de devlet, 
hükümet ve birey arasındaki güven ve güvensizlik ilişkileri COVID-19 salgını 
sonrasında daha görünür olmuştur. Firmaların ticaret hayatında birbirlerine 
güvenleri COVID-19 krizi vesilesiyle ciddi bir testten geçmektedir. Tüm bu be-
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lirsizlik ve güven arayışı ortamında politika yapıcıların gerek kendi ülkelerinde 
gerekse de küresel ölçekte güveni tesis etmek ve güçlendirmek için atacakları 
adımlar geleceği şekillendirecektir. Belirsizliği azalma yönünde güven veren 
ülkeler, şirketler ve hatta bireyler COVID-19 salgını sonrası dönemde daha 
sürdürülebilir başarılara imza atmaya adaylardır. Bu çalışmadaki belirsizlik ve 
güven kavramları şu anda yaşamakta olduğumuz COVID-19 krizini anlamaya 
ve kavramsallaştırma çabalarımıza dair önemli ipuçları vermektedir. Gelecek-
te de küresel dünyanın nasıl şekilleneceği bu kavramlar üzerinden daha doğru 
anlaşılabilir. Umarım bu çalışmamız bu yönde hayırla yâd edilir. 
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Özet
COVID-19 salgınının etkisiyle bütün dünya içine, insanlar ise kendi evlerine 
kapandı. Öyle anlaşılıyor ki önemli bir değişim ve dönüşümün arifesindeyiz. 
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor. Modern kapitalizmin 
Avrupa’da ortaya çıkmasında veba salgının önemli etkisi olmuştur. Sonrasın-
da yine Avrupa’da ortaya çıkan ve Amerika’ya taşınan çiçek salgınının, mo-
dern kapitalist sistemin okyanus aşırı bölgelerdeki hâkimiyetinde önemli etkisi 
oldu.  Elbette virüsler ve salgın hastalıklar tek başına bu değişim ve dönüşümü 
sağlamış değildir. Sistemde birikmiş enerji bu tür salgınlarla büyük değişimi 
tetikleyen en önemli unsurlardan olabilmektedir. Bugün de sistemde biriken 
enerjinin etkisiyle yeni bir değişim ve dönüşümün arifesinde olduğumuz söy-
lenebilir. 

Günümüzde dünya ekonomisinde ciddi dengesizlikler söz konusudur. 
COVID-19 bu dengesizliklerin sürdürülemediği bir dönemde ortaya çıktı. 
Bir tarafta COVID-19’u insanoğlunun kendi eliyle ortaya çıkardığı bir salgın 
olarak değerlendirenler bulunduğu gibi diğer tarafta bu salgının etkisiyle yeni 
bir değişim ve dönüşüm sürecinde bulunduğumuzu iddia edenler bulunuyor. 
Bu satırların yazarı dünya ekonomisi ve sisteminin yıllara sari olarak biriktirmiş 
olduğu enerji ile zaten önemli bir değişim ve dönüşüm noktasındayken, 
COVID-19’u bu değişim ve dönüşümü hızlandıracak en önemli etkenlerden 
biri olarak değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler
COVID-19, salgınlar, yeni iktisat, sürdürülebilir kalkınma, adalet, ahlak,  

merhamet
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A New Concept of Economics and Finance
in the New Normal Period

Abstract
Under the influence of the COVID-19 pandemic, the world got closed and the 
people fell into their homes. It is understood that we are on the eve of a signif-
icant change and transformation. It seems that nothing seems to be the same 
as in the past. Plague pandemic had an important effect on the emergence of 
modern capitalism in Europe. Moreover the modern capitalist system, which 
emerged again in Europe and with an outbreak of plague pandemic to Amer-
ica, had an important effect on the European’s dominance of the transoceanic 
regions. Of course, viruses and pandemic alone did not provide this change 
and transformation. The accumulated energy in the system can be one of the 
most important factors that trigger great change with such outbreaks.

Today, it can be said that we are on the eve of a new change and transforma-
tion with the effect of many energies accumulated in the system. There are 
serious unsustainable imbalances in the world economy during the present 
times. COVID-19 appeared in such a period. On the one hand, there are those 
who consider COVID-19 as a pandemic created by mankind, and on the other 
hand, there are those who claim that we are in a new process of change and 
transformation with the effect of this pandemic. The author of these lines be-
lieves that we are already at an important point of change and transformation 
with the energy that the world economy and system has accumulated over the 
years, and he also considers that COVID-19 is one of the most important fac-
tors that will accelerate this change and transformation.

Keywords
COVID-19, pandemics, new economics, sustainable development, justice, morality, 

mercy
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Giriş

İnsanoğlu içinde bulunduğumuz gezegende uzun bir dönem göçebe olarak 
hayat sürdü. Yaklaşık olarak on iki bin yıl önce belli başlı hayvanları ehlileştirip 
belli tarımsal ürünleri üretmeye başlayarak yerleşik hayata geçti. Bu dönemle 
birlikte hayvanlarla insanlar arasındaki etkileşim arttı ve hayvanlardaki bazı vi-
rüsler insan hayatını da etkilemeye başladı. Şehirlerin ve şehirleşmenin ortaya 
çıkması ve gelişmesiyle birlikte büyük salgınlar da insan toplulukları üzerinde, 
özellikle de nüfusun yoğun olduğu yerlerde önemli ölümlere yol açtı.  Esasen 
bu tür salgınlar, insan ölümleriyle beraber ekonomik ve sosyal alanda önemli 
değişim, dönüşüm ve gelişmelere de neden olmaktadır. Bugünlerde yaşadığı-
mız Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla (pandemi) ölenlerin sayısı tüm dünya 
ülkelerinde artmaktadır. Bunula birlikte ekonomik ve sosyal hayatta bir takım 
değişiklikler kısa zamanda ortaya çıkmış olmakla birlikte başta para ve finans 
piyasaları, ticaret, eğitim ve hizmet sektörü olmak üzere ekonomik ve sosyal 
alanda önemli yapısal bir değişim ve dönüşümün arifesinde bulunduğumuzu 
ifade edebiliriz (Şeker vd., 2020). Bu çalışma bu alanda düne ait tecrübelerin 
ışığında son iki bin yıllık insanlık tarihinin belli başlı salgınlarının ortaya çıkar-
dığı ekonomik ve sosyal değişim ve dönüşümlerini konu etmektedir. Dahası 
içinde bulunduğumuz süreçte yaşanan sorunların üstesinden gelinmesine iliş-
kin neden sonuç ilişkisi bağlamında önerilerde bulunmaktadır.

Küresel salgının insanoğlunu evlerine kapamasıyla beraber doğa kendine gel-
meye başladı. Eskiden şehirlerde görünmeyen hayvanlar, COVID-19 salgınıyla 
ile birlikte şehirlere inmeye başladılar. Havaya salınan sera gazlarında azalma-
ya bağlı olarak hava kirliliğinde düşme eğilimi ortaya çıktı. İnsanoğlunun ta-
biatı istila sürecini sorgulama imkânı doğdu ve doğa le daha barışık bir sürece 
girildi. Öyle görülüyor ki küresel salgın ile birçok açıdan yeni fırsatlar doğdu. 
Bunlardan birisi de modern insanın önceki duruma göre kendini, çevre ve 
tabiatla ilişkisini ve ayrıca yaratanla ilişkisini yeniden sorgulama ve gözden 
geçirme imkânı bulmasıdır. 
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İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgınının öncekilerden en önemli farkı zen-
gin-fakir ayırımı yapmadan herkesi derinden etkilemesi olmuştur. Dünya üze-
rinde etkilenmeyen kişi, kurum ve ülkenin olmadığı söylense konu abartılmış 
olmaz. Salgın ile beraber tüm bireyler evlerine kapandı, kurumlar kapılarını 
çalışanlarına kapattı, uzaktan (evden) çalışma sistemine geçildi ve ülke ekono-
mileri deyim yerindeyse durdu.

Hiç şüphesiz COVID-19 küresel salgını dünyanın yaşadığı ilk salgın değil. Ta-
rihte başka salgınlar da oldu, ancak COVID-19 salgını aynı zamanda tüm kıta-
ları ve dünya ülkelerini birlikte etkisi alan bir hastalık olarak tarihte yerini almış 
oldu. 1929 dünya ekonomik buhranından beri yine ilk kez zengin-fakir ayırımı 
yapmadan hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkeleri birlikte ekonomik 
olarak etkileyen olan bir süreç yaşanmaktadır.  1929 büyük buhranıyla birlikte 
dünya ekonomileri liberal piyasa uygulamalarından vazgeçti ve devletin başta 
uygulanan maliye politikaları yoluyla gittikçe öneminin artmaya başladığı bir 
döneme girildi. Bu büyük krizden sonra İngiliz John Maynard Keynes’in öncü-
lük ettiği ve başta ABD deki New Deal planları olmak üzere devletin ekonomiye 
müdahalesinin arttığı ve özel sektörün yerini almaya başladığı döneme işaret 
eder. Bu sürecin 1970-80’lere kadar devam ettiği bilinmektedir. 1980’lerden 
itibaren ise devletin ekonomiden elini çekmeye başladığı ve özel sektörün önü-
nün açıldığı dönemin 2020’lere kadar devam ettiği söylenebilir. Öyle anlaşı-
lıyor ki genel olarak COVID-19 salgınının etkisiyle 1920’lerde Birinci Dünya 
savaşının sonuçlarıyla da ilişkili olmak üzere devletin ekonomideki etkinliğinin 
artmaya başladığı döneme yüz yıl sonra yeniden dönüleceğine yönelik beklen-
tiler artmış bulunmaktadır. En belirgin tartışmalar ekonomi politik ve küresel 
ekonomik aktörler ile yeni merkezdeki değişim üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Dünyada Ekonomik Olarak Genel Görünüm
COVID-19 öncesinde dünya ekonomisinde başlayan durgunluk 2020 yılı baş-
ları itibariyle durgunluk, düşük verimlilik, yatırımlarda azalma ve durgunluk 
eğiliminin arttığı bir sürece girmiştir. Buna bağlı olarak bu olumsuzlukları gi-
dermek için başta sağlık sektörü olmak üzere devlet müdahalelerinin artması 
ile ekonomik alanda millileşme eğilimlerinin artacağı anlaşılmaktadır.
 
Bu süreçten finans sektörünün sanal zenginliğine sahip ülkelerin daha çok ve 
daha derin etkileneceği bir süreç olarak görülebilir. Yatırım açısından zengin 
ülkeler cazibesini yitirirken daha çok yükselen ekonomilerin, bu arada İpek 
Yolu güzergâhındaki ülkelerin yıldızları daha çok parlayabilir. Bu süreçte CO-
VID-19’un ulaşım ve tedarik sektörlerine yönelik etkisi bağlamında tarihi İpek 
Yolu’nun yeniden canlandırılmasıyla Çin’den başlamak üzere güzergâh üze-
rinde bulunan Hindistan, Pakistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye 
gibi ülkelerin dünya ekonomisindeki önemi ve ağırlığının artacağına yönelik 
gelişmeler ortaya çıkacaktır..

2020’nin ilk çeyreğini hemen hemen tüm dünya ülkeleri küçülerek geçirdi. 
Takip edecek 3 çeyrekte de küçülmenin devam edeceği aşikârdır. 2020 yılı 
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tüm dünyada ekonominin daralacağı ve canlılığı sağlamak için devlet ve hükü-
metlerin ekonomide daha etkin olacağı bir sürecin başlayacağı sarihtir.

Salgının ekonomide elektronik ticaret ve dijitalleşmeyi arttıracağı konusunda 
hemen hemen herkes fikir birliği içinde görünüyor. Aynı şekilde eğitim, sağlık 
ve kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin artacağı kesin bir şekilde görünmek-
tedir. Başta hizmet sektörü ve ulaşım olmak üzere bazı sektörlerde küresel 
salgın sürecindeki durumun uzun süreli olmasıyla ciddi kayıpların yaşanacağı 
ortadadır. Düşük ücretli vasıfsız işgücünde önemli bir daralma olurken, sağlık, 
lojistik, kamu ulaşımı ve gıda sektöründe istihdamda genişleme olması bek-
lenmektedir.

COVID-19 salgın sürecinde ekonomide etkin olmak zorunda kalan devletin 
salgın sonrası dönemde bu duruma devam edeceği tahmin edilmektedir. Hü-
kümetler ve merkez bankaları mali ve parasal alanda daha radikal tedbirleri 
hayata geçirmek durumunda kalacaklardır.  Bazı ülkelerin salgın sürecinde 
attığı adımlar bunu göstermektedir. Örneğin İspanya özel hastaneleri milli-
leştirme sürecine yönelmiştir. Fransa ve Portekiz ise belli iş alanlarında özel 
sektörün yerine devlet işletmelerini devreye sokmaya başlamıştır. İngiltere ve 
Danimarka’da hükümetler çalışanların işe gitmeden fakat işlerini kaybetmeye-
cek şekilde ödemeler yapılması üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye’de de hem 
kısa çalışma ödeneği hem de özellikle sağlık alanındaki şehir hastaneleri ile 
devletin belli alanlardaki etkisini arttıracağı bir sürece girileceği anlaşılmak-
tadır. Bunun bir devletçilik sürecinden çok sosyal devlet anlayışı çerçevesinde 
ele alınması gerekmektedir. Yani bu dönem devletçilikten ziyade devletin ülke 
içerisindeki ekonomik dengeleri dikkate alarak ekonomide daha etkin rol oy-
nayacağı bir döneme işaret etmektedir. Bu sürecin kısa mı uzun bir dönem mi 
olacağı konusundaki tartışmalar ise ülkelerin salgını kontrol etmedeki başarısı 
çerçevesinde yapılmaktadır. Oysa küresel salgından bağımsız olarak 2008 kü-
resel finans krizinden itibaren artarak devam eden bir ekonomik ve finansal 
sistem eleştirisi mevcuttur. COVID-19 küresel salgını bu tartışmaların daha 
yüksek bir sesle yapılmasını sağlamış görünmektedir.

COVID-19 Salgını Altında Ticaret Savaşları
Çok önceleri başlayan Çin-ABD rekabeti ve ticaret savaşları COVID-19 ile belli 
maliyetlerin birilerine yüklenmesi yönündeki açıklamalarla önümüzdeki dö-
nemde yeni boyutlar kazanabilir. Bunun ABD merkezli dünya ekonomisinden 
Çin merkezli bir küresel ekonomiye geçiş sürecini ne düzeyde etkileyeceği me-
rak edilen konulardan biridir.

Tarihsel tecrübeleri de dikkate alındığında Çinlilerin rekabete hazır oldukları 
anlaşılmaktadır. Çalışmada sunulan tablolardaki makro verilere bakıldığında 
Doğudaki Çin ile Batıdaki ABD arasındaki ticaret dengesinde ABD aleyhine, 
Çin’in lehine bir durum söz konusudur. Şimdiden kesin bir şey söylemek zor 
olsa da İpek Yolu projesi ile iki ülke arasındaki rekabette durumun Çin’in le-
hine gelişebileceğini öngörmek yanlış olmayacaktır (Bulut, 2013).
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ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları ve rekabetine ilave olarak 2008’deki kü-
resel finans krizinden sonra COVID-19 salgını ile birlikte Avrupa’nın girdiği 
borç bunalımı ve Brexit ile kıta Avrupası’nın girdiği kısmî dağılma sürecinin de 
etkisi giderek piyasalara ve ekonomiye yansıyacaktır.

COVID-19 sonrası dünya ekonomik merkezinin batıdan doğuya kayacağı çer-
çevesinde yeni kurulacak dengelerde Çin’in mi yoksa Hindistan’ın mı öne 
çıkacağı konusu ise ayrı bir tartışma konusudur. COVID-19 öncesinde ABD 
ile girilen ticaret savaşının da etkisiyle Çin son otuz yılın en düşük büyüme 
oranı ile karşılaşmış bulunmaktaydı. Her ne kadar diğer ülkelerle karşılaştı-
rıldığında belli bir düzeyde büyüme gerçekleştirmesi beklenen Çin’de 2020 
yılının başlarından itibaren salgının da etkisiyle üretim, ticaret ve ekonomi an-
lamında çok ciddi bir düşüş ve durgunluk hatta deyim yerindeyse bir kriz sü-
recine girilmiş oldu. Ticaret savaşlarında ortaya çıkacak yeni faturayla birlikte 
bu maliyet daha da artabilir. Bu bağlamda Hindistan’ın Çin’e göre daha hızlı 
bir toparlanma eğiliminde olduğu söylenebilir. Hindistan 2020’de ekonomik 
büyümede pozitif oran yakalayabilecek ender ülkelerden biri olarak değerlen-
dirilmektedir. Fakat henüz salgının tüm dünyada etkili olması ve yayılımının 
devam etmesi süreç ile ilgili analizler için çok erken olduğunu göstermektedir.

Genel olarak zengin Batılı ülke vatandaşları özel de ise ABD vatandaşlarının 
alıştığı tüketim kültürü ve refahın devamından yana olacakları dikkate alınırsa 
Çin ile ilişkilerini devam ettirmek ve Çin’den ucuz mal ithal etmeye devam 
etmelerini beklemek en tabi durumdur. Bu bağlamda her iki tarafın işbirliğini 
artırmaya yönelik iradelerinin güçleneceği ve buna bağlı olarak da her iki taraf 
için de olumlu sonuçlar beklenebileceğini de dikkate almak gerekir. Ancak 
yine de ürettiğinden çok tüketen ve bunu borçla finanse eden bir sistemin ne 
kadar sürdürülebilir olduğu ciddi bir tartışma konusudur. 

Borca ve Dış Desteğe Bağlı Zenginlik 
Dünyada ekonomik dengelerde önemli değişimlerin arifesinde olduğumuzda 
kuşku yoktur. Bu değişikliklerle yeni bir ekonomik düzene geçilecek olursa 
dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Batıdan Doğuya, ABD’den Çin’e kay-
ması ve satın alma gücüne göre gayri safi yurt içi hasılada ABD’nin önüne geç-
miş bulunan Çin’in nominal GSYİH’de de çok uzak olmayan bir gelecekte öne 
geçmesi ve dünyanın en büyük ekonomisi olması beklenmektedir. Bu günler-
de COVID-19’un Çin’de ortaya çıkmasına rağmen daha çok Batıdaki gelişmiş 
ülkeleri etkisi altına aldığı, ölümlerin gelişmiş ülkelerde daha yüksek oranda 
seyrettiği ve ekonomik etkilerinin de zengin Batıda, Doğudan çok daha fazla 
olacağı şimdiden anlaşılmıştır.
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Tablo 1. GSMH açısından Dünyanın ilk 10 Ülkesi (Trilyon Dolar) (2019)

Sıra Ülke GSYH (Nominal) GSY
(Satın alma gücü)

1 ABD 21.44 21.44

2 Çin 14.14 27.31

3 Japonya 5.15 5.75

4 Almanya 3.86 4.44

5 Hindistan 2.94 10.51

6 İngiltere 2.83 3.04

7 Fransa 2.71 2.96

8 İtalya 1.99 2.40

9 Brezilya 1.85 3.37

10 Kanada 1.73 1.84

Çin, nominal hesaplamalara göre GSYİH’de ABD den sonra ikinci sırada ge-
lirken satın alma gücüne göre dünyanın en büyük ekonomisi ve yine nüfus 
yönünden dünyanın en kalabalık ülkesi olarak yer almaktadır. Tablo 2’de gö-
rüleceği GSYİH’ye göre her ne kadar Japonya daha önde bulunmasına rağ-
men ABD’nin toplam miktar olarak borcu GSYİH’den fazladır ve dünyanın en 
borçlu ülkesi konumundadır. Burada anlaşılıyor ki ABD ürettiğinden çok daha 
fazla tüketen bir ekonomi konumundadır.  

IMF tarafından açıklanan verilere göre dünyanın en borçlu ülkeler listesinde 
Japonya birinci olarak yer alırken Avrupa’dan Yunanistan, Portekiz, İspanya 
ve İngiltere’nin borçlarının GSYİH’ye oranları yüksek olarak dikkat çekmek-
tedir. Ayrıca İslam ülkelerinden Mısır en borçlu İslam ülkesi olarak listede yer 
alırken, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin ürettiğinden fazla borcu 
bulunması dikkat çekici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2019 yıl sonu itibariyle dünyanın en büyük ekonomisi cari fiyatlara göre 21,4 
trilyon dolar ile ABD, buna karşılık 14,4 trilyon dolar ile ikinci Çin iken satın 
alma gücüne göre 27,3 trilyon dolar ile Çin birinci, 21,4 trilyon dolar ile ABD 
ikinci sırada yer almaktadır.

Dünya gayri safi milli üretimi nominal cari fiyatlara göre 84 trilyon dolar iken 
ülkelerin toplam borcu 255 trilyon dolar civarındadır. Diğer taraftan reel eko-
nominin karşısında parasal ve finansal alan bunun on katı kadar daha fazla 
bir miktara ulaşmış durumdadır. Günümüz dünya ekonomisinin en önemli 
sorunu borçlanarak ve karşılıksız para basarak ürettiğinden fazla tüketmek ve 
harcamak noktasındaki anlayış ve uygulama olduğunu belirtmek gerekir.
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Tablo 2. Dünyanın En Borçlu Ülkeleri (2019)

Sıra Ülke Ülke Borcunun GSYİH’ye oranı

1. Japonya 237.54%

2. Yunanistan 174.15%

3. İtalya 133.43%

4. Portekiz 119.46%

5. ABD 106.70%

6. İspanya 95.96%

7. Brezilya 90.36%

8. Kanada 88.01%

9. Mısır 86.93%

10. İngiltere 85.67%

Bu verilere göre dünyanın en borçlu ülkeleri günümüzdeki en gelişmiş ülkele-
ridir. Gayrisafi yurt içi üretime göre en borçlu ülke Japonya’dır. Bunun yanın-
da dış borcu en yüksek ülke ABD’dir. Ondan sonra dış borcu en yüksek olan 
ülkeler Avrupa’nın İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi gelişmiş 
dünyanın ilk on büyük ekonomilerinde yer alan ülkelerdir. Bu verilere göre 
anlaşılıyor ki günümüz dünya ekonomisinin en büyük ülkeleri ürettiğinden 
fazla tüketen ve bunu borçlanarak gerçekleştiren ülkelerdir. Bu sürdürülemez 
bir durumdur. Bundan dolayıdır ki insan, toplum ve çevre ile barışık yeni ve 
sürdürülebilir bir iktisat anlayışına ve tasavvuruna ihtiyaç vardır.

Yukarıdaki tablolardan da görüldüğü gibi Avrupa’nın önemli ekonomileri 
borç krizi içindedir. Ayrıca İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması süreci-
nin ortaya çıkardığı belirsizlik COVID-19 küresel salgını ile birlikte ekonomi-
deki belirsizlikleri derinleştirecek görünmektedir.

Sağlık ve sigorta sektörünün önümüzdeki dönem yıldızı parlayacaktır. Bilişim 
teknolojileri, e-ticaret, video ve telekonferans hizmetleri gibi internet ağlarını 
kullanan sektörlerin geleceği iyi görünmektedir. Kargo ve lojistik sektöründe 
olumlu gelişmeler beklenmektedir. Hava ulaşımı ve turizm sektörünün topar-
lanması ise zaman alacaktır. Petrol, inşaat ve mimarlık sektörlerinde ise dur-
gunluk küresel salgın sonrasında bir dönem devam edecektir.
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Tablo 3. 2030’da Dünyanın İlk 10 Ekonomisi (Satın alma gücüne göre tahmin)

Sıra Ülke 2030 GSYİH
(trilyon dolar)

1 Çin 64.2 

2 Hindistan 46.3

3 ABD 31.0 

4 Endonezya 10.1

5 Türkiye 9.1 

6 Brezilya 8.6 

7 Mısır 8.2 

8 Rusya 7.9 

9 Japonya 7.2 

10 Almanya 6.9 

Türkiye İçin Yeni Dönemde Fırsatlar
İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgın sürecinin ekonomiye etkilerini her 
ülke yakından hissetmektedir. Önümüzdeki günlerde diğer ülkeler gibi Türki-
ye’de daha yoğun olarak bu etkiyi daha derinden hissedecektir. Ancak her kriz 
aynı zamanda bir fırsattır. Bu çerçevede yaklaşıldığında Türkiye’nin alınacak 
tedbirler ve devreye sokulacak bazı önlemlerle bu krizden en az hasarla çıkma 
hatta krizi belli ölçüde avantaja çevirme imkânı da olabilecektir.

COVID-19 süreciyle birlikte tedarik merkezlerinin ve bu merkezlerin yakın 
olmasının öneminin bir kez daha ortaya çıkmıştır. Avrupa ve ABD daha önce 
birçok ürünün üretimini Çin›de gerçekleştirmekteydi. Bu noktada hem teda-
rik ve hem de üretim açısından Avrupa ve ABD’li firmaların Çin’in yerine Tür-
kiye’yi seçmesi ihtimal dâhilindedir. Dolayısıyla bu noktada hem özel sektörün 
ve hem de kamunun hızlı bir şekilde davranıp hangi alanlarda bu imkânların 
olduğu tespit edilip hızlıca adımların atılmasıyla Türkiye önemli bir avantaj 
yakalayabilecektir. Türkiye’nin bu süreçte özellikle Avrupa açısından ortaya 
çıkan işgücü maliyetlerine bağlı üretim imkânları ile tedarik, lojistik ve ula-
şım  avantajlarını mutlaka kullanması gerekmektedir. Türkiye’nin bulunduğu 
coğrafi konum itibariyle kara, deniz, hava ve demir yolu açısından sahip oldu-
ğu altyapıyı bu noktada iyi değerlendirebilirse Çin’i terk eden birçok üretim 
firması için önemli bir tercih noktası olacak ve başta belli sektörlerdeki üre-
tim ve istihdam genişlemesi olmak üzere lojistik, tedarik ve ulaşım açısından 
önemli imkânlar ortaya çıkmış olacaktır.

Avrupa’nın özellikle tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe, Çin ve Uzak Doğu 
ülkelerine pamuk bağımlılığının en düşük olduğu alanlarda, Türkiye’ye yönel-
mesinin ciddi kâr avantajı sağlayabilir. Bu noktada özellikle küçük ve orta boy 
işletmelerin katma değeri yüksek ürünlere yönelik geçekleştirecekleri üretim 



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

554

sonrasında Avrupa’ya yapılabilecek ihracat ile hem istihdam hem de dış tica-
ret açığının giderilmesinde önemli bir katkı sunacaktır. Türkiye uzun vadeli 
ekonomik hedefleri bağlamında tüm ekonomik alanlarda özellikle rekabet üs-
tünlüğü olan sektörlerde kamu-özel işbirliği içinde koordineli bir yaklaşımla 
gerekli tedbirleri alıp uygun politikaları devreye alabilirse önemli avantajlar 
yakalayabilecektir. Ancak bilinmelidir ki Türkiye’den hem bölgesel ve hem 
de küresel ölçekte bundan fazlası beklenmektedir. Başta yakın coğrafyasında 
karşılaşılan ve yaşanan krizler olmak üzere bölgesel ve küresel ölçekteki yakıcı 
sorunlara gönülden çözüm bulmak için en çok gayret gösteren ülkelerden biri 
Türkiye olmuştur. Bu süreç paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmayı da yeniden 
gündeme getirmiştir. Türkiye başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülke-
sine COVID-19 salgını sürecinde tıbbî malzeme ve sağlık yardımı yapmış ve 
tarihe not düşürmüştür. Bu destek ve yardımlar yarının Türkiye’sinde birçok 
olumlu gelişme için vesile teşkil edecektir.

COVID-19 süreci faizsiz finansın ve altın gibi değerli ve güvenilir ürünlere 
olan yatırım taleplerini arttırmıştır. Türkiye’nin coğrafi konumu ve tarihsel 
tecrübesi İslami finans alanındaki birikimi ile COVID-19 süreciyle birlikte en 
güvenilir limanlardan biri durumuna gelmiştir. Osmanlı para vakıfları ve fi-
nans tecrübesinin günümüze aktarılmasıyla Türkiye bu alanda da öncü ülke-
lerden biri olabilecektir.

Tüm Dünya İçin Yeni Bir İktisadi Tasavvur ve Sistem 
Ortaçağda tanrı merkezli sistem, veba salgının da etkisiyle tanrıyı hayatın dışı-
na iten, “insan insanın kurdudur” diyen, insanı sadece kendi çıkarları peşinde 
koşan bir varlık anlamında “ekonomik adam” (homoeconomicus) olarak tanım-
layan, kâinatı kontrol edilmesi gereken bir mekân olarak gören yeni bir iktisat 
ve medeniyet tasavvuruna dayalı bir sistemin inşa süreci başladı (Bulut, 2015). 
Avrupa merkezli bu sistem dünyanın diğer kıtalarını da etkisi altına almakla 
kalmadı aynı zamanda sömürgecilik faaliyetleri ile fiziksel olarak da tümüyle 
kontrolü altına aldı. Bu sistemin ilk merkezi gücü Hollanda, sonra İngiltere, 
nihayet ABD oldu. 
Son yüzyılda insanlık iki dünya savaşıyla karşılaştı. Her iki savaşın galibi olarak 
ABD merkezli kurulan dünya ekonomik düzeninde ciddi krizlerle karşılaşıldı. 
Bu kriz 1970’lerden sonra hızlandı. Şu anda dünyadaki tüm ülkelerin toplam 
reel üretimi 84 Trilyon dolardır. Buna karşılık dünya ülkelerinin toplam borcu 
250 trilyon dolardır. Dünyadaki finans ve para piyasalarının büyüklüğü reel 
mal ve hizmet piyasasına göre en az 10 katına ulaşmış durumdadır. Özellikle 
2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin öncülüğünde kurulan uluslararası sistem 
ve kurumlarla inşa edilen yeni kapitalist sistemin 2020’de geldiği nokta ciddi 
bir krizi haber vermektedir. Her ne kadar 1997 Asya krizi, 2008 ABD krizi, 
sonrasındaki Avrupa ülkelerindeki krizler tehlikeyi haber vermiş olsa da CO-
VID-19 ile birlikte bu tehlike ciddi düzeye ulaşmıştır. 1970’lere kadar altına 
bağlı olarak basılabilen ABD dolarının petrol kriziyle birlikte altından bağım-
sız olarak basılması krizlerin en büyük sebebi olan finansal balonların temel 
sebeplerinden birisidir. Ayrıca sistemin merkezinde yer alan karar alıcıların 
tek başlarına karar vermeye başladıkları dönemden beri dünyadaki para ve 
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finans piyasaları ile mal ve hizmet piyasaları arasındaki denge günden güne 
bozulmaktadır. Bugün dünya ekonomisinin en önemli meselesi reel üretim ve 
finansal sektör arasındaki bağın kopmuş olması meseledir. Kişiler, firmalar 
ve devletler ürettiklerinden ve sahip olduklarından çok daha fazla borçlu du-
rumdadırlar. Bu borcu karşılıksız basılan paralarla oluşturmuşlardır. Bundan 
sonra kapitalist sistem bu kişi, firma ve devletlere ucuz borçlanma yolu bulmak 
zorundadır. Bu sefer çözüm ise o kadar kolay görünmüyor. Bu yönüyle sistem-
de sürdürülemez bir durumla karşılaşmış durumdayız ve galiba sona yaklaş-
mış durumdayız. Onun için bu konvansiyonel modern ekonomik sistem yerine 
dengeli ve sürdürebilir yeni bir iktisadi ve finansal sisteme ihtiyaç vardır.

Diğer taraftan doğa ve çevre, karalar ve denizler çevrilmiş ve insanlığı tehdit 
eden ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Dünya üzerinde belli bölgelerde sü-
rekli refah artışı söz konusu iken belli bölgelerde ise açlıktan ölen insanların 
sayısı her gün artmaktadır. Dünyadaki iktisadi dengesizlikler yanında çatışma 
ve savaşlara bağlı olarak her gün yüzlerce insan hayatı son bulmaktadır. Şu 
halde daha genel bir yaklaşımla meseleye bakıldığında iktisadi zihniyet ve hu-
kuk düzeni sorunlu görünmektedir. Gücün ekonomisi ve hukuku belirleyici 
olmakta, dünya üzerinde sorunlar ve dengesizlikler günden güne artmaktadır. 
Bunun da ötesinde ahlaki sorunlar gündeme gelmektedir. Bütün bunların so-
nucunda insanın insana ve dünyadaki hâkim sisteme güvenmemesi en önemli 
sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada insanlığın yeni umudu merkezin 
batıdan doğuya kayması bir çıkış yolu olabilir mi? Ya da Çin veya Doğudan 
ümit beslenebilir mi? Öyle anlaşılıyor ki Çin de hâkim Batılı hâkim modern 
“homoeconomicus” paradigmasının izini süren bir kalkınma modelini izlemekte-
dir. O zaman yeni bir yol ve yeni bir iktisat paradigmasına ihtiyaç olduğunda 
kuşku yoktur.

İnsanlığın bugün farklı coğrafya ve medeniyet havzalarındaki iktisat alanında-
ki birikime olan ihtiyacı düne göre çok daha önemli görülmektedir. Günümüz 
dünyasının her geçen gün artan ekonomik ve finansal sorunları herkesin malu-
mudur. Yukarıda ifade edildiği üzere bugünün dünyasında tüketim kültürünü 
esas alan ve başta çevre, doğal kaynaklar ve insan olmak üzere her şeyi kont-
rolsüzce tüketen, hepsinden önemlisi değerleri harcayan bir iktisat anlayışı 
söz konusudur. Bir taraftan üretirken dengeyi gözetmeyen ve kaynakları aşırı 
ve dengesiz bir şekilde tüketen, adeta kendinde tüm varlıkları ve kaynakları 
dilediği gibi tasarruf edebilme hakkı gören bir “homoeconomicus”- “ekonomik 
adam” merkezli bir anlayış ve paradigmanın hakimiyeti söz konusu iken diğer 
taraftan ürettiğinden çok daha fazlasını tüketme hakkı gören bir tasavvur söz 
konusudur. Dünyanın en zengin ülkeleri en borçlu ülkeler durumuna gelmiş-
lerdir. Bu anlayış ve süreç sürdürülemez bir ekonomik sistem doğurmuştur. 
Küresel salgın ise bu durumu iyice açığa çıkararak sanal zenginliğin bir virüs 
ile yok olabileceğini göstermiştir. İnsanlığın artık sürdürülmesi mümkün olma-
yan adaletsiz ekonomik sistemin merhametine bırakılmaması gerekmektedir.

Ekonomik ve finansal krizler, savaşlar, iç çatışmalar, sömürü, siber saldırılar, 
açlık, işgaller, çevre kirliliği, sağlık sorunları, göçler, paylaşım ve bölüşüme 
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bağlı gelir dağılımı dengesizlikleri tüm dünyanın yeni bir iktisadi düşünce ta-
savvuruna ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bir tarafta giderek zenginleşen 
ülkeler, topluluklar, kişiler, diğer tarafta Afrika başta olmak üzere belli coğ-
rafyalarda yaşayan milyonlarca insanın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlar, 
açlıktan ölen insanların sayısındaki artış adaletsiz gelir dağılımının en önemli 
göstergesidir. İç çatışmalar sonucu hayatını kaybeden ve yollara düşüp mülteci 
durumuna düşen milyonlarca insan ve bu insanlar ile ilgili en ufak sorumluluk 
almayan ve çaresiz insanları bir nevi ölüme mahkûm eden gelişmiş ülkelerin 
cebren dayatmış oldukları küresel nizamın değiştirilmesi gerektiği artık daha 
fazla kişi tarafından zikredilmeye başlanmıştır. Kısacası her gün vicdanlı yürek-
leri yakan gerçeklikler artmaktadır. Bütün bunlar, bir şeylerin yanlış gittiğinin 
ve “modern iktisat” anlayışı ve paradigmasının gözden geçirilmesi gerektiğini 
gözler önüne açıkça sermektedir. Homoeconomicus’un insana ve topluma dair 
öncelikleri, modern iktisat ve finans sistemlerinin dayandığı -varsa hukuki ve 
ahlaki- temellerinin yeni baştan oluşturulması zorunluluktur.

COVID-19 süreciyle birlikte tüm bireyler, kurumlar ve ülkeler bu gerçeklik-
lerle bir kez daha yüzleşmek durumunda kalmışlardır. Adeta bu COVID-19 
küresel salgını süreci herkese ve her kesime “bu böyle gitmez” demiş ve yeni 
bir iktisat tasavvuru ile yeni bir iktisadi anlayış ve düzene ihtiyaç olduğunu 
göstermiştir. 

Dünyadaki tüm bu olumsuz görünüşe rağmen ümitvar olmak için birçok ne-
den vardır. Özellikle iktisat gibi alanlarda son zamanlarda hem doğuda ve 
hem de batıdaki bazı üniversitelerde ve belli başlı düşünce kuruluşlarında bu 
konularla ilgili araştırma ve tartışmalarda bir artıştan söz edilebilir. Vicdanlı 
iktisatçılar, ilim ve fikir insanları, düşünürler, sosyal bilimciler giderek araştır-
malarını derinleştirmekte, makaleler yayınlamakta, kongrelerde bildiriler sun-
makta ve bu konularla ilgili görüşlerini daha yüksek sesle ifade etmektedirler.

Bütün bu modern iktisat ve finans alanında “yeni arayış ve anlayışlar” konu-
sundaki çabalara rağmen bu sesin tam anlamıyla etkili ve yetkili kişiler, mer-
kezler ve güçler tarafından duyulduğunu söylemek şimdilik mümkün değildir. 
Fakat son dönemlerde konuya eğilen merkezlerin anlamlı çaba ve çağrıları 
ümit vermektedir. Tabiatıyla dünyada omuzları üzerinde sorumlu bir baş taşı-
yan herkesin ve imkânlar dâhilinde her organizasyonun bu konuda görevi bu-
lunmaktadır.  Bu noktada hem Doğudan ve hem de Batıdan yükselen vicdanlı 
sesler dengeyi esas alan “sürdürülebilir bir iktisadi” kalkınma modelinde hem-
fikir durumundadırlar. Bu anlayış insan merkezli çevre ile barışık kaynakların 
dengeli bir anlayış içinde etkin kullanımını önemsemektedir. Dünyanın iktisa-
di ve finansal merkezinin Batıdan (ABD ve Avrupa) Doğuya (Çin) kayması ile 
de bu konudaki sorun çözülemeyecektir. Çünkü ABD yerine Çin’in öncülüğü-
nü yaptığı kalkınma modelinin “sürdürülebilir kalkınma modelini” esas aldı-
ğını söylemek mümkün değildir. Bu noktada öncelikle İslam dünyasının başta 
sorumluluk mevkiinde bulunan mütefekkirleri, münevverleri, bilim adamları, 
kurumları ve üniversitelerine özellikle görev düştüğünde kuşku yoktur.
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Öyle anlaşılıyor ki, başta İslam iktisat ve finansı alanındaki birikiminin anla-
tılması ve anlaşılması sadece ilam dünyasının değil tüm dünyanın içinde bu-
lunduğu derin krizlerden kurtulması ve daha yaşanılır bir dünyanın kurulması 
için elzemdir. Bir yerlerden yola çıkılıp başlanabilmesi ve yeni bir iktisat ve 
finans anlayışının inşa edilebilmesi için modern ekonomik ve finansal anla-
yışın ortaya çıkışı ve tüm dünyayı etkisi altına alma serüvenin anlaşılmasının 
yanında İslam iktisat ve finans geleneğinde önemli bir yeri bulunan ve modern 
zamanların İslam dünyasında bu alandaki çağdaşı olan Osmanlı tecrübesinin 
keşfedilmesinin de ayrı bir önemi olduğu açıktır. Hiç şüphesiz bu mirasın or-
taya konulması noktasındaki sorumluluk bağlamında Osmanlıların en önemli 
varisinin kimler olduğu konusu da çok açıktır. Osmanlı coğrafyası ve medeni-
yet havzasındaki birikim yanında tabiatıyla İslam coğrafyasının Doğu ve Batı 
Asya, Afrika ve Batı coğrafyasındaki tecrübe birikimlerinin önemini ayrıca 
vurgulamaya gerek yoktur. Burada tarihi tecrübenin ışığında çağımızın bilgi 
birikimini de esas alarak ahlak ve hukuk temelli “dengeli ve sürdürülebilir” bir 
yaklaşımla yeni bir iktisat paradigmasının inşasına ihtiyaç vardır.  

Sonuç ve Genel Değerlendirme
İktisat insan ve toplumun ihtiyaçları ile kaynakları arasındaki ilişkiyi incele-
yen sosyal bir bilim dalıdır. Mikrodan makro analize geçildiğinde en önemli 
konu iktisadi büyüme ve gelişme konusu olmaktadır. İktisadi gelişmede tek 
bir kalkınma modeli yoktur. Piyasa (Smith), nitelikli nüfus (Clark), kurumsal 
yaklaşım (Veblen, North), sömürü (Marks), modern büyüme teorileri (Solow) 
ile ekonomik gelişme ve farklılaşmalar açıklanmaya çalışılmıştır. Yeni iktisat 
paradigması ise toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretimin 
temin edilmesini, en az kaynakla en çok üretimin nimet-külfet dengesi gözeti-
lerek gerçekleştirilmesini esas almalıdır.

Sonuçta her toplum, kendi değerler sistemi, medeniyet tasavvuru, coğrafya 
ve tarihi gerçekliklerle buluştuğu ölçüde sahip olduğu emek, sermaye, doğal 
kaynaklar, müteşebbisler ve diğer kaynakları en etkin ve verimli bir biçimde 
herkesi oyuna “en etkin şekilde” (herkesin yaptığı işi en iyi şekilde yapması) 
davranacakları bir temelde üretime dönüştürebilecek bir oyun kurarak kendi-
sine uyun bir ekonomik modeli hayata geçirilebilmesi temel amaçtır. Bunun 
ise yeni dönemde insan merkezli, hak, hukuk, ahlak ve temel medeniyet de-
ğerlerimiz esas alınarak gerçekleştirilmesi esastır. Türkiye’nin bu konuda genç 
nufus, coğrafya, tarih, enerji koridoru gibi alanlarda avantajı bulunmaktadır.

Bütün bu avantajlar dikkate alınarak belli alanlarda ihtisaslaşma ile Ar-Ge faa-
liyetlerinin arttırılması gibi somut konuların yanında devlet-toplum kaynaşma-
sının sağlanması temelinde toplumun tüm kesimlerinin iktisadi kalkınma ve 
gelişme oyununa dâhil edilmesi gibi kurumsal olarak adımlar atmak gerekir. 
Bu birikim temelinde toplumun değerleri ve dünya görüşüne dayalı bir iktisa-
di kalkınma modelinin hayata geçirilmesi öncelikli konulardan biri olmalıdır.
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Türkiye’nin en önemli avantajı genç nüfusudur. Bu nüfusun nitelikli hale geti-
rilmesi en önemli amaç olmalıdır. Hem ahlak ve hem de mesleki profesyonel 
eğitim formasyonu anlamında iyi bir eğitim modeli bu açıdan gereklidir. Bu 
model ile 2050 yılında Avrupa’nın bu gün en büyük 5 ekonomik gücünün ça-
lışan genç nüfusundan daha fazla bir çalışan genç nüfusa sahip olabilecek bir 
Türkiye’nin geleceği iktisadi anlamda çok parlak görünmektedir. En önemli 
mesele ise ahlak, hak, hukuk, diğerkâmlık, dengeli, tutarlı, üretken, nitelikli 
ve kaliteli bir gençliğin yetiştirilmesidir. Gelecekte Türkiye’nin belli alanlar-
da ihtisaslaşmayı da gerçekleştirerek Ar-Ge’ye dayalı çalışmaların yoğunlaştığı 
ve belli alanlarda ve sektörlerde öncü bir Türkiye’nin iktisadi altyapısının ku-
rulması da şarttır. Yeni dönemde çağın tüm imkânlarını kullanarak nitelikli 
eğitim ile birlikte öncelikler temelinde iktisadi koordinasyon gerekmektedir.

COVID-19 birçok açıdan herkese her şeyi yeniden düşünmesi konusunda 
önemli bir fırsat sunmuştur. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle birlikte 
daha aktif bir konuma gelen mikroorganizmalar (virüs-mikrop) tarihin belli 
dönemlerinde salgına dönüşerek büyük nüfus kayıplarına yol açmış ve sonuçta 
önemli ekonomik ve sosyal değişimlere neden olmuştur. Öyle anlaşılıyor ki 
tarih boyunca bazı medeniyet coğrafyaları, farkında olarak ya da olmadan hem 
kendini ve hem de dünyanın geri kalanını yok edecek, öldürücü güçlerini ken-
di elleriyle kendileri ortaya çıkarmaktadır. Tarihin belli dönemlerinde hay-
vanlarla temasın sonucunda ortaya çıkan hastalıklar belli dönemlerde ise insan 
denen varlığın sınır tanımaz ve had bilmezliği ile ilgili olarak ortaya çıkmış ve 
kendi kendine sonunu hazırlama sürecine yönelmişe benzemektedir. Önceki 
dönemlerde daha yavaş ve daha geniş zamanlarda ülkeden ülkeye ve bölgeden 
bölgeye daha çok da ticaret ve denizyoluyla yayılan salgın hastalıklara karşı 
içinde bulunduğumuz 2020 yılının ilk aylarındaki bu süreçte Çin’de ortaya çı-
kan (COVID-19) mikrobu çok kısa bir zaman içinde hemen hemen bütün dün-
ya ülkelerine ulaşmıştır. Yaşadığımız küreselleşme, haz ve hız çağında virüsler 
de aynı hızla bulaşabilmektedir. Tarihteki belli salgınlar büyük dönüşümlere 
ve önemli yapısal, ekonomik, sosyal ve siyasal değişimlere neden olmuşlardır. 
Bu COVID-19 ile birlikte yaşadığımız gezegende artık hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağını herkes ifade etmektedir. Fakat aslında olan dönüşümün şafağın-
da olan küresel sistem için sürecin hızlanmasından ibarettir.
Veba ve çiçek mikropları 1450-1750 yılları arasında merkantilist (ticaret kapi-
talizmi) dönemin ortaya çıkması ve Avrupa merkezli modern ulus devletlerin 
ortaya çıkmasında en belirleyici öğelerden oldular. 1750-1930 dönemindeki 
liberal anlayış temelinde piyasa mekanizması çerçevesindeki sanayi kapitaliz-
minin şekillenmesi ve gelişmesinde diğer faktörler yanında mikropların da 
yine önemli etkisi oldu. 1930-1980 döneminde devletin gittikçe artan önemini 
gündeme getiren Keynesyen iktisat 1980’lerden itibaren devletin piyasadan 
çekilmesi ve özel sektörün daha etkin olacağı yeni klasik iktisat anlayışı hakim 
genel paradigma olarak 2020’lere kadar devam etti. Yeni dönemde devletin 
ekonomideki ağırlığı giderek artacak ve küreselleşme yerine daha içe kapa-
nan milli yaklaşımlar öne çıkacaktır. Bunların yanında tarım ve gıda güvenliği 
gibi stratejik sektörler gittikçe daha fazla önemli hale gelecek. Sağlık alanında 
daha güçlü altyapılar ve daha nitelikli beyinlere ihtiyaç olacak. Diğer bazı sek-
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törlerle birlikte eğitim ve araştırma sektöründeki en önemli yapısal değişim 
elektronik sistemle uzaktan eğitimin giderek önemi artacak ve fiziki yüz yüze 
eğitim ve araştırma yerine evden bilgisayar ortamda çalışma sistemleri ön pla-
na geçecek. Para ve kredi piyasalarında önemli bir değişimin arifesinde bu-
lunduğumuz söylenebilir. Lidyalıların Anadolu’da icat ettiği para ve modern 
Avrupalıların 16. yüzyıldan beri kurumsallaştırıp geliştirdiği banka ve finans 
sistemi yerini tamamen olmasa da önemli bir oranda dijital bir sisteme bıraka-
cak gibi görünüyor.

Bu süreçle birlikte gündeme gelecek diğer bir olgu da yeni bir iktisadi büyüme 
ve kalkınma paradigması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çünkü modern dünyanın 
oluşturduğu hâkim iktisat paradigması fikri yeryüzündeki kaynakların sınırlı 
buna karşılık insanoğlunun ihtiyaçlarının sınırsızlığına dayanmaktadır. Oysa 
insanların ihtiyaçları sınırlı, arzu ve istekleri ise sınırsız olabilir. Bu anlayış-
la yola çıkan modern insan tükettikçe daha fazla haz ve zevke ve mutluluğa 
ulaştığını düşündü. Daha fazla tüketim daha fazla üretim, böylece kaynakların 
aşırı kullanımı ve çevrenin ve doğanın zedelenmesi, örselenmesi demek olur. 
Bu sorunlu iktisat paradigmasının sonucu olarak toprak, su ve hava kirlenmiş 
durumdadır. Karalar ve denizler çöpler ve sınai atıklarla dolmuş vaziyettedir. 
Yeryüzünde terör ve açlıktan ölen milyonlarca insana her gün bir yenisi daha 
eklenmektedir. COVID-19 ile bu sürecin daha çok sorgulanmaya başlanacağı 
aşikâr bir durumdur. Bundan sonra daha paylaşımcı, kuşatıcı, dayanışmacı ve 
daha dengeli “sürdürülebilir bir kalkınma” modeline ihtiyaç vardır. Bu nok-
tada tüm toplum kesimlerini kuşatan bir anlayışa dayalı olarak paylaşma, yar-
dımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir yaklaşımla sadece insanı ve insanlığı 
değil, bütün canlı ve cansız varlıklarıyla tabiatın esirgenmesini, korunmasını; 
herkesin ve her şeyin iyiliğini istemeyi gerekli kılan bir iktisat anlayışı şekillen-
melidir. COVID-19 salgın sürecinin ortaya koyduğu gerçek; merhamet, adalet 
ve ahlak anlayışı içinde tüm insanlığın iyiliğini isteme, hayvanlar ve bitkiler 
alemine (flora ve faunayı) emanet anlayışıyla yaklaşıp ekolojik çevre ve doğayı 
özenle korumaya dayalı dengeli ve “sürdürülebilir” bir iktisadi ve sosyal kal-
kınma modelini hayata geçirme zarureti tüm sorumlu birey, kurum ve ülkele-
rin en öncelikli önceliği durumuna gelmiştir.
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Özet
COVID-19 küresel salgını tüm dünyada köklü değişikliklere sebep olmaktadır. 
Salgın sürecinin ekonomik, finansal ve ticari olarak sebep olduğu değişim ve 
dönüşümün salgın sonrası dönemde de devam edeceği öngörülmektedir. Bu 
değişim ve dönüşüm ülkeler için risk ve tehditler içerdiği gibi her ülkenin 
özelliklerine göre alternatifler ve fırsatlar da sunmaktadır. Özellikle Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkeler için bu durum pandemi sonrası dönemde büyüme 
ve kalkınma için yeni imkânlar doğurmuştur. Türkiye, uzun süredir ekonomik 
ve finansal anlamda potansiyelini yakalama gayreti içerisindeydi. Fakat CO-
VID-19 küresel salgını tüm dünyada yeni bir dönemi beraberinde getirdi. Bu 
dönem tüm ülkeler için içerisinde yeni meydan okumalar barındırıyor. Tür-
kiye de bu meydan okumalar ile yüzleşmek ve optimum çözümler üretmek 
durumundadır.

Bu çalışmada Türkiye’nin küresel salgın sonrası dönemde ekonomik ve finan-
sal olarak önünde bulunan fırsatlar genel özellikleri itibariyle irdelenecektir. 
Türkiye’nin yeni dönemde izlemesi gereken ekonomi politikalarına yönelik 
önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler
küresel salgın sonrası dönem, yeni normal dönemde ekonomi, Türkiye’nin ekonomi ve finans 

politikaları, ekonomik iş birlikleri, İslami finans ve fırsatlar,  
ticaretin çeşitlendirilmesi, yerli ve milli üretim
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Turkey in Economics and Finance after the Pandemic:
Alternatives and Opportunities

Abstract
COVID-19 pandemic causes radical changes all over the world. The econom-
ical, financial and commercial change and transformation caused by the pan-
demic will continue in the post-pandemic period.  These changes and trans-
formations include risks and threats for countries, as well as alternatives and 
opportunities according to the characteristics of each country. This situation 
has given new opportunities for growth and development to developing coun-
tries like Turkey in the post-pandemic period. Turkey has been in the efforts 
of catching its potential in economic and financial aspects for a long time. 
But the COVID-19 global outbreak brought a new era all over the world. This 
era has new challenges for all countries.Turkey has to face this challenge and 
should produce optimal solutions.

In this study, the economic and financial opportunities in front of Turkey in 
the aftermath of the global epidemic will be discussed as general characteris-
tics. There will be recommendations for economic policies to be followed in 
the new period for Turkey.

Keywords
post-pandemic period, economy in new normal period, economic and financial policies of Tur-

key, economic cooperation, Islamic finance and opportunities, trade diversification, domestic and 
national production
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Giriş

Dünyanın seyri değişiyor; gücü elinde tutan çok az sayıda elitin, ülkeleri, top-
lumları ve küresel ekonomiyi yönettiği bir dünya düzeninden, toplumların yani 
çoğunluğun kendi kaderlerine karar verdiği ve sistemde söz sahibi olduğu bir 
dönemin sancılarını yaşıyoruz. Dünyanın tekrar kendi yatağında akmaya çalış-
tığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde yüzyıllar boyu ekonominin merkezi olmuş 
coğrafyaların, ticaret yollarının, ülkelerin önemi artıyor. Bu durum kimileri 
için bir tehdit algısı oluştururken, kimileri bu durumu fırsat olarak görüyor. 
Son 200 yılın ekonomik, politik, sosyal ve kültürel dünyası üzerinde hegemon-
yasını kurmuş olan Batı, artık eskisi kadar yerinden emin değil. Karşısında ise 
büyüdükçe ve kalkındıkça kendisine tekrar güveni gelen bir Doğu var. Çin 
ve Hindistan başta olmak üzere Doğu’nun, kadim medeniyet geleneklerinden 
güç alması ve 200 yıl geriden gelmenin vermiş olduğu hırs bu ülkelerin gelece-
ğe yönelik umutlarını yükseltiyor. Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya ve Uzak-
doğu, hatta kimi yerlerde Kuzey Afrika, olarak tanımlayacağımız Doğu mevcut 
ekonomik sisteme çok ciddi bir meydan okumanın peşinde gibi görünüyor.

İpek Yolu’nun ve genel olarak Doğu’nun sahip olduğu ticaret yollarının can-
lılığını kaybetmesi ve Avrupa’nın yani Batı’nın yükselişe geçmesi Batı düşünce 
sisteminde Batı’nın yükselişi ve geri kalanın düşüşü (Rise of the West, decline of the 
rest) olarak tanımlanmıştır (Chirot, 1985; Hall, 1986). Bu ayrışma Grafik 1’de 
daha iyi görülmektedir.
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Grafik 1. Ülkelerin kişi başı GSYİH’lerinin tarihsel süreç içerisindeki değişimi

Kaynak: Vries (2013, s. 318)

Bu tarihi süreçten günümüze yani 20. ve 21. yüzyıla geldiğimizde İpek Yo-
lu’nun devletlerarasındaki ilişkilerin yapısından ötürü istenilen verimlilikte 
gerçekleşmediği görülmektedir. Fakat son dönemdeki gelişmeler bu bölgenin 
doğal bir şekilde eski önemini kazanması yönünde cereyan etmeye başlamıştır. 
Medeniyetlerin doğduğu ve sadece ticari metaların değil kültürlerin, dinlerin, 
fikirlerin ve bir bütün olarak toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak 
taşındığı bu yol doğu medeniyetinin zenginliğinin batı medeniyeti tarafından 
tanınmasını da sağlamıştır. Bu coğrafya dünya ekonomisin devi olan Çin ve 
dünyanın en büyük pazarlarından olan Avrupa arasında tekrar eski gücüne 
dönerken Türkiye de tarihsel süreçteki rolü, stratejik konumu ve bölge ülke-
leriyle olan doğal yakınlığı ile bu yeniden yükselişte en önemli aktörlerden bi-
risidir. Özellikle 2008 ekonomik kriziyle prestiji sarsılan ve son küresel salgın-
dan sonra da ekonomik ve insani anlamda etkinliği sorgulanan Batı’nın yeni 
dönemde kaybettiği saygınlığı sağlama yönünde adımlar atacağı açıktır. Son 
dönemde kazanmış olduğu ekonomik güce rağmen Çin’in küresel salgının 
başladığı ülke olma imajını kolay bir şekilde atlatması çok zor görünmektedir. 
Bu durum bulunduğu konumu, tarihsel bağları, demografik özellikleri ve üre-
tim potansiyeli ile bu süreçte Türkiye’ye önemli bir gelişme alanı açmaktadır.

Yaşlanan fakat ekonomik gücünü korumaya çalışan bir Batı (Avrupa) ve nüfu-
sunu bir ekonomik güç olarak kullanan bir Doğu (Çin, Hindistan vb.) arasında 
konumu sebebiyle yüzyıllardır köprü olmuş ve sadece taşınan ekonomik değeri 
olan mallardan değil kültürel birikimlerden de faydalanma imkânı olan bir 
Türkiye bu güzergâhın tekrar önem kazanmasıyla birlikte en çok etkilenecek 
ülkelerin başında gelmektedir. Salgın sonrası yeni dönem ise bu etkiyi katlaya-
cak bir potansiyel oluşturmuş görünmektedir.
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Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir koridor olan Türki-
ye dünyada yaşanan ekonomik güç-eksen kaymalarının ekonomik ve sosyal 
etkilerine maruz kalmaktadır. Mirasçısı olduğu kadim Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun Avrupa’da ulaşmış olduğu sınırlar ile bir Batı medeniyetinin, bulundu-
ğu konum ve dinî manada Doğu medeniyetinin birikimlerini yoğurma fırsatı 
bulmuş olan Türkiye iki eksenin de gelişmesine duyarlı ekonomik ve politik 
potansiyele sahiptir. Son 20 yıl içerisinde Türkiye’nin topyekûn gelişimi ve 
bu süreçte sağlıktan altyapıya ekonomiden finansa yapılan yatırımların mey-
velerinin görünmeye başlamış olması, Türkiye’nin küresel salgın sürecindeki 
başarısının sırrı olmuş ve onu salgın sonrası dönemin gelişme potansiyeli yük-
sek ülkelerden birisi olarak anılmasını sağlamıştır. Bu noktada önümüzdeki 
dönemdeki potansiyeli ve fırsatları anlamak için uzun zamandır gündemde 
olan güç-eksen kayması tartışmalarına odaklanmak gerekir.

Güç-Eksen Kayması Tartışmaları
Hobson (2004) 500-1800 yılları arasında Doğu medeniyetinin Batı medeniye-
tinden daha gelişmiş olduğunu iddia eder. Batı medeniyetinin gelişmesinde 
ve günümüzdeki başarısında Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu’nun da payı oldu-
ğunu vurgulamaktadır. Aynı şekilde Sezgin (1967 & 2007) İslam medeniyet-
lerinin tarihte sahip olduğu bilim ve teknoloji mirasının günümüz dünyasını 
nasıl etkilediğini gösteren eserler ortaya koymuştur. Ama dünya iktisadi tarihi 
yazılırken batı-merkezli (eurocentric) bir literatür oluştuğu herkes tarafından bi-
linen bir gerçektir. Bu tarih okuması dünya tarihine şekil veren gelişmeleri 
Batı (Avrupa) merkezli olarak görür. Öbür yandan Gürsakal & Kaya (2013) 
oluşan bu tarih yazımında çağın şartlarının getirmiş olduğu zorunluluklardan 
bakmak gerektiğini ve dönemin şartlarının bu tarih yazımını geliştirdiğini 
söylemektedir. Bu görüş kısmen kabul edilebilir. Çünkü 18. yüzyılda merkan-
tilizmin getirdiği zenginleşme, akabinde 19. yüzyılda sanayi devrimi ve 20. 
yüzyılda teknoloji devrimleriyle Batı’nın bu aşamada öne geçtiği ve dünyanın 
ekonomik güç ekseninin kuzey-batı diyeceğimiz Avrupa-Kuzey Amerika yani 
Atlantik bölgesine kaydığı söylenebilir. Fakat bu yazın bir süre sonra sistema-
tik olarak belirli bir sistemin dayatıldığı ve bir bölgenin yahut toplumun diğer 
toplumlara oranla daha medeni, daha modern vb. üstün özelliklere sahip ol-
duğu görüşüyle perçinlenerek diğer toplumlara dikte ettirilmiştir. 21. yüzyılda 
ise mevcut gelişmeler ve projeksiyonlar küresel ekonomik gücün Asya-Pasifik 
eksenine kaydığını/kayacağını göstermektedir. Bu aynı zamanda güç ekseni-
nin gelişmiş (Batı) ülkelerinden gelişmekte olan (Doğu) ülkelerine kaydığı ma-
nasına da gelmektedir.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın toparlanma süreci sırasında ABD’nin 
ekonomik gücünü pekiştirmesi Atlantik bölgesini dünyanın ekonomik ve po-
litik güç alanı haline getirmiştir. Üretim, ticaret ve kapasite gücünün geliş-
miş ülkeler dediğimiz Batı ülkelerinin elinde olması bu ülkelerin 20. yüzyılda 
dünyada baskın ekonomik merkezi oluşturmalarını sağlamıştır. Fakat kapita-
list sistemin sarsıldığı ilk krizlerden olan 1929 buhranı ve Batı’nın prestijini 
sarsan 1973 resesyonu, son olarak ise 2008 de yaşanan küresel finans krizi 
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dünyada farklı ekonomik güç merkezlerinin de oluşabileceğinin bir göstergesi 
olmuştur. 2019’un Aralık ayında Çin’de başlayan 2020 Mart ayından itibaren 
ise Avrupa ve Amerika kıtasını etki altına alan küresel salgının sebep olduğu 
ekonomik çöküşün etkisi ise henüz tam anlamıyla analiz edilme imkânı sun-
mamaktadır.

İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ın “başka alternatif yok (there is no al-
ternative – TINA)” sloganının ve Fukuyama’nın (1992) dünyanın sonu tezinin 
çöktüğü ve kapitalizmin yani piyasa ekonomisinin dünyada rakipsiz, alterna-
tifsiz tek ideoloji olduğu görüşü özellikle 2008 küresel krizi ile sarsılmıştır. 
Küreselleşmenin ortaya koymuş olduğu tüketim odaklı ekonomik sistem, ge-
lişmekte olan ülkelerin tüketici odaklı ekonomik sistemlerinden üretim odak-
lı ekonomik sisteme döndükleri bir şekle evirilmiş, bu süreçte bu ülkelerin 
dünyada gayri safi yurtiçi hasılaları arasındaki payları artmış ve gelecek pro-
jeksiyonlarında, gelişmiş ülkeleri geçtikleri öngörülen tahminler yapılmıştır. 
Özellikle Asya’daki üretim gücü maliyetlerinin oldukça düşük olması ve nüfu-
sun yoğunluğu üretimde Asya-Pasifik merkezli bir güç ekseni kaymasına işaret 
etmektedir. Sanayi üretiminin coğrafya değiştirmesi yüksek teknolojili ürünle-
rin üretiminin de bu bölgeye kayması ile Frank’ın (1998) yeniden doğu tezinin 
geçerliliğini ortaya koymaktadır.

Üretimin güney-doğu denilen Asya-Pasifik bölgesine kaymasıyla sermaye biri-
kimi ve tasarruflar açısından da bu bölge atağa geçmiştir. Ayrıca nüfus yoğun-
luğunun çok ve genç nüfusun oranının büyük olduğu güney-doğu bölgesinin 
tüketim eğilimleri de yaşlanan Batı’nın tüketiminin durağanlaşmasından kay-
naklı olarak Asya-Pasifik bölgesinin ekonomisini canlı tutan başka bir faktör-
dür. Gelişmekte olan ülkelerdeki yeni kentsel yapılaşmalar, satın alma gücün-
deki büyüme, küreselleşmeye bağlı olarak dünyada artan genel bir tüketim 
artışı, gelişmekte olan ülkelerin uzun dönemde, kuzey-batı dediğimiz gelişmiş 
ülkeleri ekonomik büyüklük anlamında geride bırakacağı projeksiyonların ya-
pılmasının temel sebeplerinden birisidir. Buna ek olarak kuzey-batı dediğimiz 
ülkelerin ekonomik sistemlerinin üretime bağlılıktan finansal sektöre kayma-
sından ötürü krizlerden daha kolay etkilenebilir hale gelmesi de bu ülkelerin 
ekonomik ve finansal kırılganlıklarını artırmıştır. Kamu ve özel sektör borç-
luluğunun yüksek oluşu da bunu destekleyen başka bir faktördür. Bir üretim 
faktörü olan enerjinin ve doğal kaynakların Asya’da çok olması ve gelişmekte 
olan ülkelerin de zamanla artan enerji ihtiyacı, fakat bu durum karşısında ta-
lebin fazla arzın ise yetersiz kalması, bu kaynakların daha yoğun bulunduğu 
bölgelerin gelişimini ve kalkınmasını uzun vadede olumlu etkileyecektir. Buna 
ek olarak, gelişmiş ülkelerin ulaşmış olduğu ekonomik büyüklüğün sağlamış 
olduğu doygunluk noktası bu ülkelerin büyüme potansiyellerini bir nevi sı-
nırlamıştır. Oysa gelişmekte olan ülkelerin agresif büyüme istekleri ve sahip 
oldukları potansiyel Solow’un (1956) yakınsama teziyle örtüşmektedir.

O halde ekonomik güç kaymasının sebepleri olarak; (1) üretim gücünün kapa-
sitesinin gelişmiş batı ülkelerinden gelişen Asya-Pasifik merkezli doğu ülkele-
rine kayması, (2) Kuzey-batı dediğimiz dünyanın gelişmiş ülkelerinin tasarruf 
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kapasitesinin sınırlanması, dünyadaki tasarruf birikimlerinin de artık Asya-Pa-
sifik merkezli gerçekleşiyor olması, (3) gelişmiş Batı ülkelerinin tüketimlerinin 
demografik ve diğer sebeplerden ötürü sınırlanması, (4) gelişmiş ülkelerde 
genel anlamda borçluluk-borçlanma seviyesinin yükselmiş olması ve yüksek 
finansallaşma oranı, (5) ülkelerin büyümesine ve üretim artışına bağlı olarak 
artan enerji talebi ve bu talebe sahip ülkelerin yine güney-doğu dediğimiz 
bölgede bulunması ve (6) gelişmiş ülkelerinin ulaştığı doygunluk seviyesinden 
kaynaklanan büyüme potansiyelinin sınırlanması olarak sıralanabilir (SAE, 
2009, s. 3-4). Küresel salgına cevap verme refleksinin gelişmiş ülkelerde ol-
dukça yavaş olması da son dönemde Batı’nın gücünün sorgulanmasına sebep 
olan gelişmelerin başında gelmektedir. 

Son dönemdeki güç kaymasının getirmiş olduğu bir diğer tartışma ise so-
ğuk savaştan sonra dünyada tekrar iki kutuplu bir yapının oluştuğudur. Zira 
ABD ve Avrupa’nın (Batı) yani gelişmiş ülkelerin dayandığı temel ekonomik 
tezler piyasa ekonomisi (kapitalizm & liberalizm), serbest ticaret ve kurum-
sal regülasyonlar olarak sıralanabilir. Oysa şimdi bir alternatif olarak Atlantik 
bölgesinden Doğu’ya kayan güç eksenindeki ülkelerde ekonomik atılımlar ve 
düzenlemeler devletin liderliğinde olmaktadır. Sanayi stratejileri, Ar-Ge des-
tekleri, piyasa müdahaleleri gibi birçok düzenlemeleri öncü olarak devlet yap-
maktadır. Bu gelişmeler sadece bölgelerin değil yapısal olarak sistemlerin de 
karşı karşıya geldiğini göstermektedir.

2. Dünya Savaşı sonrası çift kutuplu dünyada Avrupa, ABD ve Rusya’nın eko-
nomik güçleri yanında siyasi güçlerini yarıştırdığı bir arena iken ekonomik 
gücün doğuya kaymasıyla şimdi Ortadoğu ve Avrasya buna tanık olmaktadır. 
Artık amaç komünizm yahut serbest piyasa gibi ekonomik ve siyasal ideoloji-
lerin yayılması değil, dünya üzerindeki enerji kaynaklarının bulunduğu coğ-
rafyaları, ticaret yolları, jeopolitik, jeoekonomik noktaları ele geçirmek yahut 
nüfuz alanına almaktır. Arap baharı sonrasında yaşanan çatışmalar her ne ka-
dar politik ve askeri düzlemde gerçekleşiyor olsa da bu ülkelerin bulundukları 
konumlar, sahip oldukları doğal kaynaklar temel sebebin ekonomik olduğunu 
gözler önüne sermektedir. Ayrıca bu gelişmelerin soğuk savaş sonrası yaşanan 
çok sert ve katı kutuplaşmalar gibi olmayıp, ekonomik ve ticari iş birliklerinin 
iki güç dengesi arasında yapılabilmesi rekabetin de artık ekonomi tabanlı ola-
cağını göstermektedir. Soğuk savaş döneminde dünya geneline yayılan artan 
askeri gerginlikler ve silahlanma yarışının ekonomik rekabetin yaşandığı bu 
dönemde askeri çatışmalar daha çok jeopolitik merkez olarak sayılabilecek Av-
rasya’da (Kafkaslar, Körfez, Ortadoğu vb. bölgeler) yaşanmaktadır (SAE, 2009, 
s. 6). Çatışmalar ise genellikle halkın iradesi ile seçilen meşru yönetimler ve 
çoğunlukla coğrafyadaki etkinliği kaybetmek istemeyen büyük güçlerin etkisi 
altındaki askeri güçler arasında geçmektedir.

Bu güç kayması ile ilgili tedbirli görüş Vries’e (2013) aittir. Vries, Neo-Malthu-
sian bir dünyaya girildiğini düşünmektedir. Bu sebeple kaynakların sınırlı ol-
duğu bir dünyada büyümenin kısıtlanacağını iddia etmektedir. Malthus’un ilk 
versiyonunu 1789 yılında kaleme aldığı nüfus teorisine göre kaynaklar artan 
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nüfus karşısında yetersiz gelecektir (Malthus, 1992). Bu dönemin Avrupa’da 
merkantilizmin altın çağını yaşadığı yıllardaki gibi agresif politikaların ülke-
leri olumsuz etkileyeceğini öngörmektedir. Yeni dönemin 19. ve 20. yüzyıllar-
dan ziyade sanayileşme öncesi 18. yüzyıla daha çok benzediğini söylemekte-
dir. Burada Vries’in gözden kaçırdığı nokta teknolojik gelişmelerdir. Ülkeler 
sadece yüksek teknolojili ürünler için AR-GE çalışması yapmamakta, eldeki 
kaynakların etkin ve tasarruflu kullanımı için de adımlar atmaktadır. Bu se-
beple Çin ve Hindistan’ın agresif büyüme politikalarının kıt kaynaklardan ötü-
rü kısıtlanabileceği teorisi bu açıdan zayıf görünmektedir. Bunun yanında son 
salgının Malthusian bir bakış açısıyla doğanın dünyada artan insan nüfusunu 
dengeleme çabası olduğunu söyleyen görüşler de ortaya çıktığı gibi bazı ülke-
lerin toplum bağışıklığı uygulama isteklerini dile getirmeleri de bu bağlamda 
değerlendirilebilir. 

Coğrafya ve Güç
Güç merkezi 200 yıl sonra tekrar yer değiştirirken, bu merkeze uzun yıllar ev 
sahipliği yapmış, bu merkezin bir nevi mirasçısı sayılacak Türkiye’nin bu de-
ğişimden etkilenmesi kaçınılmazdır. Türkiye’nin bulunduğu bu coğrafya tarih 
boyunca da önemli bir merkez olmuştur. Örneğin Türkiye’nin güney ve gü-
neydoğu coğrafyası, Breasted (1916) tarafından Bereketli Hilal (fertile crescent) 
olarak adlandırılan bölgenin içerisinde yer almaktadır. Verimli toprakları ile 
Akdeniz kıyısı (Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün) Irak, İran, Kuveyt, Türkiye’yi 
kapsayan bir bölgeyi içine alan bu hilal, birçok uygarlığın ve medeniyetin bu 
coğrafyada kurulmasına vesile olmuştur. Bu sebeple topluluklar dünyanın bir-
çok yerinden daha önce birbirleriyle etkileşime geçmiş ve teknolojik, sosyal 
ve ekonomik ilerleme bu sayede bu coğrafyada daha önce gelişmiştir. Türkiye 
bu açıdan bu medeniyetlerin de mirasçısıdır. Yaşanan güç kaymasına, tarihsel 
perspektiften bakılması bu yüzden önemlidir. Yaşanan güç kayması aslında 
dünya ekonomik sisteminin kendi fıtratına dönme hareketidir. Bereketli Hilal 
coğrafyasına tarih boyunca üzerinde birçok medeniyet yaşadığı için genelde 
bu topraklara arkeolojik manada yaklaşılmıştır. Oysa bu toprakların sahip ol-
duğu bu verimli araziler ekonomik manada da bu coğrafyanın kaderini tayin 
etmiştir.
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Harita 1. Bereketli Hilal Bölgesi

Türkiye, bulunduğu konum sebebiyle coğrafyasının kaderine ortaktır. Her ne 
kadar günümüzde yaşanan siyasi ve askeri karışıklıklar yaklaşık 100 yıllık bir 
süreçte Türkiye’yi bu coğrafyaya yabancılaştırmış olsa da Türkiye bu bölgeyi 
uzun yıllar barış içerisinde yönetmiş bir devletin mirasçısı olarak bu topraklar-
da doğal bir nüfuz alanı elde etmiştir. Tarihte ilk kez İbn Haldun’a atfedilen 
daha sonra Diamond (1997) gibi başka kişiler tarafindan da iddia edildiği üze-
re coğrafya bir kader ise Türkiye’nin bu coğrafya üzerinde proaktif ekonomik 
ve siyasi politikalar izlemesi gerekmektedir.

Coğrafyanın ekonomi üzerinde etkilerini düşündüğümüzde 200 yıldır Batı 
tarafından domine edilen ekonomik sistem tekrar Doğu’nun ekonomik gü-
cünü ispat ettiği ve ekonomik anlamda Batı’yı geçeceğinin projeksiyonlar ile 
ispatlandığını da göz önüne alırsak, dünyadaki ekonomik düzenin tekrar eski 
yatağına döndüğünü düşünebiliriz. 200 yıldır dünyada ciddi ekonomik adalet-
sizliklere sebep olan ve Batı’nın şekillendirdiği ekonomik ve finansal sistemin 
tekrar eski yatağına dönmesi ve Doğu’nun bir alternatif olarak ortaya çıkması 
bu adaletsizliklerin giderilmesi için bir şans olarak görülmelidir. Ekonomik 
güç bu anlamda coğrafi gücün konumunu da değiştirmektedir.

Doğu’nun Yükselişi ve Fırsatlar
Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere göre daha hızlı büyümektedir. (PwC, 
2017) 2050 yılında, mevcut büyüme projeksiyonuna göre dünyanın en büyük 
32 ekonomisinin dünyadaki GSYİH toplamının %85’ini oluşturacağını öngör-
mektedir. Bu 32 ekonomi arasında şu anda gelişmekte olan ülke olarak kabul 
edilen ülkelerin payı büyüktür. Şekil 1’de de görüleceği üzere Özellikle Türki-
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ye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerin (Brezilya, Çin, Hindistan, 
Endonezya, Meksika, Rusya ve Türkiye) dünya ekonomisinde aldıkları payın 
çok önemli şekilde artacağı tahmin edilmektedir. 

Şekil 1. Dünya GSYİH paylarında tahmin edilen değişim

Kaynak: (PwC, 2017)

2050’de Çin’in ve Hindistan’ın en büyük iki ekonomik güç olarak ilk iki sırayı 
paylaşacaklarını öngören tahminde Endonezya İngiltere’yi; Türkiye de Fransa 
ve İtalya’yı geride bırakmaktadır. Ayrıca Bangladeş, Malezya, Mısır, Nijerya ve 
Pakistan gibi Müslüman ülkeler de 2050 projeksiyonunda öne çıkan ülkeler 
olarak görünmektedir. Nijerya, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ekonomik bü-
yümeleri doğal kaynaklara bağlı ülkelerin, ekonomilerini çeşitlendirmesi ge-
rekliliği de 2050 yılı için dünya ekonomisine yönelik tahminler ortaya koyan 
raporda vurgulanan bir başka husustur (PwC, 2017). Küresel salgın sonrasında 
petrol fiyatlarındaki düşüşün bu ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilemiş 
olması yapılan politika önerisinin doğruluğunu göstermektedir. Türkiye’nin 
de aynı şekilde üretim kalemlerini çeşitlendirerek tek yönlü büyümeden ka-
çınması önemlidir. Zira dünyadaki hızlı dönüşüm ve öngörülmeyen gelişmeler 
hangi sektörlerin ön plana çıkacağına dair öngörüleri de çoğu zaman boşa 
çıkarmaktadır. Dolayısı ile önümüzdeki dönemde Türkiye için yapılan planla-
maların kendi kendine yeten bir ülke olma yönünde özellikle yerlilik ve milli-
lik kavramları çerçevesinde stratejiler geliştirilmesini sağlayacak şekilde olma-
sı tercih değil bir zorunluluk haline gelmiştir.
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raporda vurgulanan bir başka husustur (PwC, 2017). Küresel salgn 
sonrasnda petrol fiyatlarndaki düşüşün bu ülkelerin ekonomilerini 
olumsuz etkilemiş olmas yaplan politika önerisinin doğruluğunu 
göstermektedir. Türkiye’nin de ayn şekilde üretim kalemlerini 
çeşitlendirerek tek yönlü büyümeden kaçnmas önemlidir. Zira 
dünyadaki hzl dönüşüm ve öngörülmeyen gelişmeler hangi 
sektörlerin ön plana çkacağna dair öngörüleri de çoğu zaman boşa 
çkarmaktadr. Dolays ile önümüzdeki dönemde Türkiye için 
yaplan planlamalarn kendi kendine yeten bir ülke olma yönünde 
özellikle yerlilik ve millilik kavramlar çerçevesinde stratejiler 
geliştirilmesini sağlayacak şekilde olmas tercih değil bir zorunluluk 
haline gelmiştir. 
 
Tablo 1. SAGP’ye göre 2050 ylnda dünyann en büyük 10 ekonomisi 

 
Kaynak: (PwC, 2017) 

 
Tablo 1’de görüleceği üzere Doğu ülkelerinin özellikle 2050’de 
ağrlğn hissettirdiği öngörüde Çin, Hindistan ve Endonezya bu 
anlamda baş çekmektedir. 

Kaynak: (PwC, 2017)

Tablo 1’de görüleceği üzere Doğu ülkelerinin özellikle 2050’de ağırlığını hisset-
tirdiği öngörüde Çin, Hindistan ve Endonezya bu anlamda başı çekmektedir.

Doğu’nun yükselişinin en büyük mimarlarından birisi Çin’dir. Tselichtchev 
(2012), Çin’in bu etkisini ve yükselişini 3 ana başlıkta toplamaktadır. İlki, çok 
hızlı bir şekilde dünyada gerek üretim gerekse de ihracatta önemini artıran 
Çin’in, yapmış olduğu Ar-Ge yatırımları ile de yüksek teknolojili ürünler konu-
sunda dünyadaki önemli oyuncular arasında yerini almasıdır. Fakat artan gelir 
seviyesi ile her ne kadar hizmet sektöründe atımlar olsa da Batı bu konuda 
hâlâ Çin’in önündedir. Bunun ötesinde ikinci olarak Çin, 2008 global finans 
krizinde Batı’ya oranla ne kadar güçlü ve sağlam bir ekonomiye sahip olduğu-
nu ispatlamıştır. Batı’nın bu konuda ne kadar kırılgan olduğu ve makroekono-
mik açıdan Çin’in durumunun daha iyi olduğu görülmüştür. Çin’in devlet-özel 
sektör karışımı kapitalist ekonomik modeli güçlü noktalar göstermiştir. Bu du-
rum ayrıca küresel salgın ile mücadele noktasında merkezî yönetimin gücünü 
göstermiş ve verilerin doğruluğu ve tutarlılığı konusunda ihtilafları bir kenara 
bırakacak olursak Çin’in nüfusuna rağmen salgının kontrolünde daha başarılı 
olduğu görülmüştür. Üçüncü ve son olarak Çin, Batı ile çıkar çatışmaları ya-
şadığı noktalarda, olayların kendi istediği doğrultuda şekillenmesi konusunda 
oldukça başarılı bir yetenek göstermiştir. Bu rekabet genellikle eşit olmayan 
şatlar altında olduğundan, Batı’nın hedefleri doğrultusunda şekillenen durum 
artık Çin’in hedefleri doğrultusunda şekillenmeye başlamıştır.

Batılı bir iş yapma zihniyete sahip olmayan Çin, buna rağmen kapitalizmin 
pragmatik anlayışından payını fazlasıyla almıştır. Bu nedenle, ekonomisinin 
yapısal dönüşümü sürecinde, Batılı kapitalist sistemin birçok unsurunu ba-
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rındıracak adımlar atmıştır. Fakat bu sistemin tüm kurallarına, kavramlarına, 
ilkelerine tam olarak uymamıştır. Çin’in ekonomik sistemi Batı’dan farklı ola-
rak devletin rolüne herhangi bir Batılı ülkeden daha fazla rol biçmiştir. Çinli 
özel şirketlerin dünyadaki pozisyonunu korumak için bu şirketleri doğrudan 
desteklemekten çekinmeyen Çin devleti, sadece sanayiyi ve işletmeleri destek-
lememiş ayrıca şirketlerin verimliliğini artırmak için de talebi arttırıcı politi-
kalar izlemiştir. Özel şirketlere ortak yatırım talebinde bulunması da oldukça 
sık yaşanmaktadır. Çin büyüme başarısını 1970’lerin sonundan günümüze dek 
sürdürerek bu başarının tesadüf olmadığını göstermiştir (Tselichtchev, 2011, 
s. 200-201). Bu başarının özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yeni 
dönemde izlenecek politikalar için örnek teşkil etmesi beklenebilir.

İpek Yolu’nun yeniden canlanmasında oynayacağı rolün büyüklüğünden ötü-
rü Çin, sadece Türkiye için değil, bu yolda konumu ve rolü olan tüm ülkeleri 
ilgilendiren bir role sahiptir. Dünya’da düşük maliyetli üretim konusunda mo-
nopol olan ve yüksek teknolojili ürünlerde de atağa geçen Çin ile kurulacak 
ekonomik ilişkilerin önemi büyüktür. Bu üretim ve ihracat dönemi süresince 
özellikle dolar rezervlerini oldukça yükselten Çin, Batı’ya bu konuda önemli 
bir rakip olduğunu göstermiştir. Yaşanan güç ekseni kayması dünya üzerindeki 
tek kutuplu kapitalist ekonomik düzene Çin’i kendine özgü kapitalizmi ile bir 
alternatif yahut rakip olarak sunmaktadır. Bu süreçte Çin’in peşinden sürükle-
yeceği ülkeler de yaşanan bu tek kutuplu ekonomik düzene birer rakip olabilir.

Çin’in imalat ürünlerindeki payı hâlâ genişlemektedir. Üretim sektörü gide-
rek güçlenirken, Çin’in dünya üzerinde belli başlı sanayiler üzerindeki etkisi 
de artmaktadır. 2008 krizinden sonra ABD, birçok Avrupa ülkesi ve Japon-
ya ekonomilerinde çok zorlu bir döneme girerken, güçlü ekonomik yapısı ile 
Çin bu durumdan asgari miktarda etkilenmiştir. Ekonomik güçlerini Çin gibi 
reel sektörden değil de finansal sektörden elde eden birçok Avrupa ülkesinin 
kırılganlığı bu kriz sayesinde anlaşılmıştır. Sadece bu durum bile ekonomik 
güç kaymasının hızını artıran sebeplerden birisi olmuştur. Salgın sırasında 
durma noktasına gelen hizmet sektörünün ekonomideki rolü sorgulanmaya 
başlanmıştır. Özellikle hizmet sektöründe oldukça başarılı konuma sahip Batı 
ülkelerinin başarısının yapaylığı konusunda eleştiriler artarken bu durumun 
sürdürülebilirliği tartışmaya açılmıştır.

Günümüzde 20. yüzyılda olduğu gibi bir yahut iki ülkenin dünya ekonomik 
dengesini değiştirdiği bir sistem artık çok kutuplu bir ekonomik düzen içinde 
ekonomik ve politik iş birliklerinin dünyaya yön verdiği bir sisteme dönüş-
müştür. Bu sebeple Çin ve gelişme potansiyeli yüksek ülkeler ile yapılacak iş 
birlikleri ve ortak yatırımlar yeni küresel ekonomik sistemde oldukça önem 
taşımaktadır. Bu güç kayması, Batı’nın yahut Çin’in küresel anlamda lider ola-
cağı manasına gelmemektedir. Bu kayma dünyanın çok kutupluluğa gittiğinin 
çok önemli bir göstergesidir (Tselichtchev, 2011, s. 209). Ayrıca küresel salgın-
da görüldüğü üzere ticaret ve ekonomide iş yapılan partnerlerin çeşitlenmesi 
önemlidir. Çok kutuplu dünya bu anlamda gelişmekte olan ülkelere fırsatlar 
sunmaktadır.
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Dünyanın bir değişim ve dönüşüm evresinde olduğu açıktır. Dünyanın güç 
ekseni kuzey-batı dediğimiz Atlantik (Kuzey Amerika-Avrupa) bölgesinden 
tekrar Doğu’ya (Asya-Pasifik) kaymaktadır. Çin özelinde bu kaymayı değer-
lendirecek olursak, Çin’in ABD, Japonya ve diğer Batılı ülkelere oranla gücü-
nü artırma, merkez olma ve güç kaymasının sürmesini sağlama potansiyelinin 
daha fazla olduğu kesindir. Buna ek olarak Çin’in etki sahası Doğu Asya başta 
olmak üzere artarken Batı’nın tarihinin sömürgecilik ve kolonizasyon ile anılı-
yor olması bu ülkelerin etki sahası giderek azalmaktadır (Hagström & Jerdén, 
2014, s. 356). Ayrıca Çin büyürken, Amerika, Japonya, Afrika ve Avrupa’nın 
aksine ticaret açığı vermemektedir. Bu sebeple bu ekonomik değişim ve dönü-
şüm dönemine Çin’in damga vurduğunu söylemek mümkündür. Çin, Hindis-
tan ağırlıklı olarak Asya (Doğu), dünyadaki ekonomik etkinliğini artırmakta ve 
yeni merkez olmaya aday bir konuma gelmektedir (Frank, 1998, s. 126-129). 
Fakat küresel salgın sonrasında ülkelerin yerli ve millî üretimin önemini kav-
raması neticesinde kısmen ülke içi üretime kayacak alanlarda Çin’in ticareti-
nin olumsuz etkileneceği düşünülebilir.

Yüzyıllar boyu dünya ekonomik sisteminin merkezini oluşturan Çin (Frank, 
1998) ve Batı’nın gelişmesinde önemli etkisi bulunan Ortadoğu ve İslam me-
deniyeti 21. yüzyılda büyüme potansiyeline varmış Batı’yı ekonomik anlamda 
geçmek için en önemli adaylardır. Frank’ın (1998) A evresi ve B evresi tezin-
den hareketle 21. yüzyılın Doğu’nun tekrar yükselişine işaret ettiği de iddia 
edilebilir. Dünya tarihini ekonomilerin büyüdüğü A ve küçüldüğü B evresi ol-
mak üzere 2 evreye ayıran Frank, Doğu için B evresinin sonuna gelindiğini ve 
Batı’dan A evresini transfer ederek tekrar genişlemeye gireceği bir dönemin 
başladığını iddia etmektedir.

Gelişmekte olan ve dünya ekonomisinde payını zaman içerisinde artıracak 
ülkeler ile şimdiden yeni ticaret kanalları geliştirilmesi, ekonomik fırsatların 
değerlendirilmesi, yapılacak yatırımların bu doğrultuda belirlenmesi önemli-
dir. Zira sadece Çin değil, doğuda yükselen diğer ülkeler Hindistan ve Endo-
nezya’dır. Anlaşılacağı üzere yapılan projeksiyonlar ve öngörüler 21. yüzyılda 
iktisadi olarak Asya’nın yeniden Avrupa’yı geçeceğini göstermektedir. Ayrıca, 
Afrika’nın da gerek nüfusu gerekse de ekonomik büyüklüğü ile yeni yüzyılda 
Batı’ya rakip olacak bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağı düşünülmektedir. Do-
ğu’da Çin ve Hindistan’ı büyüme hesaplarına dâhil etmediğimizde Türkiye 
de oldukça başarılı bir ekonomik seyir göstermektedir (Bulut, 2013, s. 55). 
Bu seyir her ne kadar 2018 ve 2019 yıllarında kur şoklarından, 2020 yılında 
ise küresel salgından olumsuz şekilde etkilenmiş olsa da Türkiye için fırsatları 
hâlâ içerisinde barındırmaktadır. Ayrıca daha önce yaşanan büyük salgınların 
ekonomilerdeki etkilerinin kısıtlı kaldığını ve ekonomilerin hızla toparlandığı-
nı iddia eden çalışmalar da (Benmelech & Frydman, 2020; Correia vd., 2020) 
çok boyutlu ve devrimsel bir dönüşümden ziyade daha çok tedrici dönüşüm-
lerin olacağını göstermektedir. Belki hâlihazırda var olan dönüşümün süreci 
hızlanacaktır. Yani yapılacak öngörüler küresel salgın sonrası dönemden ba-
ğımsız değerlendirildiğinde de izlenmesi gereken politikalara ilişkin yorum-
ları içermektedir. 
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Ekonomik olarak uzun vadeli konulan hedefler Türkiye’nin ekonomik potan-
siyelini göstermektedir. Bulunduğu konum itibari ile asırlar boyu dünyanın 
ekonomik merkezi olmuş Bereketli Hilal bölgesinin bir parçası olan Türkiye 
dünyanın kalbi olarak adlandırılan Orta Asya bölgesinin hem yakın komşusu 
hem de akrabasıdır. Ayrıca gelişen/genişleyen Doğu ve gelişmiş Batı arasında 
köprü olmasını da hedeflerine ulaşmak için iyi kullanmak zorundadır. Bunun 
için küresel salgın sonrasında oluşturulacak stratejilerin kamu ve özel sektör 
ayırt etmeksizin tüm paydaşların görüşleri alınarak ve kapasite analizleri yapı-
larak gerçekleştirilmesi şarttır. Ayrıca üniversitelerin yani Türk akademyasının 
da sürece dahli önemlidir.

Küresel Salgın Sonrasında Türkiye’nin Ekonomik ve Finansal 
Olarak Önündeki Fırsatlar
Türkiye’de 2000’lerden sonraki süreçte, Doğu ve Batı arasındaki gelişmişlik 
seviyesinin yakınsadığı, bu sebeple çatışmaların gün yüzüne çıktığı ve güç mer-
kezinin çok kutupluluğa evirildiği bir dönemde yeni yatırımlar ile hızlı bir bü-
yüme ve kalkınma sürecine girmişti. Bu süreçte doğan fırsatlardan yararlanma 
imkânı bulan ve yumuşak güç ile geniş bir coğrafyada etki alanını genişleten 
Türkiye, küresel salgın ile mücadele sürecindeki başarısı ve uluslararası yar-
dımlardaki cömertliği ile yeni döneme yumuşak gücünü pekiştirerek giriyor.

Küresel salgın sonrası ile ilgili bir analiz yapmak için öncesinde ekonomik an-
lamda dünyadaki normal seyri takip etmek gerekiyor. Zira Selçuklu ve Os-
manlı’nın günümüzde tek mirasçısı konumunda olan Türkiye’nin, ekonomik 
güç merkezi doğuya kayarken bundan etkilenmemesi beklenemez. Tarihsel, 
kültürel, ulus ve din anlamında yeni güç merkezi olmaya aday Avrasya’nın tüm 
halklarına ve toplumlarına nüfuz etmek imkânı olan Türkiye hem bölgesel 
hem de küresel bir ekonomik güç olma fırsatını elde etmiştir. Yapısal olarak 
Batı dediğimiz gelişmiş ülkeler ile ticari ilişkileri yoğun olan Türkiye, bunun 
yanında Rusya ve Çin gibi ekonomik güç olacak ülkeler ile de ekonomik ilişki-
ler kurmaktadır. Fakat bu ilişkilerden ziyade ekonomik güç olmak isteyen Tür-
kiye’nin gelişmekte olan ve ekonomik potansiyeli yüksek olan diğer ülkeler ile 
geliştireceği ekonomik ilişkilerde oldukça önemlidir. Bu ilişkilerin tesisi ise 
risk dağıtım esasına dayalı olarak çeşitlendirilmelidir. Yeni dönemde üretim, 
ticaret ve finans, Türkiye’nin demografik özellikleri, doğal partnerleri, kurum-
sal kültürü, mirasçısı olduğu medeniyet, kültürel ortaklıklar, küresel salgın ile 
ortaya çıkan imkânlar gibi fırsatlar çok boyutlu bir şekilde ele alınmalıdır. Şe-
kil 2’de küresel salgından etkilenecek sektörlerin potansiyel kazananları ve 
kaybedenleri özetlenmiştir. Fakat bu sektörlerin sadece kazananlarına yönelik 
bir üretim kayması her zaman doğru olmayacaktır. Önemli olan sektörlerin çe-
şitlendirilmesi ve kriz dönemlerinde sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu-
nun yanında bilişim teknolojileri gibi bugün ve gelecekte gelişme potansiyelini 
her daim canlı tutan sektörlerin ve tarım gibi stratejik alanların desteklenmesi 
ve güçlendirilmesi her dönemde ve şartta Türkiye için öncelikli bir politika ol-
malıdır. Ayrıca salgın süreci için tehditler olarak sıralanan tedarik sürecindeki 
sıkıntılar, tüketici harcamalarındaki düşüş, bankacılık başta olmak üzere hiz-
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met sektöründe yaşanan daralma, kamu harcamalarının artışı, seyahat kısıtla-
maları, gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışları (Açıkgöz & Günay, 2020, s. 525) 
geçicidir. Bu tehditlerden ziyade salgın sonrası dönem için gelişme potansiyeli 
yüksek sektörlere odaklanarak fırsatlar değerlendirilmelidir.

Şekil 2. Küresel salgının potansiyel kazanan ve kaybeden sektörleri

Kaynak: (Şeker vd., 2020)

Ticaret: Rekabet Değil İş Birlikleri
İnsanlığın gelişmesinde etkili olan iki önemli faktör rekabet ve iş birliğidir. 
Rekabet toplumların münferiden gelişmesini sağlarken iş birlikleri beraber 
hareket etmenin ve gelişmenin bir formülü olmuştur. Küresel salgın ülkelere, 
biraz da zoraki olarak, rekabetten ziyade iş birliğinin önemini göstermiştir. 
Bu sebeple yeni dönemde ülkeler arası iş birliklerinin güçleneceği öngörü-
lebilir. Türkiye’nin yeni normal dönemde iş birliklerini tesis ederken salgın 
öncesi dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda adımlar atacağı düşünüle-
bilir. Mackinder (1904) tarafından dünyanın kalbi (heartland) tanımı yapılan 
Orta Asya ile tarihsel köken olarak da akrabalık bağları bulunan Türkiye’nin 
ekonomik güç ekseni bu doğrultuda kayarken Orta Asya ülkeleri ile ilişkile-
rini geliştirmesi gerekir. Burada bulunan ülkelerin hammadde potansiyeline 
sahip olmalarına rağmen bu hammaddeyi işleyecek bir sanayiye sahip olma-
maları bu bölgelerde üretimin tarımsal kalmasına ve teknolojik anlamda ge-
lişememesine sebep olmuştur. Türkiye’nin bu ülkelere sağlayacağı teknolojik 
modernleşme hamlesi bu alanda atılacak adımların başında gelebilir. Ayrıca 
ticari açıdan incelendiğinde bu ülkeler ile Türkiye’nin ithalat ve ihracat kalem-
leri örtüşmektedir. Türkiye’nin ithalat kalemlerinin çoğunluğunu oluşturan 
petrol, doğal gaz, sanayi hammaddeleri, madenler, tekstil hammaddeleri vb. 
ürünler konusunda bu ülkeler zengindir. Yani Türkiye ve Orta Asya’da bulu-
nan bu devletlerin üretim yapıları incelendiğinde her iki tarafında ekonomik 
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olarak birbirlerini tamamladıkları söylenebilir (Karakaş & Karakaş, 2012, s. 
78). Küresel salgın sürecinde kısmen dışa kapalı olmalarının avantajını kul-
lanarak salgının etkilerinden nispeten daha az etkilenen bu ülkeler iş birliği 
partnerlerinin çeşitlenmesi anlamında da Türkiye için önemlidir.

Küresel salgın sonrası dönem iktisadi anlamda gelişmekte olan ülkeler için 
riskler oluştuğu gibi yeni fırsatlar da doğmaktadır. Bu fırsatlar ve riskler her 
ülkenin üretim altyapısı, tüketim alışkanlıkları, finansal kırılganlığı gibi birçok 
başlığa göre farklılaşmaktadır. Türkiye için de bu durum riskler barındırdığı 
kadar ülkenin ekonomi potansiyeli çerçevesinde fırsatlar doğurmuştur. Örne-
ğin yıllar geçtikçe gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki eko-
nomik gelişmişlik farkının kapanması yeni iş birliği alternatiflerini göz önüne 
sermektedir. Asya’nın yani Doğu’nun bu atılımını sadece Çin ve Hindistan ile 
sınırlandırmak da yanlış olur. Zira, Bangladeş, Endonezya, Malezya ve Pakis-
tan gibi ülkeler büyüme projeksiyonlarında oldukça başarılı bir performans 
sergileyecek potansiyelde görülmektedir. Türkiye’nin de bu projeksiyonlar-
dan hareketle Endonezya, Nijerya ve Pakistan gibi dini açıdan da ortak payda-
sı bulunan ülkeler ile ekonomik, finansal ve ticari anlamda ilişkilerini ilerlet-
mesi gereklidir. 2018 ve 2019 yıllarında döviz kurunun hızla değer kazanması 
ve Türk Lirasının görece değer kaybetmesi de yeni dönemde ticari anlamda 
fırsatları beraberinde getirmiştir. Yüksek kur ile beraber Türk malları küresel 
arenada rekabetçi fiyatlara ulaşmıştır. Bu dönemde yapılan iş birliklerinin ve 
ticaretin küresel salgın sonrasında da sürdürülmesi önemlidir. Ayrıca salgının 
Çin merkezli ortaya çıkmış olması ülkelerin üretim merkezlerini ve ticari part-
nerlerini çeşitlendirme yönünde politikalar izlemesini sağlamıştır. Bu süreçte 
Türkiye, tedarik zincirlerini çeşitlendirmek isteyen ülkeler için coğrafi konu-
mu ve üretim altyapısı ile potansiyel partner olarak durmaktadır.

Ticaretin geliştirilmesi kadar, yabancı para birimleri ile yapılan işlemlerin 
azaltılmasa da bu anlamda önem kazanmaktadır. Kısa ve orta vadede ikili 
ticarette yerli para, çok taraflı ticarette kliringe dayanan yöntemler ve uzun 
vadede ortak ideal ve menfaatler doğrultusunda oluşturulacak birlikler kap-
samında ortak para birimi ile ticaret politikalarının gündeme alınması salgın 
sonrası dönemde ticaretteki ödeme şekilleri noktasında çeşitlilik sağlayacaktır 
(Karagöl & Korkut, 2018). Bu ödeme yöntemlerinin şekillenmesi ise finans 
sektörü ile yakından ilişkilidir. 

Finans: Alternatif Finans Yöntemleri
Türkiye’nin Orta Doğu ve Balkan ülkeleri ile olan ilişkileri yine tamamlayı-
cılık ekseninde gelişmektedir. Bu ülkelerin küresel finans sistemine entegre 
olmamış olması, dünyada yaşanan finansal krizlerde minimum seviyede etki-
lenmelerini sağlamaktadır. Bu sebeple bu ülkeler ile geliştirilecek olan ticari 
ilişkilerin küresel kriz dönemlerinde ekonomiye pozitif etkisi olacaktır. Tür-
kiye’nin 2008’deki küresel krizdeki ihracat rakamları incelendiğinde, dünya 
ekonomisine entegre Batı ülkeleri ile olan ihracatının azaldığı, küresel sisteme 
entegre olamamış Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile olan ihracatının arttığı 
söylenebilir. Bunun yanında bölge ülkelerinin Müslüman olması, İslami finans 
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alanında da Türkiye’ye gelişme alanı sunmaktadır. Zira para vakıflarından ka-
tılım bankalarına Türkiye’nin faizsiz finans sistemin doğal mirasçısı olması ve 
son dönemde finansal teknolojilerdeki başarısı ve gelişmişliği bu coğrafyanın 
sermaye akışlarını toplayacak merkez olma imkânı ve potansiyeline sahip ol-
duğunu göstermektedir. Ayrıca temel ilkeleri gereği reel sektöre yani üretim 
ve ticaretin fonlanmasına/finansmanına, konvansiyonel finansa oranla daha 
fazla katkı sunan İslami finansın desteklenmesi, salgın sürecinde önemi daha 
fazla anlaşılan yerli ve millî üretimin gelişmesine katkı sunacaktır. Salgın sü-
recinde iş birliklerinin öneminin anlaşılması, küçük ve orta ölçekte firmaların 
ayakta kalmasının zorlaşması ve ekonomide insani değerleri bir kenara koyup 
sadece rasyonel ve pragmatist anlayış ile politikalar uygulanmasının sürdürü-
lebilir olmadığının görülmesi de insani finans olarak tanımlanan (Korkut & 
Kar, 2018), İslami finansın gelecekte finans sistemi içerisinde daha fazla paya 
sahip olmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Son dönemde ekonomik sistemin reel sektörden koparak aşırı finansallaşma-
sına karşı tepkiler alternatif finans sistemlerine yönelimi arttıracaktır. Küresel 
salgın öncesinde de yaşanan finansal krizler, üretim ve ticaretten bağımsız şe-
kilde balonlar yani suni büyümeler temelli gelişen finans sektörünün değişme-
sine yönelik eleştirileri arttırmıştı. Salgın döneminde ise yavaşlayan ekonomi 
ve gelişmiş ülkelerin tıbbi maske gibi çok basit ürünlerin üretiminde yaşadığı 
sıkıntılar finans sektörünün saygınlığını büyük ölçüde sarstı. Fakat kısa sürede 
özellikle şirketlerin ekonomik büyüklük anlamında finans sektöründe yoğun-
laştığı bir dönemde devrimsel dönüşümler beklemek hata olacaktır. Öbür yan-
dan bu durum gelişmekte olan ülkelerin reel sektör ile iç içe bir finans siste-
minin altyapısını oluşturmaları konusunda fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’nin 
bu konuda İslami finans dâhil olmak üzere alternatifleri çeşitlendirmesi, aynı 
zamanda da bölgesel ekonomik iş birliklerinden yerli para ile ticarete kadar 
ekonomik dalgalanmalardan ve daralmalardan kendisini koruyacağı iktisadi 
politikalar uygulamaya koyması zorunluluktur.

Kalkınmanın en temel bileşenlerinden birisi sermaye birikiminin sağlanma-
sıdır. Sermaye birikimi yeni yatırımların yapılmasını teşvik ettiği gibi ekono-
mik anlamda büyüme ve kalkınmayı tesis etmektedir. Bu sebeple alternatif 
tasarruf yöntemleri geliştirip toplumda farkındalığı artırarak yeni yatırımlar 
için kaynak oluşturmaya gayret edilmelidir. Bu da yeni fon toplama yöntem-
lerinin gerçekleşmesi ile mümkün olabilir. Özellikle küresel salgının finans 
sektöründe oluşturduğu hasar göz önüne alındığında kaynak bulmada sürdü-
rülebilir olan kira depozitoları fonu, Müslüman ülkelerde başarılı olduğunu 
göstermiş hac fonu, yatırımlara yönelik proje bazlı fonlar gibi alternatif fonlar 
ile fon çeşitliliği sağlanarak bankalar ve banka dışı finansal kurumlar ile finans 
sektörünün riski dağıtılmalıdır. Ayrıca ödeme sistemlerinin ülkeleri için ne 
kadar stratejik olduğu göz önüne alınmalı ve finansal dış operasyonlara karşı 
alternatif ödeme sistemi stratejileri tercih değil zorunluluk olarak Türkiye’nin 
ekonomi ajandasına girmelidir (Polat, 2020, s. 96).
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Beşerî Sermaye: Genç Nüfus ve Mesleki Eğitim
Küresel salgından ölüm oranları bakımından nispeten daha az etkilenmesini 
Türkiye genç nüfusuna borçludur. Fakat, genç nüfus konusunda şimdi oldukça 
şanslı olan Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına göre gelecekte bu nüfus avan-
tajını ileriki dönemlerde düşen nüfus artış oranı ile birlikte maalesef kaybet-
mektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye’nin nüfus konusunda yeni 
bir strateji izlemesi gerektiği açıktır. Bulut (2013), mevcut doğum oranları ve 
projeksiyonlar ışığında nüfusun 100 milyon sınırına ulaştığını, fakat bu kritik 
sınırı aşamadığını iddia etmektedir. Bu açıdan, son dönemde Suriye’deki iç 
karışıklıktan ötürü Türkiye’ye gelen mülteciler Türkiye için fırsat olarak dü-
şünülebilir.

Suriye’deki mevcut karışıklığın ne zaman biteceği öngörülemediği için Türki-
ye’de bulunan mültecilerin kademeli olarak sosyal ve ekonomik hayata katıla-
cakları ve üretime katkı sunacakları düzenlemelerin yapılması nüfus avantajı-
nın değerlendirilmesi açısından önemlidir. Burada önemli olan tabi ki sadece 
nüfusun çokluğu değil niteliğidir. Nüfusa yatırımın önemi burada ortaya çık-
maktadır. Türkiye’nin yeni dönemde beşerî sermayesinin üretim kalitesini ve 
etkinliğini arttıracak eğitim politikaları uygulaması gerekmektedir. Eğitime 
yapılan yatırımlar ile ilgili geri dönüşlerin uzun sürede alındığı unutulmadan 
uygulanan politikalarda sabır ile sürecin yönetilmesi gerekmektedir. Fakat ta-
rım ve sanayi konusunda kısa vadede ara eleman yetiştirmenin mümkün ol-
duğu sektörlerde stratejik alanlarda kapasite arttırıcı eğitimlere hızlı şekilde 
başlanmalıdır. Özellikle son dönemdeki yüksek genç işsizlik oranları düşünül-
düğünde meslek kazandırıcı kurs ve eğitimlerin önemi ön plana çıkmaktadır.

Yerli ve Milli Üretim: Üretimde Merkez Olmak
Küresel salgın tüm ülkelere dünyanın büyük bir köy olduğunu ve köyde yaşa-
yanların birbirinden bağımsız şekilde hareket etmesinin mümkün olmadığını 
göstermiştir. Yeni dönem bu açıdan rekabetin değil ülkeler arası iş birlikle-
rinin dönemi olacaktır. Fakat salgın aynı zamanda çok basit tıbbi ekipman 
üretimi konusunda ülkelerin kendi kendine yetebilir olmasının önemini gös-
termiştir. Zira özellikle hizmet sektörüne dayanan ekonomilerin küresel salgın 
sürecinden daha fazla zarar gördüğü anlaşılmaktadır (Şeker vd., 2020). Bunun 
için yüksek teknolojili ve Türkiye’nin stratejik alanlarına yönelik ürünler kadar 
genel manada üretim konusunda devlet destekli yatırımlar yapılması, yerli ve 
milli teknoloji şirketlerine pozitif ayrımcılık gösterilmesi bu aşamada önemli-
dir. Türkiye’de küresel salgın sürecinde ekonomiye yönelik açıklanan destek 
paketleri gibi teşviklerin dünyadaki gelişmelere paralel olarak çeşitlendirilme-
si ve stratejik alanlara özellikle yönlendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca küresel salgın sonrasında üretim yapan Türk şirketlerinin önünde bü-
yük fırsatlar bulunmaktadır. Özellikle salgının Çin ile ilgili olumsuz algısı hâlâ 
taze iken esnek ve güçlü üretim potansiyeline sahip Türk üreticilerin dünya 
üretim pastasından aldıkları payı artırması için uygun bir dönem ortaya çık-
mıştır. Türkiye’nin bu bağlamda sadece ticaret/ihracat hacmini ve yerli üretimi 
artırmaya değil iş birliklerine dayanan küresel üretim pastasından aldığı payı 
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artırmaya yönelik bir üretim paradigmasına ihtiyaç vardır (Şeker vd., 2020). 
Özellikle uluslararası alanda yatırım yapma arayışında olan yüksek sermaye 
sahibi partnerleri uzun vadeli ve üretime dayanan yatırımlar konusunda eko-
nomik anlamda sürdürülebilirliğini kriz ortamlarında çoğu kez göstermiş bir 
ülke olarak Türkiye’ye çekilmesi gerekmektedir. Zikredildiği üzere güçlü üre-
tim potansiyeli ve krizleri aşma konusundaki yeteneği Türkiye’ye bu noktada 
önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca salgın ile mücadele sürecinde yüksek 
nüfusuna rağmen salgını kontrol altına almadaki başarısı ve üretimi salgın sü-
resince kontrollü olarak devam ettirebilmedeki yeterliliği, Türkiye’yi rakiple-
rine oranla yine ön plana çıkaran hususlardan birisidir.

Şekil 3. Küresel salgın sonrası dönemde izlenmesi gereken temel iktisat politikaları

 26

 
 
Sonuç ve Genel Değerlendirme 
Doğu’nun önümüzdeki 30 yl içerisinde Bat’nn elinden ekonomik 
üstünlüğü alacağ birçok ekonomik projeksiyonda görülmektedir. 
Çin’in de bu konuda Doğu’nun lokomotif gücü olduğu herkesin 
malumudur. Bu gücün kaynaklarndan birisi 2500 yl önce Çin’in 
Xian kentinden Avrupa’ya ticaret mallarnn yannda kültürün de 
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frsat bulduklar bu yol, Bat’nn ekonomik hakimiyetini kurmaya 
başladğ ve merkantilizmin verdiği agresif ekonomik zihniyet ile 
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günümüze dek gelmiştir. Ekonomik güç merkezinin Doğu’ya 
kaymaya başlamas ile birlikte tekrar hatrlanan ve canlandrlmas 
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Sonuç ve Genel Değerlendirme
Doğu’nun önümüzdeki 30 yıl içerisinde Batı’nın elinden ekonomik üstünlüğü 
alacağı birçok ekonomik projeksiyonda görülmektedir. Çin’in de bu konuda 
Doğu’nun lokomotif gücü olduğu herkesin malumudur. Bu gücün kaynakla-
rından birisi 2500 yıl önce Çin’in Xian kentinden Avrupa’ya ticaret malları-
nın yanında kültürün de taşındığı İpek Yolu’dur. Bu yolun başlangıç noktası 
Çin’dir. Medeniyetlerin ekonomik, sosyal, kültürel anlamda diyalog kurma 
fırsatı buldukları bu yol, Batı’nın ekonomik hakimiyetini kurmaya başladığı ve 
merkantilizmin verdiği agresif ekonomik zihniyet ile tekellerine almaya başla-
dığı 16. yüzyıldan itibaren önemini yitirerek günümüze dek gelmiştir. Ekono-
mik güç merkezinin Doğu’ya kaymaya başlaması ile birlikte tekrar hatırlanan 
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ve canlandırılması konusunda adımlar atılan bu yolun temel güzergâhlarından 
birisinin Türkiye olması noktasında karar vericiler tarafından atılacak adımlar 
ve izlenecek politikalar oldukça mühimdir.

Asya ve Avrupa’yı üç büyük köprünün kara yolları ile birbirine bağlayan Türki-
ye, İstanbul Boğazı’nın altından Marmaray projesi ile de demiryolunu kullana-
rak İpek Yolu’nun en önemli köprü ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir. 
Bu yolun canlanması özellikle küresel salgın sonrasında büyüme hedeflerine 
ulaşma hususunda Türkiye için yeni fırsatlar anlamına gelmektedir. Yolun ta-
rihi mirasçılarından birisi olan Türkiye’nin, Afrika, Asya ve Avrupa için yeni 
bir dönem başlarken bu oyunda kurucu olarak bulunması gerekmektedir. Ya-
pılan tahminler ve projeksiyonlar, dünyada özellikle Asya’da büyük bir orta 
sınıfın doğacağını göstermektedir. Doğu’nun zenginleşmesiyle ortaya çıkan bu 
sınıfın tercihlerinin ve taleplerinin analiz edilmesi ve buna bağlı ekonomik 
üretim politikalarının geliştirilmesi oyun kurucu ülke olmak isteyen Türki-
ye’nin başlıca hedeflerinden olmalıdır.

İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasına yönelik projeler takip edilmeli ve en 
kısa sürede bunlar neticelendirilmelidir. Gerek Kafkasya gerekse de Orta Asya 
ile sıkı ilişkileri olan Türkiye’nin, Çin-Kırgızistan-Kazakistan-Hazar-Azerbay-
can rotalı demiryolunun önemli ortaklarından birisi olması gerekmektedir. 
Bu konuda son gelişmeler Türkiye’nin bu rolünü, özellikle Çin ile ilişkilerini 
oldukça sıcak tutan İran’a kaptırdığı söylenebilir. Fakat küresel salgın sonrası 
dönem yeni doğrular ve yeni ilişkiler ortaya çıkarmıştır. Özellikle küresel sal-
gını yönetmedeki başarısı ve kurumsal olarak oturduğunu gösteren yönetim 
sistemi ile istikrar merkezi olan Türkiye, tüm dünyada üretim yapmak isteyen 
yatırımcılar için sermaye zengini Batı ve doğal kaynak ve iş gücü zengini Doğu 
arasında üretim üssü olma potansiyeline sahip en güçlü ülkedir. Türkiye’nin 
dâhil edileceği bir Hazar-Kafkasya bağlantısıyla Doğu ve Batı arasındaki tica-
retin yeniden canlanmasının ana unsuru olarak bölgede sağlanacak istikrarı 
görebiliriz. Bu istikrar ise, ilgili devletlerin iş birliği ve özel sektörün yatırım-
larıyla mümkün olabilir.

Yeni dönemde ekonomi, finans, ticaret ve uluslararası ilişkiler anlamında Tür-
kiye’nin tüm yumurtaları tek bir sepete koymaması gerekmektedir. Yani ABD, 
Avrupa Birliği gibi Batılı ittifaklar için Çin, Hindistan, kısmen Rusya gibi yeni 
dönemin yükselen değerleri ile olan ilişkileri riske atılmamalıdır. Yine aynı şe-
kilde günümüzde modern toplumun ve kaliteli yaşamın standardını belirleyen 
Batı ile olan ticaret hacmi de her zaman korunmalı ve geliştirilmelidir. Öte 
yandan Afrika’da, Müslüman bir Nijerya ve gelişmekte olan Afrika ekonomi-
leri de Türkiye’nin önündeki fırsatların başında gelmektedir. Kapitalizm ve 
sömürgecilik gibi kötü bir sicili olmayan Türkiye’nin bu coğrafyada ticari ve 
ekonomik iş birliği fırsatlarını iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Özellikle 
küresel salgın sürecinde yapılan uluslararası yardımlar Türkiye’nin uluslara-
rası anlamda çıkar merkezli değil insan odaklı bir uluslararası bakış açısına 
sahip olduğunun göstergesi olmuştur. Bu bölgelere yapılacak yatırımların et-
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kilerinin zaman içerisinde alınacağı unutulmamalı ve bu süreçte bu ülkeler 
ile ilişkiler daima sıcak tutulmalıdır. Ayrıca yakın coğrafyasında (Balkanlar, 
Kafkasya, Ortadoğu) doğal nüfuz alanı bulunan Türkiye’nin tarihten aldığı 
birikimi, ekonomik yatırım ve yaptırımlar ile desteklemelidir. Bu coğrafyanın 
özellikle son dönemde Türkiye’den beklentilerinin arttığı açıktır. Bu bölgeleri 
hayal kırıklığına uğratmadan yatırım odaklı adımlar atılması gerekmektedir. 
Salgın ile mücadele sürecindeki başarısını salgın sonrası dönemde de ekono-
mik ve finansal olarak sürdürmek isteyen Türkiye’nin ticari partner alterna-
tiflerini genişletmesi, üretim noktasında stratejik alanlara yönelerek üretim 
çeşitliliğini sağlaması, hizmet sektörü noktasında bilişim teknolojileri temelli 
alanlara yönelmesi, finansal konularda ise alternatif finansman yöntemlerini 
değerlendirmesi gerekmektedir.
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Büyük Tecrit Sonrası Turizm Sektörünün Geleceği 

Özet 
Büyük Tecrit (Great Lockdown) olarak isimlendirilen küresel koronavirüs salgı-
nı tüm sektörler üzerinde olumsuz etkilere neden olmuştur. Salgının yarattığı 
psikolojik, sosyolojik ve özellikle ekonomik olumsuz etkilerinin kısa ve orta 
vadede devam etmesi beklenmektedir.  Salgının en çok etkilediği sektörlerin 
başında ise turizm sektörü gelmektedir. Aynı zamanda turizme bağlı alt sek-
törler olan konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım ve diğer sektörler de (hediyelik 
eşya, halı-kilim vb.) aynı etkiye maruz kalmıştır. Turizm sektörü hem dünyada 
hem de Türkiye’de tarihinin en yüksek istihdam düşüşlerini test etmektedir. 
Bu etkilerin turizm sektörünün üzerindeki negatif etkisinin artarak devam et-
mesi beklenmektedir. 2020 yılı birçok sektör açısından ölü bir dönem olarak 
nitelendirilmektedir. Bu dönemde turizm ve seyahat endüstrisi açısından ise 
tarihinin belki de en kötü verilerinin kaydedileceği tahmin edilmektedir. Bu 
öncü göstergeler ışığı altında alınan tedbirler, radikal tüketim ve üretim mo-
dellerinin test edileceği seyahat trendlerinin yapısal olarak değişeceği bir dö-
nemi işaret etmektedir.
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The Future of the Tourism Sector after the Great Lockdown 

Abstract
The global coronavirus outbreak, called Great Lockdown, has negative effects 
on all sectors. The psychological, sociological and especially economic nega-
tive effects of the outbreak are expected to continue in the short and medium 
term. The tourism sector is one of the sectors that are affected by the pande-
mic most. At the same time, accommodation, food and beverage, transpor-
tation and other sectors (souvenirs, carpet-rugs, etc.), which are sub-sectors 
related to tourism, have been exposed to the same effect. The tourism sector 
both in Turkey and in the world, is testing the highest employment decline 
in its history. The negative impact of these effects on the tourism sector is 
expected to continue increasingly. The year 2020 is considered a dead period 
for many sectors. It is estimated that perhaps the worst data of its history will 
be recorded for the tourism and travel industry in this period. The measures 
taken under the light of these leading indicators point to a period when radi-
cal consumption and production patterns will be tested and travel trends will 
change structurally.

Keywords
COVID-19 and tourism, effect of epidemic on tourism, pandemic and tourism, 

 tourism sector
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Giriş

Turizm sektörü geçtiğimiz son 50 yılda hem turist sayısını hem de turizm ge-
lirini katlayarak arttıran bir sektör haline gelmiştir. Turizm, dünyada her 10 
işten birini yaratan, dünya ihracatında 1,6 trilyon dolarlık payı olan, dünya 
GSYH’nin %10’unu oluşturan, dünya ihracatının %7’sini, dünya hizmet ihra-
catının da %30’unu oluşturan bir sektördür (UNWTO, 2020). Diğer taraftan 
2019 yılında turist sayısı 1,5 milyar kişiye ulaşırken, turizm geliri 1,7 trilyon 
dolara ulaşmıştır. Turizm faaliyeti talep yönüyle şoklara (salgın, terör, savaş, 
doğal afet vb.) oldukça açık ve kırılgan bir sektördür. Aynı zamanda kırılgan 
olduğu kadar şoklara karşı kendini düzeltebilen bir sektörel yapıya da sahip-
tir. Ancak 11 Mart 2020’de, Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19’un 
pandemi yani küresel salgın olarak ilan edilmesi ile birlikte turizm sektörü 
yeni bir döneme girmiştir. Bu dönemin kısa ve orta vadede zararsız atlatıla-
bilmesi mümkün görünmemektedir. Salgının Çin ve dünya ekonomisine olan 
etkilerini inceleyen çalışmalarda virüsün yılın ilk çeyreğinde Çin ekonomisi-
ni yaklaşık 62 milyar dolar ve dünya ekonomisini de 280 milyar doları aşan 
zarara uğratacağı tahmin edilmektedir (Ayittey vd., 2020; Acar, 2020). Diğer 
taraftan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2020’de COVID-19 
sebebiyle uluslararası turizm hareketlerinde iyimser tahminde %45 oranında 
bir azalma yaşanmasını beklemektedir. Kötümser tahminde ise virüsün 2020 
Eylül ayına kadar devam etmesi durumunda ise bu azalmanın %70’e çıkması 
öngörülmektedir (OECD, 2020). İç turizm de sınırlama önlemlerinden büyük 
ölçüde etkilenmektedir, ancak iyileşme aşamasından sonra iç turizmde daha 
hızlı bir toparlanma beklenmektedir (Bahar ve İlal, 2020). Çünkü öncelikle 
ülke içi şehir dışı yasakları kalkacaktır. Uluslararası seyahatlerde ise önlemlere 
ve kısıtlamalara bir süre daha devam edileceği öngörülmektedir.

Türkiye turizminin makroekonomik görünümüne bakıldığında 2016 yılında 
yaşanan turist sayısı ve turizm gelirleri noktasında sert düşüşler sonrasında 
sektörde toparlanma söz konusudur. 2019 yılında Türkiye’ye gelen toplam ya-
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bancı turist sayısı 45 milyon olmuştur ve gelen toplam yabancı turist sayısında 
2018 yılına göre %12 oranında bir artış yaşanmıştır. Yurtdışında ikamet eden 
vatandaşlarla bu rakamlar 51 milyon turist sayısına ve %14’lük bir değişim 
oranına ulaşmaktadır. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya (7 mil-
yon), Almanya (5 milyon), Bulgaristan (2,7 milyon), İngiltere (2,6 milyon) ve 
İran (2,1 milyon) olmuştur. Turizm gelirlerinde ise 2019 yılında bir önceki 
yıla göre %16 oranında bir artış söz konusudur. Buna göre turizm gelirleri 
34,5 milyar dolar olmuştur. Kişi başı ortalama harcama miktarı ise 666 dolara 
ulaşmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020).

Şekil 1. COVID-19 Salgının Sektörlere Etki Endeksi

 

 
Avasant LLC (2020) dünya çapnda 11 ana sektörde personel, operasyonlar, 
tedarik zinciri ve gelirler dikkate alnarak hazrlanan etki endeksinde en sert 
şekilde etkilenen sektörlerin imalat, seyahat ve ulaşmn olduğu Şekil 1’de göze 
çarpmaktadr. Seyahat ve ulaşm sektörünün genel değerlendirme, gelir, tedarik 
zinciri, operasyonlar ve personel bakmndan en yüksek puanlar aldğ (5 puan) 
dolaysyla koronavirüs salgnnn en şiddetli etkilediği sektörlerden iki 
sektörden biri olduğu görülmektedir. 
 
Tüm dünyada yaşanan bu olumsuz tablolarn gelecekteki yansmalarnn şiddeti 
ve derecesi, bugünden itibaren şekillenmeye başlayan yeni modellerin, 
trendlerin ve planlarn doğru bir şekilde biçimlendirilmesine bağl olduğunun 
göz önünde bulundurulmas turizm ve lojistik sektörlerinin evrileceği yönü de 
belirleyecektir. Dolaysyla bu etkilerin sektörler açsnda iyi analiz edilmesi ve 
çözüm üretilmesi ekonomilerin uygulayacaklar politikalarla örtüşmelidir. Bu 
sebeple çalşma, küresel salgnn turizm sektörüne etkisini inceleyerek sonraki 
dönemlere yönelik atlacak admlar için fikir sunmay amaçlamaktadr. 
 
Çalşma 3 ana başlktan oluşmaktadr. Giriş bölümünü takiben, 2. bölümde 
teorik çerçeveden ve turizmle ilgili projeksiyonlardan bahsedilecektir. Son 
bölümde ise sonuç ve politika önerilerine yer verilecektir. 
 
Kavramsal Çerçeve 
Turizm sektörü Türkiye gibi Akdeniz çanağnda yer alan kitle turizmine bağml 
ülkeler açsndan oldukça önemli bir yere sahiptir. Türkiye ekonomisinde 54 
farkl sektöre girdi sağlayan 34,5 milyar dolarlk bir ticaret hacmine sahiptir. 
Turizm sektörünün doğrudan etkileri açsndan bakldğnda 34,5 milyar dolar 
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Avasant LLC (2020) dünya çapında 11 ana sektörde personel, operasyonlar, 
tedarik zinciri ve gelirler dikkate alınarak hazırlanan etki endeksinde en sert 
şekilde etkilenen sektörlerin imalat, seyahat ve ulaşımın olduğu Şekil 1’de 
göze çarpmaktadır. Seyahat ve ulaşım sektörünün genel değerlendirme, gelir, 
tedarik zinciri, operasyonlar ve personel bakımından en yüksek puanları aldığı 
(5 puan) dolayısıyla koronavirüs salgınının en şiddetli etkilediği sektörlerden 
iki sektörden biri olduğu görülmektedir.

Tüm dünyada yaşanan bu olumsuz tabloların gelecekteki yansımalarının şid-
deti ve derecesi, bugünden itibaren şekillenmeye başlayan yeni modellerin, 
trendlerin ve planların doğru bir şekilde biçimlendirilmesine bağlı olduğunun 
göz önünde bulundurulması turizm ve lojistik sektörlerinin evrileceği yönü de 
belirleyecektir. Dolayısıyla bu etkilerin sektörler açısında iyi analiz edilmesi ve 
çözüm üretilmesi ekonomilerin uygulayacakları politikalarla örtüşmelidir. Bu 
sebeple çalışma, küresel salgının turizm sektörüne etkisini inceleyerek sonraki 
dönemlere yönelik atılacak adımlar için fikir sunmayı amaçlamaktadır.

Çalışma 3 ana başlıktan oluşmaktadır. Giriş bölümünü takiben, 2. bölümde 
teorik çerçeveden ve turizmle ilgili projeksiyonlardan bahsedilecektir. Son bö-
lümde ise sonuç ve politika önerilerine yer verilecektir.
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Kavramsal Çerçeve
Turizm sektörü Türkiye gibi Akdeniz çanağında yer alan kitle turizmine ba-
ğımlı ülkeler açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Türkiye ekonomi-
sinde 54 farklı sektöre girdi sağlayan 34,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine 
sahiptir. Turizm sektörünün doğrudan etkileri açısından bakıldığında 34,5 
milyar dolar olan ekonomik katkısı dolaylı ve uyarılmış etkileri de dikkate 
alındığında Şekil 2’de de görüleceği üzere oldukça büyük bir ekonomik hacme 
ulaşmaktadır. Turizm sektörü eğitimden kültüre, antropolojiden arkeolojiye 
konaklama sektöründen ulaşıma hediyelik eşyadan rekreasyona birçok alanı 
ilgilendiren bir yelpazeyi içine almaktadır.

Şekil 2. Turizm Sektörünün Multi-Disipliner Yapısı
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Kaynak: Jafari (2001); Bauer (2008)

Turizm sektöründe bölgesel anlamda korkulan en büyük tehlikelerden biri-
si küresel anlamda terör olaylarıdır ki bu salgının kaç katlık bir negatif etki 
yaratacağı tahmin edilememektedir. Turizm sektöründe yaşanan şokların do-
layısıyla da COVID-19’un etkisini Grafik 1’de görüleceği şekilde açıklamak 
mümkündür. 
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Grafik 1. COVID-19 Küresel Salgınının Turist Sayısına Etkisi

 

Kaynak: Gülal, Özcan ve Özmen (2016) ve yazar tarafından düzenlenmiştir.

Grafik 1 incelendiğinde özellikle 11 Mart 2019 tarihi (salgının küresel bir sal-
gın kabul edildiği gün) dışşal şokun başladığı noktayı temsil etmektedir. O 
günden bu güne kadar hala turizm sektörü daralma dönemindedir ve dünya 
turizm ekonomisi açısından henüz dip noktasına ulaşılamamıştır. Daralma dö-
nemi bittikten sonra toparlanma yani şok öncesi döneme dönüş sağlanacaktır. 
Terör olaylarında bile bu toparlanma süreci 3-6 ay sonrasında dahi şok önce-
si yani eski seviyesini yakalamaktadır. Şokla yaşanan kayıpların büyüklüğünü 
(taralı alan) ise ülkelerin ekonomi politikalarını kullanma başarısı belirlemek-
tedir. Dünya Turizm Örgütü’nün tahminlerine göre 2020 yılında, 2019 yılı 
ile karşılaştırıldığında uluslararası turist varışları en iyimser ihtimalle %20-30 
oranında sert bir düşüş yaşaması beklenmektedir (UNWTO, 2020). 

Turizmin ekonomik etkileri genelde turist sayısı dolayısıyla da turizm gelirleri 
açısından değerlendirilmektedir. Turizmin tahmini döviz gelirleri üzerindeki 
etkisi ise Grafik 2 üzerinden değerlendirilebilir.

Küresel Salgının Turizm Sektöründe Beklenen Ekonomik Etkileri 
Turizm döviz rezervlerine büyük oranda pozitif katkılar sunmaktadır. 2019 
yılı itibari ile Türkiye ekonomisine 34,5 milyar dolar enjeksiyon sağlamıştır.  
Aylar itibari ile turizm sektörüne sağlanan döviz miktarı aylık gelen turist sayısı 
ile ortalama turist harcaması ile çarpılarak 2020 için minimum tahmini dö-
viz miktarı hesaplanmıştır. Grafik 2 incelendiğinde ilk çeyrekteki turizm gelir 
kaybı 0.4 milyar dolar gerçekleşmiştir (TÜİK, 2020).
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Grafik 2. 2020 Turizm Sektörü Tahmini Döviz Kaybı (milyar dolar)1

ortalama turist harcamas ile çarplarak 2020 için minimum tahmini döviz 
miktar hesaplanmştr. Grafik 2 incelendiğinde ilk çeyrekteki turizm gelir kayb 
0.4 milyar dolar gerçekleşmiştir (TÜİK, 2020). 
 

1 

 
 
Nisan ayndan itibaren ise yurtdş giriş ve çkş yasaklarnn tam olarak 
uygulanmas ile birlikte kayplarn maksimum seviyeye ulaşmas 
beklenmektedir. Tahmini döviz kayplarnn ise haziran, temmuz ve ağustos 
aylarnda Grafik 2’de görüleceği üzere maksimuma ulaşmas beklenmektedir. 
Toplamda ise 26,7 milyar dolara ulaşmas beklenmektedir. Haziran 2020 aynda 
iç turizmin kontrollü bir şekilde başlatlmas dş turizminde nasl bir yol 
alacağn şekillendirecektir. Turizm sektöründe alnan önlemler ve küresel 
anlamda turist gönderen ülkelerin alacağ önlemler Grafik 2’yi negatif ya da 
pozitif yönde şekillendirecektir. 
 
Grafik 3. Turizm Gelir ve Gideri (milyar dolar)  

                                                            
1 Yurtdşnda yaşayan Türk vatandaşlar hesaplamalara dahil edilmemiştir. Türk vatandaşlar da 
dâhil edildiğinde toplamda yaklaşk 4,5 milyar dolarlk bir artş söz konusu olacaktr.  
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Nisan ayından itibaren ise yurtdışı giriş ve çıkış yasaklarının tam olarak uygu-
lanması ile birlikte kayıpların maksimum seviyeye ulaşması beklenmektedir. 
Tahmini döviz kayıplarının ise haziran, temmuz ve ağustos aylarında Grafik 
2’de görüleceği üzere maksimuma ulaşması beklenmektedir. Toplamda ise 
26,7 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Haziran 2020 ayında iç turizmin 
kontrollü bir şekilde başlatılması dış turizminde nasıl bir yol alacağını şekil-
lendirecektir. Turizm sektöründe alınan önlemler ve küresel anlamda turist 
gönderen ülkelerin alacağı önlemler Grafik 2’yi negatif ya da pozitif yönde 
şekillendirecektir.

Grafik 3. Turizm Gelir ve Gideri (milyar dolar) 

 
 
Diğer taraftan turizm giderleri bakmndan değerlendirildiğinde 2020 ylnda 
salgn nedeniyle ülkeden Türk vatandaşlarnn çkamamas nedeniyle turizm 
giderleri bir kazanca dönüşmüştür. Dolaysyla turizm giderleri 2020’de 
minimum 4,8 milyar dolarlk bir turizm kazanc haline dönüşmüştür. 
 
Turizm sektörünün ekonomik etkileri temelde iki gruba ayrlmaktadr. 
Bunlardan ilki reel ekonomik etkileri ikincisi moneter (parasal) ekonomik 
etkileridir. Reel ekonomik etkileri turizm sektörünün alt sektörleri baznda ele 
almak mümkündür. 
 
Şekil 2. COVİD-19’un Turizmin Alt Sektörlerine Etkisi 
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Diğer taraftan turizm giderleri bakımından değerlendirildiğinde 2020 yılında 
salgın nedeniyle ülkeden Türk vatandaşlarının çıkamaması nedeniyle turizm 
giderleri bir kazanca dönüşmüştür. Dolayısıyla turizm giderleri 2020’de mini-
mum 4,8 milyar dolarlık bir turizm kazancı haline dönüşmüştür.
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Turizm sektörünün ekonomik etkileri temelde iki gruba ayrılmaktadır. Bun-
lardan ilki reel ekonomik etkileri ikincisi moneter (parasal) ekonomik etkileri-
dir. Reel ekonomik etkileri turizm sektörünün alt sektörleri bazında ele almak 
mümkündür.

Şekil 3. COVİD-19’un Turizmin Alt Sektörlerine Etkisi

Turizm Sektörü temelde 4 alt sektöre ayrılmaktadır. Bunlar Şekil 3’de de gö-
rüleceği üzere konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım ve diğer sektörlerden oluş-
maktadır.

Grafik 4. Turistik Kişisel Harcamaların Dağılımı

Turizm Sektörü temelde 4 alt sektöre ayrlmaktadr. Bunlar Şekil 2’de de 
görüleceği üzere konaklama, yiyecek-içecek, ulaşm ve diğer sektörlerden 
oluşmaktadr. 
 

 
 
Turizm sektöründe yaplan harcamalarn dağlmna bakldğnda yeme-içme 
(%19,5), diğer mal ve hizmetler (%18,5),  ulaşm (%13,3), konaklama (%10,4) 
ana kalemler olarak görülmektedir. 
 
Konaklama Sektörüne Etkisi 
Konaklama sektörü turizm sektörünün ana arz kaynaklarnn başnda 
gelmektedir.  Turistin ulaşm hizmetini aldktan sonra ilk ulaştğ yerdir. Turizm 
sektöründe ana unsur olarak yer alan konaklama işletmelerinin yarattğ katma 
değerin pay Tablo 1’de görüleceği üzere 2018’de %11,8, 2019 ylnda ise 
%10,4’dür. 2020 tahminleri Tablo 1 üzerinden değerlendirildiğinde 3,6 milyar 
dolarlk bir ekonomik kayp söz konusudur. 
 
Tablo 1. Turizm Gelirinin Harcama Kalemlerine Göre Dağlm (2018, 2019) 

 2018 2019 

Miktar 
(1000$) 

Pay 
(%) 

Miktar 
(1000$) 

Pay 
(%) 

HARCAMA TÜRÜ 

19,57%

10,49%

3,09%
6,51%1,14%0,41%

13,35%

18,53%

2019 Kişisel Harcamalar 

Yeme-içme Konaklama

Sağlk Ulaştrma (Türkiye içi)

Spor, eğitim, kültür Tur hizmetleri

Uluslararas ulaştrma Cep telefonu dolaşm harcamalar

Marina hizmet harcamalar Diğer mal ve hizmetler

Turizm sektöründe yapılan harcamaların dağılımına bakıldığında yeme-içme 
(%19,5), diğer mal ve hizmetler (%18,5),  ulaşım (%13,3), konaklama (%10,4) 
ana kalemler olarak görülmektedir.

 
 
Diğer taraftan turizm giderleri bakmndan değerlendirildiğinde 2020 ylnda 
salgn nedeniyle ülkeden Türk vatandaşlarnn çkamamas nedeniyle turizm 
giderleri bir kazanca dönüşmüştür. Dolaysyla turizm giderleri 2020’de 
minimum 4,8 milyar dolarlk bir turizm kazanc haline dönüşmüştür. 
 
Turizm sektörünün ekonomik etkileri temelde iki gruba ayrlmaktadr. 
Bunlardan ilki reel ekonomik etkileri ikincisi moneter (parasal) ekonomik 
etkileridir. Reel ekonomik etkileri turizm sektörünün alt sektörleri baznda ele 
almak mümkündür. 
 
Şekil 2. COVİD-19’un Turizmin Alt Sektörlerine Etkisi 
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Konaklama Sektörüne Etkisi
Konaklama sektörü turizm sektörünün ana arz kaynaklarının başında gel-
mektedir.  Turistin ulaşım hizmetini aldıktan sonra ilk ulaştığı yerdir. Turizm 
sektöründe ana unsur olarak yer alan konaklama işletmelerinin yarattığı kat-
ma değerin payı Tablo 1’de görüleceği üzere 2018’de %11,8, 2019 yılında ise 
%10,4’dür. 2020 tahminleri Tablo 1 üzerinden değerlendirildiğinde 3,6 mil-
yar dolarlık bir ekonomik kayıp söz konusudur.

Tablo 1. Turizm Gelirinin Harcama Kalemlerine Göre Dağılımı (2018, 2019)

2018 2019

Miktar 
(1000$)

Pay  
(%)

Miktar 
(1000$)

Pay  
(%)

HARCAMA TÜRÜ

Toplam turizm geliri (A+B) 29.512.926 100.00% 34.520.332 100.00%

Kişisel harcamalar (A) 22.546.615 76.40% 25.355.577 73.45%

Yeme-içme   5.933.587 20.11% 6.756.719 19.57%

Konaklama   3.299.496 11.18% 3.621.359 10.49%

Sağlık     863.307 2.93% 1.065.105 3.09%

Ulaştırma (Türkiye içi)   1.943.635 6.59% 2.247.263 6.51%

Spor, eğitim, kültür     347.688 1.18% 393.778 1.14%

Tur hizmetleri     117.373 0.40% 142.047 0.41%

Uluslararası ulaştırma   4.191.515 14.20% 4.607.257 13.35%

Cep telefonu dolaşım harcamaları     101.904 0.35% 85.364 0.25%

Marina hizmet harcamaları     37.237 0.13% 41.752 0.12%

Diğer mal ve hizmetler   5.710.869 19.35% 6.394.933 18.53%

Giyecek ve ayakkabı   3.326.166 11.27% 3.921.072 11.36%

Hediyelik eşya   1.260.845 4.27% 1.344.768 3.90%

Halı, kilim vb.     93.661 0.32% 120.436 0.35%

Diğer harcamalar   1.030.195 3.49% 1.008.657 2.92%

Paket tur harcamaları  
(ülkemize kalan pay) (B)   6.966.310 23.60% 9.164.755 26.55%

Kaynak: TÜİK Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi, 2020

Turizmin marjinal fayda düzeyi normal mallardan daha yüksek miktarlarda 
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla insanlar turizmde sektöründe ki kurallar ve kı-
sıtlamaların yoğunluğu tatil ve seyahat eğilimini durduracak ya da en iyi ihti-
malle öteleyecektir.
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Ancak bununla birlikte sektörde ilerleyen dönemlerde şu trendlerin ortaya çık-
ması muhtemel görünmektedir: Butik oteller, bağımsız villalar, tatil köyleri, özel 
tekne turları, bungalovlar, yazlık ev, karavan, çadır ve kamp, büyük oteller2.

Konaklama işletmeleri için 12.05.2020 tarihinde 2020/6 sayılı genelge çıkartıl-
mıştır. Bu genelge ile birçok tesis için emredici ve tavsiye niteliğinde kurallar 
belirlenmiştir. Ancak bu genelge konaklama işletmeleri açısından 2 unsuru 
ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan ilki, işletmelerden istenen kuralların bir ma-
liyet artışı yaratması, ikincisi ise işletmelerin %60 doluluk oranı ya da belirli bir 
kapasite ile çalışmak istememeleridir. Her iki durumda sonuç olarak maliyet 
artışından kaynaklanan durgunluk yaratacaktır. Böylece sektörde kısa ve orta 
vadede daralma ortaya çıkacaktır.

Diğer taraftan teknolojik trendler ve değişimler de konaklama sektöründe ağır-
lık kazanacaktır. Örneğin; otomatik kapılar, temassız ödeme, önceden menü re-
zervasyonları, açık büfe sonlanması, otelcilik sektöründe genel olarak teknoloji 
odaklı bir yapının ortaya çıkması beklenmektedir. Bu durumun ise verimliliği 
artırması diğer taraftan da teknolojik ve yapısal işsizliği artırması beklenebilir. 

Ayrıca check-in işlemlerinde de format değişecektir. Yüz tarama programla-
rı, bluetooth teknolojisi ile cep telefonundan kapı açma özelliği ve elektro-
nik imza gibi uygulamaların kullanımı artacaktır. İnsanlar bu salgından sonra 
yeme-içme ve seyahat etme alışkanlıkları kısmen ya da tamamen değişeceği 
öngörülmektedir. Otel bünyesindeki havuzlar, fitness, çocuk kulüpleri ve SPA 
alanları gibi sağlık açısından daha özenli dezenfekte edilecektir.

Yiyecek İçecek Sektörüne Etkisi
Turizm sektöründe yiyecek-içecek sektörünün payı da oldukça yüksektir. 
Turizm sektörü içinde Tablo 1’de de görüleceği gibi yiyecek-içecek sektörü 
Türkiye’de 6,7 milyar dolarlık katma değer yaratmaktadır. Yiyecek-içecek sek-
törünün turizm gelirleri içerisindeki payı %19,5’dir. Türkiye’de turizm sek-
törü genellikle Her şey dâhil (HD) sistemine dayanmaktadır. COVID-19 ile 
birlikte turizmdeki yeme-içme eğilimlerinde radikal değişikliklerin olması da 
beklenmektedir. Her şey dâhil formatı azalma göstermekle birlikte, insanlara 
güven vermek için sunumlar değişecektir. Uçaklarda olduğu gibi menülerin 
önceden belirlenmesi, yemek seçimi gibi seçeneklerin ön plana çıkması bek-
lenmektedir.  Yani müşteriler kendi kaşıkları ile yemeklerini benmari yemek 
sunum yerlerinden alamayacaklardır. Canlı pişirme istasyonlarından aşçılar 
müşterilere yemeklerini verecektir. Dezenfeksiyon için oteller, maliyet artışına 
rağmen alkol oranı yüksek kimyasal temizlik ürünlerine yönelmek zorunda ka-
lacaklardır. Maliyetlerin artması turizm talep modeline göre fiyatları artıracak 
ve dolayısı ile turizm talebini düşürecektir. Bu durum turizm sektöründe daha 
az turist anlamına gelmektedir. Diğer taraftan otellerin birçoğunun kullanılan 
malzemeler noktasında birçok kamusal alandan daha temiz olduğunun da al-
tını çizmek gerekmektedir.

2 %60 doluluk oranları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020/6 sayılı genelgesi dikkate alındığında belirli bir kesim tarafından tercih 
edilmesi beklenmektedir. 
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Diğer Mal ve Hizmetler Sektörüne Etkisi
Diğer mal ve hizmetler, turizm sektörü açısından oldukça önemli bir gelir ka-
lemini oluşturmaktadır.  Diğer mal ve hizmetler kalemi giyecek ve ayakka-
bı, hediyelik eşya, halı, kilim vb. diğer harcamalar grubundan oluşmaktadır. 
Özellikle turizm sektöründe küçük ve orta boy işletmeler sınıfında yer aldığın-
dan dolayı oldukça önemli bir çarpan etkisine de sahiptir. 2019 yılında turizm 
gelirleri içerisinde ki payı Grafik 5’te görüleceği üzere 6,3 milyar dolardır ve 
%18,5’lik paya sahiptir.

Grafik 5. Turizm Sektöründe Diğer Mal Hizmet Harcamaları

turizm gelirleri içerisinde ki pay Grafik 5’te görüleceği üzere 6,3 milyar 
dolardr ve %18,5’lik paya sahiptir. 
 

 
 
Diğer mal ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerin özellikle küçük işletme 
olmas ve öz sermayelerinin yetersiz olmas nedeniyle COVID-19 salgnnn 
yarattğ krizde hem talep bakmndan hem de arz bakmnda en çok etkilenecek 
alt sektörlerdendir. Bu sektörler arasnda %11,3 ile giyecek ve ayakkabclk 
sektörü, %3,9 ile hediyelik eşya sektörü, %2,9 ile hal kilim ve dokuma 
sektörleri yer almaktadr.  Bu sektörlerin talebi her ne kadar İstanbul, Antalya, 
İzmir gibi turistik destinasyonlarda gerçekleşse de arz ise Gaziantep’te (hal, 
kilim dokuma), Konya’da (ayakkabclk), Bursa’da (tekstil, havlu, çorap vs.) ve 
birçok Anadolu şehrinde gerçekleşmektedir. Bu durum ise COVID-19’un ya da 
benzeri salgnlarn bölgesel ekonomik etkilerinin boyutunu artrmaktadr. 
Dolaysyla da bu sektörlere bağml olan alt sektörlerde doğal olarak salgnn 
etkilediği zincirin halkalarna eklenmektedir. 
 
Ulaşm Sektörüne Etkisi 
Turizm sektörünün dördüncü en önemli unsuru ulaşm sektörüdür. Ulaşm, 
turizm sektörünün en önemli payna sahiptir. Ulaşm sektörünün turizm 
harcamalar içerisindeki pay %19,8’dir. Turizmde ulaşm uluslararas ve ulusal 
(Türkiye içi) olmak üzere iki gruba ayrlmaktadr. Ekonomik büyüklük olarak 
değerlendirildiğinde 6,8 milyar dolarlk bir hacme ulaşmaktadr. 
 
Grafik 6. Turizm Sektöründe Ulaşmn Yeri 

11,36%
3,90%

0,35%
2,92%

Giyecek ve ayakkab Hediyelik eşya Hal, kilim vb Diğer harcamalar

Diğer mal ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerin özellikle küçük işletme 
olması ve öz sermayelerinin yetersiz olması nedeniyle COVID-19 salgınının 
yarattığı krizde hem talep bakımından hem de arz bakımında en çok etkile-
necek alt sektörlerdendir. Bu sektörler arasında %11,3 ile giyecek ve ayakka-
bıcılık sektörü, %3,9 ile hediyelik eşya sektörü, %2,9 ile halı kilim ve dokuma 
sektörleri yer almaktadır.  Bu sektörlerin talebi her ne kadar İstanbul, Antalya, 
İzmir gibi turistik destinasyonlarda gerçekleşse de arzı ise Gaziantep’te (halı, 
kilim dokuma), Konya’da (ayakkabıcılık), Bursa’da (tekstil, havlu, çorap vs.) ve 
birçok Anadolu şehrinde gerçekleşmektedir. Bu durum ise COVID-19’un ya 
da benzeri salgınların bölgesel ekonomik etkilerinin boyutunu artırmaktadır. 
Dolayısıyla da bu sektörlere bağımlı olan alt sektörlerde doğal olarak salgının 
etkilediği zincirin halkalarına eklenmektedir.

Ulaşım Sektörüne Etkisi
Turizm sektörünün dördüncü en önemli unsuru ulaşım sektörüdür. Ulaşım, 
turizm sektörünün en önemli payına sahiptir. Ulaşım sektörünün turizm har-
camaları içerisindeki payı %19,8’dir. Turizmde ulaşım uluslararası ve ulusal 
(Türkiye içi) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ekonomik büyüklük olarak 
değerlendirildiğinde 6,8 milyar dolarlık bir hacme ulaşmaktadır.
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Grafik 6. Turizm Sektöründe Ulaşımın Yeri

 
 
Turizm ulaşmnda özellikle havayolu şirketleri önemli bir orana sahiptir.  
Turizm ulaşmnn büyük bir çoğunluğu (%72,7) hava yolu taşmaclğ ile 
yaplmaktadr (Digilli, 2016, s. 200). Dolaysyla da hava yolu ulaşm 
konusunda baz önlemler alnmas kaçnlmaz olmaktadr. Turizm sektörünün 
ve ulaşm sektörünün en önemli ayağ olan havayolu ulaşmnda kstlayc 
önlemlerin alnmas hem maliyet hem de psikolojik olarak talebi azaltacaktr.  
THY’nin İstanbul havalimannda ya da dünyadaki bir havalimannda koruyucu 
önlemler almas örneğin korona testi yaplmas tüm yolcular için hem zamansal 
hem fiziksel hem de ekonomik olarak caydrc bir unsur olacaktr.  Normal 
şartlar altnda turistlerin pasaport ve vize gibi unsurlara bile tahammülü yokken 
bu tür önlemler insanlar tatil ya da iş amaçl seyahatlerden alkoyacaktr.     
 
Bununla birlikte havaclk sektöründe alnan benzer önlemler, kişiye özel 
seyahatler, ekolojik seyahatler, sağlk yaşam-SPA seyahatler, gurme seyahatler, 
yavaş (slow-city) seyahatler, sosyal sorumluluk seyahatler yeni trendler 
yaratacaktr. İnsanlar seyahat planlamasn acenteden değil internetten yaparak 
uçağn, konaklamasn, transferini ve hatta gitmek istediği yerleri gösterecek 
özel rehberini bile kendileri organize edeceklerdir. Belki internette yer alan 
önemli seyahat bloggerlar özel seyahat planlama uzmanlar olarak karşmza 
çkacak ve kişilere özgü seyahat planlamas yaparak yardmc 
olacaklardr. Salgn korkusuyla toplu taşma araçlar fazla tercih edilmeyecektir. 
İnsanlar, araç kiralayarak gitmek istedikleri destinasyonlara ulaşm 
sağlayacaktr. Araç kiralama says bir oranda artş izleyecektir (Bahar, 2020). 
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Turizm ulaşımında özellikle havayolu şirketleri önemli bir orana sahiptir.  Tu-
rizm ulaşımının büyük bir çoğunluğu (%72,7) hava yolu taşımacılığı ile yapıl-
maktadır (Digilli, 2016, s. 200). Dolayısıyla da hava yolu ulaşımı konusunda 
bazı önlemler alınması kaçınılmaz olmaktadır. Turizm sektörünün ve ulaşım 
sektörünün en önemli ayağı olan havayolu ulaşımında kısıtlayıcı önlemlerin 
alınması hem maliyet hem de psikolojik olarak talebi azaltacaktır.  THY’nin 
İstanbul havalimanında ya da dünyadaki bir havalimanında koruyucu önlem-
ler alması örneğin korona testi yapılması tüm yolcular için hem zamansal hem 
fiziksel hem de ekonomik olarak caydırıcı bir unsur olacaktır.  Normal şartlar 
altında turistlerin pasaport ve vize gibi unsurlara bile tahammülü yokken bu 
tür önlemler insanları tatil ya da iş amaçlı seyahatlerden alıkoyacaktır.    

Bununla birlikte havacılık sektöründe alınan benzer önlemler, kişiye özel se-
yahatler, ekolojik seyahatler, sağlık yaşam-SPA seyahatler, gurme seyahatler, 
yavaş (slow-city) seyahatler, sosyal sorumluluk seyahatler yeni trendler yara-
tacaktır. İnsanlar seyahat planlamasını acenteden değil internetten yaparak 
uçağını, konaklamasını, transferini ve hatta gitmek istediği yerleri gösterecek 
özel rehberini bile kendileri organize edeceklerdir. Belki internette yer alan 
önemli seyahat bloggerları özel seyahat planlama uzmanları olarak karşımıza 
çıkacak ve kişilere özgü seyahat planlaması yaparak yardımcı olacaklardır. Sal-
gın korkusuyla toplu taşıma araçları fazla tercih edilmeyecektir. İnsanlar, araç 
kiralayarak gitmek istedikleri destinasyonlara ulaşım sağlayacaktır. Araç kira-
lama sayısı bir oranda artış izleyecektir (Bahar, 2020).

Turizm Giderlerine Etkisi
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harca-
malarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre % 25,6 azala-
rak 793 milyon 491 bin dolar oldu.
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Grafik 7. Turizm Gideri ve Giden Turist sayısı (2019)

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarmzn 
harcamalarndan oluşan turizm gideri, geçen yln ayn çeyreğine göre % 25,6 
azalarak 793 milyon 491 bin dolar oldu. 
 

 
 
2019 ylnda 4,4 milyar dolar olan turizm gideri Grafik 7’de görüleceği şekilde 
2020 ylnda önemli ölçüde azalma göstermesi beklenmektedir. Hem COVID-
19 küresel salgn hem de artan döviz kuru basks üzerine insanlarn tüketim 
davranşlarnn da değişmesi ile yurtdşn ziyaret eden turist saysnn ve turizm 
giderinin oldukça düşük seviyelere inmesi beklenmektedir. 
 
2020 birinci çeyrekte yurt dşn ziyaret eden vatandaş says bir önceki yln 
ayn çeyreğine göre yüzde 13,6 azalarak 1 milyon 743 bin 660 kişi oldu. 
Bunlarn kişi baş ortalama harcamas ise 455 dolar olarak gerçekleşmiştir.  
Dolaysyla turizm giderleri bir ithalat kalemi gibi düşünüldüğünde Türkiye 
ekonomisi açsndan bu ithalatn düşeceği düşünülebilir. Turizm dengesi 
buradan elde edilen döviz kazanc ile pozitif yönde dengelenecektir. Ancak 
Türkiye’nin turizm cari dengesi aktif turizm bilançosuna sahip olduğu için 4,4 
milyar dolarlk kazanç sadece turizm gelirinden elde edilen kayba küçük bir 
tampon görevi görecektir. 
 
Sonuç 
Küresel salgn haline dönüşen COVID-19’un genelde ekonomik etkileri üzerine 
odaklanlmaktadr. Literatürde oldukça fazla düzeyde ekonomik analizler ortaya 
atlmaktadr.  Turizm sektörünün multidisipliner bir alan olmas nedeni ile 
birçok etki alan bulunmaktadr. Salgnn başta toplum sağlğ olmak üzere 
çevresel, sosyolojik ve kültürel etkilerini de göz ard etmemek gerekmektedir. 

   1 000 000
   2 000 000
   3 000 000
   4 000 000
   5 000 000
   6 000 000
   7 000 000
   8 000 000
   9 000 000

   10 000 000

Yllk Q1 Q2 Q3 Q4

4 
40

3 
67

0

1 
06

6 
70

6

1 
08

2 
54

3

1 
23

0 
96

4

1 
02

3 
45

7

9 
65

0 
51

2

2 
01

7 
91

6

2 
44

4 
66

8

2 
94

9 
11

8

2 
23

8 
81

0

Turizm  gideri (000 $) Yurt dşn ziyaret eden vatandaş says

2019 yılında 4,4 milyar dolar olan turizm gideri Grafik 7’de görüleceği şe-
kilde 2020 yılında önemli ölçüde azalma göstermesi beklenmektedir. Hem 
COVID-19 küresel salgını hem de artan döviz kuru baskısı üzerine insanların 
tüketim davranışlarının da değişmesi ile yurtdışını ziyaret eden turist sayısının 
ve turizm giderinin oldukça düşük seviyelere inmesi beklenmektedir.

2020 birinci çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 13,6 azalarak 1 milyon 743 bin 660 kişi oldu. Bunların kişi 
başı ortalama harcaması ise 455 dolar olarak gerçekleşmiştir.  Dolayısıyla turizm 
giderleri bir ithalat kalemi gibi düşünüldüğünde Türkiye ekonomisi açısından 
bu ithalatın düşeceği düşünülebilir. Turizm dengesi buradan elde edilen döviz 
kazancı ile pozitif yönde dengelenecektir. Ancak Türkiye’nin turizm cari denge-
si aktif turizm bilançosuna sahip olduğu için 4,4 milyar dolarlık kazanç sadece 
turizm gelirinden elde edilen kayba küçük bir tampon görevi görecektir.

Sonuç
Küresel salgın haline dönüşen COVID-19’un genelde ekonomik etkileri üzeri-
ne odaklanılmaktadır. Literatürde oldukça fazla düzeyde ekonomik analizler 
ortaya atılmaktadır.  Turizm sektörünün multidisipliner bir alan olması ne-
deni ile birçok etki alanı bulunmaktadır. Salgının başta toplum sağlığı olmak 
üzere çevresel, sosyolojik ve kültürel etkilerini de göz ardı etmemek gerek-
mektedir. Küresel bir tehdit oluşturan ve tedavisi bulunmayan bu ve benzeri 
olaylarda otoriteler tarafından belirlenen kurallar içerisinde hareket etmek 
oluşabilecek riskleri en aza indirmektedir. Ancak özellikle barışçıl ve lüks bir 
hizmet olan turizm talebinin olumsuz etkileneceği açıktır. Bu olumsuzluklar 
salgın sonrasında tüketim ve üretim alışkanlıklarında radikal değişimler ya-
ratacaktır. Bununla birlikte bu krizin etkisinin derinliği salgının sürecine ve 
ne zaman biteceğine bağlı olarak değişecektir. İnsanların turizm sektörüne 
yönelecek kadar sağlıklı bir güven ortamına ihtiyaç duymaları ve tatil dürtü-
sünü harekete geçirecek hem psikolojik hem de ekonomik politika araçlarının 
sunulması salgının turizm sektöründe oluşturduğu kayıpların azaltılması için 
kaçınılmaz olacaktır.
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Turizm sektörünün uluslararası hareketliliği özelliği göz önünde bulundurul-
duğunda ekonomilerin turizm sektörü üzerine salgın sonrası uygulayacakları 
politikalar karşılıklı olarak birbirlerini destekleyecek şekilde olmalıdır ki bir 
ülkede oluşan turizm talebinden diğer ülkeler eşzamanlı ve aynı tedbirler dü-
zeyiyle yararlanabilmelidir. Aksi takdirde sadece bir destinasyonda uygulanan 
politikalar karşılık bulamadığı için etkinsiz kalabilecektir.
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Küresel Salgın Sonrası Sağlık Turizminin Geleceği ve Türkiye’nin 
Önündeki Fırsatlar

Özet
Turizm sektörünün içerisinde tanımlansa da sağlık sektörünün önemli bir 
fonksiyonu olarak Türkiye açısından yükselen bir seyir ortaya koyan sağlık 
turizmi son yıllarda ciddi bir ekonomik gelişme göstermektedir. Bu alanda 
mevzuat düzenlemeleri, altyapı çalışmaları ve strateji belirlemeleri konusun-
daki adımlar tamamlanmış ve sektörel teşvikler çerçevesinde ciddi bir ivme 
şekillenmiştir. Bu çalışmada küresel salgın sonrası sağlık sektörünün sağlık tu-
rizmine yönelik beklentileri, sektörel risk ve fırsatlar analiz edilmektedir. 

Çalışmada, güçlü bir sağlık eğitimi, nitelikli bir altyapı ve deneyimli sağlık 
hizmet kadrosuna sahip olan Türkiye’nin bu alanda uluslararası sağlık turizmi 
gelirlerinden aldığı payın artırılması ve sürdürülebilir bir sağlık turizmi poli-
tikası konusunda değerlendirmelere yer verilmektedir. Ulusal ve uluslararası 
mevzuatlar ve milletlerarası özel anlaşmalar çerçevesinde sigortacılık sistemi-
nin de etkileşim içinde olduğu sağlık turizmi lojistik yan hizmet alanları ile 
beraber ekonomide önemli bir sektörel pay oluşturmaktadır. Aynı zamanda 
Türkiye’nin COVID-19 küresel salgınıyla gerçekleştirilen mücadele sürecinin 
başarısının sağlık turizmine etkisi analiz edilmektedir. Bu konuda devlet ve 
özel sektör katkı ve paylarının bir değerlendirmesi de yapılmaktadır.
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The Future of Health Tourism after Global Outbreak and 
Opportunities of Turkey

Abstract
Although it is defined within the tourism sector, health tourism, as an impor-
tant function of the health sector, showing a rising trend for Turkey, indicates 
a serious economic development in recent years. Steps on legislative arrange-
ments, infrastructural works and strategy determination have been completed 
in this area and a serious momentum has been shaped within the framework of 
sectoral incentives. In this study, the expectations, sectoral risks and opportu-
nities of the health sector for health tourism after the pandemic are analyzed.

There are also evaluations on increasing the share of health tourism income 
and sustainable health tourism policy of Turkey that has strong health educati-
on, qualified infrastructure and experienced healthcare staff. Health tourism, 
in which the insurance system also interacts within the framework of national 
and international regulations and international agreements, constitutes an im-
portant sectoral share in the economy along with the logistics peripheral servi-
ce areas. At the same time, the effects of the successful fighting process against 
to COVID-19 on health tourism are analyzed. In this regard, an evaluation on 
the contributions and shares of state and private sector is also made.

Keywords
health tourism, COVID-19, the future of tourism in the post-pandemic period
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Giriş

Turizm, Türkiye’nin önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Doğası 
gereği birçok etkileşim alanı ve kırılganlığı olan sektörün COVID-19 küresel 
salgınından en çok olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Ulusal 
ve uluslararası hareketliliğin en aza indiği pandemi ile mücadele sürecinin 
sona ermesini takiben seyahatlere yönelik kısıtların ortadan kalkması ve birey-
lerin psikolojik zihinsel algısının değişimi zaman alacaktır. Özellikle bireylerin 
güvenli seyahat ve tatil taleplerini karşılayacak sektörel gelişmelerin ve yeni 
regülasyonların uygulamaya geçmesini zamana bağlı olumsuz bir fetret devrini 
oluşturacağı beklenmektedir.

Turizm, farklı alanlarda istihdam yaratan, birçok sektörü kapsayan, çevreyi, 
doğayı ve kültürel varlıkları tanıtıp koruyarak insanların kültürel bir iletişim 
dili ile bölgesel ekonomik potansiyel oluşturmayı sağlayan cari açığın azaltıl-
masına da katkı sunan önemli uluslararası etkileşimli ticari bir faaliyet türü-
dür. Ülkeler, dünyanın farklı bölgelerinden, insanları çeken cazibe unsurları 
ile farklı turizm destinasyonları oluşturulmakta, böylece kendi vatandaşlarını 
dünya insanlarıyla buluşturmakta ve vizyonunu geliştirmektedir. 

Turizm öncelikli ülkeler açısından Gayri Safi Milli Hasılanın %9’una kadar 
ulaşan ekonomik bir potansiyel oluşturabilmekte ve bu tür ülkelerde esnek 
istihdam fırsatı sağlaması nedeniyle istihdamda %10’luk bir pay sağlamakta-
dır. Dünya ihracatının %9’unu turizm sektörü oluşturmaktadır. Küresel turizm 
endüstrisinde 3,2 trilyon dolarlık bir pazar kapasitesinden bahsedilmektedir. 
Ayrıca genel olarak dünya ekonomisindeki gelişme ve ilerlemeler turizm faa-
liyetlerine katılan insan sayısında artış öngörmektedir. Bugün pazarda geliş-
mekte olan ülkelerin payı %30 iken, 2030 yılında bu payın %57 dolayında ol-
ması beklenmektedir. Grafik 1’de dünyadaki uluslararası turist sayısının yıllara 
ve bölgelere göre artış projeksiyonu görülmektedir.
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Grafik 1. Bölgelere göre uluslararası turist sayısı projeksiyonu

Kaynak: UNWTO, 2015 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 2020 yılında ya-
yımladığı World Tourism Barometer raporuna göre 2019 yılında uluslararası 
turist sayısı %3,8 artışla 1,5 milyar seviyesinde gerçekleşmiştir. Uluslararası 
turizm 2017 yılında %7, 2018 yılında ise %6 oranında büyüme kaydetmiştir. 
Özellikle Avrupa için ekonomik ilişkiler açısından Brexit’in ortaya çıkardığı 
belirsizlik durumunu takiben COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde Avru-
pa Birliği ülkelerinin yaşadığı hayal kırıklığı ile tüm dünyada artan jeopolitik 
ve ticari gerilimlere bağlı olarak dünya ekonomisindeki yavaşlama seyri tüm 
sektörleri etkilemektedir. Bundan dünya turizminin de olumsuz etkileneceği 
rapor edilmektedir. Bu olaylar, 2019 yılında gerçekleşen %3,8 büyüme hızının 
önceki yılların gerisinde kalmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler göz önü-
ne alındığında COVID-19 salgınının turizm sektöründeki yıkıcı etkisinin daha 
fazla olacağı öngörülmektedir. Bu konuda sağlık turizmi ve bilimsel kongre 
turizmi ile uluslararası öğrenci odaklı eğitim faaliyetinin turizm sektörünü 
canlandırma fonksiyonu görebileceği düşünülmektedir.

Küresel turizmin alt sektörlere dağılımına bakıldığında, ilk sırayı kültürel tu-
rizm alırken ikinci sırayı sağlık turizmi almaktadır. Şekil 1’de görüleceği üze-
re sağlık turizmi, global turizm endüstrisi içerisinde önemli bir paya sahiptir. 
Sağlık hizmet pazarının büyüklüğü ve kazandırdığı yüksek gelir, sağlık turiz-
min oluşmasını ve hızla gelişmesini sağlamıştır.
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Şekil 1. Küresel Turizmin Alanlara Göre Dağılımı

Kaynak: Global Wellness Institute (2015)

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımı içerisinde bireyin fiziksel, zihinsel, ruh-
sal, sosyal, duygusal, çevresel anlamda sağlıklı olmasına katkıda bulunacak tüm 
turizm alternatiflerinin sağlık turizminin kapsamında değerlendirilmesi önem-
li olduğu vurgulanmaktadır (Global Wellness Institute, 2018). Şekil 2’de görü-
leceği şekilde sağlık turizmi çok yönlü ve çok boyutlu bir kapsam çizmektedir.

Şekil 2. Başlıklara göre sağlık turizmi kapsamı
 

 

 
 

Kaynak: Global Wellness Institute (2018) 
 
 
Sağlk Turizmi ve Türkiye’nin Potansiyeli 
Tarih boyunca insanlar şifa bulmak için çeşitli yöntemler denemiştir. 
Yaşadğ bölgede iyileşme imkân bulmadğnda ise seyahat etmiştir. 
Örneğin İslam dünyasnda darüşşifa ve kaplca merkezleri İstanbul, Bursa 
ve Bağdat gibi şehirler çok uzak coğrafyalardan tedavi olmaya gelen 
insanlar çekmiştir. Günümüzde ise gelişen teknolojik imkânlar ile seyahatin 
konforunun ve hznn artmas daha fazla insann sağlk amacyla yer 
değiştirmesini kolaylaştrmştr. Tüm bu gelişmelere rağmen uzun yllar 
sağlk hizmeti amaçl yolculuklar maddi durumu iyi olan insanlarn 
yapabileceği bir seyahatler olmuştur (Tontuş, 2017a) 
 
Sağlk turizmi alannda yaplacak olan çalşmalarn sağlk veya turizm 
sektörlerinin bireysel, bağmsz, kendi başlarna başarabilecekleri bir alan 
olmadğ için bu alanda her iki sektörün birlikte planlama, strateji belirleme 
ve altyap ile insan gücü konusunda birikimlerini paylaşarak sinerji 
oluşturmalarnn sektörel fayday sağlayacağ gecikmeli de olsa 
anlaşlmştr. Buna bağl olarak sağlk sektörü ile turizm sektörünün birlikte 
ortak uygulama alan olarak sağlk turizmi politikalar ve mevzuat 
geliştirilmiştir.  
 
Turizm potansiyeli olan refah seviyesi yüksek ülkelerin iç turizm 
doygunluğunu takiben; ülkeleraras seyahatin ucuzlamas ve kolaylaşmas, 
bilişim teknolojilerinin sunduğu araştrma frsatlar sonucu uluslararas 
alanda turizm sektörünün alternatiflerine ulaşma neticesinde kaliteli ve ucuz 

•Kişisel Gelişim•Çevre & 
Macera

•SPA & Güzellik
•Ruh-beden

•Sağlık
•Sağlıklı

beslenme
•Fitnes

Fiziksel Zihinsel 
ve Ruhsal

DuygusalÇevresel 
ve Sosyal

Kaynak: Global Wellness Institute (2018)
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Sağlık Turizmi ve Türkiye’nin Potansiyeli
Tarih boyunca insanlar şifa bulmak için çeşitli yöntemler denemiştir. Yaşadığı 
bölgede iyileşme imkânı bulmadığında ise seyahat etmiştir. Örneğin İslam dün-
yasında darüşşifa ve kaplıca merkezleri İstanbul, Bursa ve Bağdat gibi şehirler 
çok uzak coğrafyalardan tedavi olmaya gelen insanları çekmiştir. Günümüzde 
ise gelişen teknolojik imkânlar ile seyahatin konforunun ve hızının artması daha 
fazla insanın sağlık amacıyla yer değiştirmesini kolaylaştırmıştır. Tüm bu geliş-
melere rağmen uzun yıllar sağlık hizmeti amaçlı yolculuklar maddi durumu iyi 
olan insanların yapabileceği bir seyahatler olmuştur (Tontuş, 2017a)

Sağlık turizmi alanında yapılacak olan çalışmaların sağlık veya turizm sektör-
lerinin bireysel, bağımsız, kendi başlarına başarabilecekleri bir alan olmadığı 
için bu alanda her iki sektörün birlikte planlama, strateji belirleme ve altya-
pı ile insan gücü konusunda birikimlerini paylaşarak sinerji oluşturmalarının 
sektörel faydayı sağlayacağı gecikmeli de olsa anlaşılmıştır. Buna bağlı olarak 
sağlık sektörü ile turizm sektörünün birlikte ortak uygulama alanı olarak sağlık 
turizmi politikaları ve mevzuatı geliştirilmiştir. 

Turizm potansiyeli olan refah seviyesi yüksek ülkelerin iç turizm doygunluğu-
nu takiben; ülkelerarası seyahatin ucuzlaması ve kolaylaşması, bilişim teknolo-
jilerinin sunduğu araştırma fırsatları sonucu uluslararası alanda turizm sektö-
rünün alternatiflerine ulaşma neticesinde kaliteli ve ucuz turizm alternatifleri 
bireyler tarafından tercih edilir olmuştur. Sağlık turizmi açısından ise hasta ve 
hasta yakınlarının güvenilir sağlık hizmeti sunucularına ulaşma ve sağlık hiz-
metini kaliteli ve ucuz, daha hızlı ve nitelikli hangi merkezlerde alabilecekleri 
yönünde bilinçli tercih yapabilecek düzeyde bilgiye erişim fırsatı doğmuştur. 
Sağlık sigortası kuruluşları hasta ve hasta yakınlarının taleplerini yukarıdaki 
talepler çerçevesinde farklı ülkelerden hizmet satın alımı yoluyla gerçekleş-
tirmek için ekonomik sağlık turizmi alternatiflerini portföylerine almışlardır.

Türkiye, göreceli olarak ucuz ve kaliteli sağlık hizmetleri ile birçok ülke va-
tandaşının dikkatini çekmektedir. Ülkemizin hem dünyanın nüfus yoğunluğu 
hem de kişi başına geliri yüksek bölgelere yakınlığı, çok sayıda beş yıldızlı ter-
mal otellerin açılması, Termal Sağlık Turizminin, Dünya çapında son teknoloji 
ile tam donanımlı şehir hastaneleri, eğitim hastaneleri, üniversite hastaneleri, 
akredite özel hastaneleri ve bu hastanelerde verilen kaliteli sağlık hizmetleri 
ile de Medikal Turizmin gelişmesini sağlamış bulunmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda fiziksel imkânları çok iyi, tam donanımlı ve 
ileri teknolojiye sahip tesisler ve kaliteli sağlık hizmeti sunan sağlık persone-
line sahip olmasıyla Türkiye sağlık ve termal sağlık turizmi pazarından daha 
büyük paylar almaya aday konumdadır. Kurumsal yapı ve genç iş gücü aynı 
zamanda ulaşım imkânları Türkiye’nin sağlık hizmetlerindeki gücünü orta-
ya koymaktadır (Tontuş, 2017b; 2017d). Şekil 3’te Türkiye’nin sağlık turizmi 
konusundaki GZFT analizi ortaya konulmuştur. Bu noktada fiyat avantajları, 
termal potansiyeli, kısa bekleme süreleri, tarihi ve kültürel miras zenginliği, 
dünya standartların üstüne bir şekilde sunulan kişiye özel sağlık hizmeti, Tür-
kiye’yi sağlık turizminde ön plana çıkarmaktadır.
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Kaynak: Tontuş, (2017d) 

 
Türkiye’de turizmin 12 ay boyunca yaplabilir olmas sağlk turizmine gelen 
hastalarn ayn zamanda diğer turizm faaliyetlerine katlmasn sağlayan bir 
imkân sunmaktadr. Bu açdan sağlk turizmi Türkiye için çok boyutlu bir 
şekilde üzerinde durulup strateji üretilmesi gereken bir turizm şeklidir. 
 
Sağlk Turizminin Çerçevesi 
Sağlk turizminin genel çerçevesini ortaya koyarken buna ilişkin alt başlk 
kavramlarnn açklanmasnda fayda vardr. Bunlar; sağlk turisti, sağlk 
turizmi, turistin sağlğ ve turizm sağlğdr. 
 
1. Sağlk Turisti: Bireyin sağlğnn korunmas, geliştirilmesi ve 

hastalklarn tedavi edilmesi amacyla veya herhangi bir sebeple sağlk 
hizmeti almak için, seyahat edene sağlk turisti; 
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Türkiye'nin sağlk 
turizmi sektörü

Şekil 3. Türkiye’de sağlık turizminin GZFT analizi

Kaynak: Tontuş, (2017d)

Türkiye’de turizmin 12 ay boyunca yapılabilir olması sağlık turizmine gelen 
hastaların aynı zamanda diğer turizm faaliyetlerine katılmasını sağlayan bir 
imkân sunmaktadır. Bu açıdan sağlık turizmi Türkiye için çok boyutlu bir şe-
kilde üzerinde durulup strateji üretilmesi gereken bir turizm şeklidir.

Sağlık Turizminin Çerçevesi
Sağlık turizminin genel çerçevesini ortaya koyarken buna ilişkin alt başlık kav-
ramlarının açıklanmasında fayda vardır. Bunlar; sağlık turisti, sağlık turizmi, 
turistin sağlığı ve turizm sağlığıdır.

1. Sağlık Turisti: Bireyin sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalıkla-
rın tedavi edilmesi amacıyla veya herhangi bir sebeple sağlık hizmeti al-
mak için, seyahat edene sağlık turisti;

2. Sağlık Turizmi: Sağlık turisti olarak veya sağlık hizmeti alacak olana yar-
dımcı olmak üzere ikamet edilen yerden başka bir bölgeye veya ülkeye 
yapılan planlı ve en az 24 saatlik seyahate sağlık turizmi;

3. Turistin Sağlığı: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye seyahat amaçlı gi-
den turistlerin seyahat halindeyken acil veya plansız sağlık hizmeti almak 
zorunda kalmasına turistin sağlığı;

4. Turizm Sağlığı: Turistin konakladığı ve gezdiği çevrelerin sağlığı, bu yer-
lerin sağlıklı olması, turistin çevreye, çevrenin turiste sağlık açısından etki-
sine yönelik sağlık tedbirleri turizm sağlığı olarak tanımlanmaktadır.
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Ekonomiye olumlu etkileri açık olan sağlık turizminin genel olarak faydaları şu 
şekilde sıralanabilir. Öncelikle yabancı turistlerden sağlanan gelirlerin ülkele-
re ekonomik katkısı vardır. Ayrıca gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerden 
bir nevi kaynak transferi sağlayabilir. Turizm ülkeler arası bilgi paylaşımını ve 
iş birliklerini sağlayan etkenlerden birisidir. Sağlık turizmi, diğer tıbbî ticaret 
konusunda fırsatlar oluşturabilir (Özer ve Sonğur, 2012, s. 73-74). Bu anlamda 
sağlık turizminin ekonomi ile çok geniş bir etkileşimi bulunmaktadır.

Artan yaşlılık, maliyet farklılıkları, teknoloji ve ulaşımdaki gelişmeler, kalite-
li ağ, artan sağlık harcamaları, yasal düzenlemeler, akredite sağlık örgütleri, 
kaliteli insan kaynağı, sağlığın küreselleşmesi ve doğal termal kaynaklar sağlık 
turizminin etken faktörleri olarak sıralanmaktadır (Tontuş, 2017b). Bu etken 
faktörler Türkiye’nin sağlık turizmindeki avantajlarını da ön plana çıkarmak-
tadır. Zira gelişmiş olan ülkelerdeki artan yaşlılık ve döviz kuru gibi değişken-
ler ile oluşan maliyet avantajı Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip oldu-
ğunu göstermektedir.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turizmi üst kuruluşu oluşturarak bu ko-
nudaki girişimleri hukuki ve ekonomik destekleme ve standardize etme yö-
nündeki çalışmaları ortaya çıkmış, günümüzde ise TÜSEB ve TÜSEB altında 
kurulan şirketleşme ile organizasyonlar kurulmuştur. Ayrıca SATURK başta 
olmak üzere, ilgili birlik ve dernekler, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (US-
HAŞ) çeşitli yayınlar ile sağlık turizminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar 
yapmaktadır.
Sağlık turizminde Hindistan, Tayland, Singapur, ABD, Malezya, Almanya, 
Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Kosta Rika, medikal turizmde; Panama, 
Brezilya, Malezya, Kosta Rika, Hindistan, termal turizmde; Hindistan, Türki-
ye, Malezya ve SPA turizminde; Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Bali, 
Maldivler ise wellness turizminde öne çıkan ülkelerdir. Özellikle Hindistan 
medikal turizmin merkezi olarak kabul edilmektedir (Özer ve Sonğur, 2012, 
s. 74-75). Türkiye’nin bu anlamda medikal turizm, termal turizm ve wellness 
turizminde de gelişme imkânı vardır.

Dünya nüfusunun artması, yaşam kalitesinin yükselmesi, yaşlı nüfusun oransal 
olarak artması, çeşitli ülkelerde sağlık hizmeti maliyetlerinin yükselmesi bi-
reyleri daha kaliteli ve görece ucuz hizmet alabilecekleri ülkelere yöneltmiştir 
(BAKA, 2011). Bu bağlamda Türkiye, sağlık hizmetlerinin sunumunda; insan 
kaynağı kalitesi, ekonomik bedeli ve ileri teknoloji kullanımı ve uluslararası 
standartların uygulanmasıyla bölgesinde gerçek bir sağlık üssü haline gelmiş-
tir. Son yıllarda başta çevre ülkeler olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu, Afrika 
ülkeleri ve birçok Avrupa ülkelerinden hatta ABD’den binlerce hasta tedavi 
olmak için ülkemize gelmektedir.  Türkiye sağlık turizmi ile bölgenin sağlık 
merkezi olma yolunda güçlü bir ülke konumundadır.



611

Mustafa Solak, Muzaffer Şeker

Sağlık Turizminin Nedenleri
Sağlık turizmini tetikleyen, ihtiyacı belirleyen birçok etken bulunmaktadır. 
Bunlar Tontuş (2015) tarafından aşağıdaki ana başlıklar ile sıralanmıştır:

• Uzun süren hasta bekleme listelerinden kurtulmak

• Daha kaliteli, daha ucuza, daha kısa zamanda sağlık hizmeti almak

• Yüksek sağlık teknolojiye ulaşabilmek

• Kronik hastaların, yaşlıların veya engellilerin başka ortamlara gitme ve 
tedavi olma istekleri

• Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun 
ortamlarda olma isteği

• Tedavi olmanın yani sıra gezme ve kültür ziyaretlerinde bulunma isteği

• Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği 

• Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların oranının artması

• Hastanın kendi ülkesinde hizmete ulaşımı diğer ülkelerden daha zor 
olması 

• Nadir hastalıklar için kaliteli sağlık bakım hizmetini, diğer ülkede daha   
uygun imkanlarla alabilmesi

• Hasta bireyin tatilde ya da iş seyahatindeyken sağlık bakımına ihtiyaç 
duyması

• Yaşadıkları kendi ülkelerinde sağlık imkânlarından yararlanabilecekleri ye-
terli sağlık kurumlarının olmaması ile iletişim ve ulaşımın çok gelişmesidir.

Türkiye’nin sağlık turizminin geliştirilmesi için yukarıda sıralanan nedenleri 
iyi analiz etmektedir. Son yaşanan küresel salgından sonra bu nedenler arası-
na Türkiye özelinde başarılı sağlık ve kriz yönetimi başlığı da eklenebilir. Bu 
süreçte Türkiye’nin sahip olduğu olumu imajı sağlık turizminde merkez olma 
yönünde kullanması gerekmektedir.
 
Sağlık turizmi kapsamında hizmet almak isteyenlerin tercih nedenleri ince-
lendiğinde, sağlık turizminde ülke ve yer tercihinde bazı etkenlerin önemli 
rolü olduğu görülmektedir. Bu etkenler; yeni teknoloji, bakım kalitesi, ödeme 
kapasitesi, erişebilme imkânı, uygunluk, güvenlik, turizm unsuru, mahremiyet 
ve artı imkanlar diye özetlenebilir. Tercih açısından Türkiye bu özelliklerin 
hepsini taşımaktadır.
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Şekil 4. Sağlık turizminin etki eden faktörler ile büyümesi
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Her ne kadar önemli bir gelişme potansiyeli bulunsa da sağlk sigorta 
haklarnn snr ötesi transferi sorunu, sağlk hizmeti sunan profesyonel 
bireylerin denklik sorunu, postoperatif bakm ve komplikasyonlarn 
yönetimi sorunlar, malpraktis yasalarndaki asimetri ve karşklklar, hasta 
kaytlarnn her yerde ayn standartta dijital olarak tutulamamas veyahut 
transfer edilememesi, snr ötesi seyahat sorunlar, iletişim dili sorunlarnn, 
kültürel farkllklardan kaynaklanan sorunlar sağlk turizminin gelişmesi 
engelleyen faktörler olarak karşmza çkmaktadr (Tontuş, 2017c). Fakat bu 
sorunlar doğru strateji ve politikalar ile üstesinden gelinebilecek niteliktedir. 
 
Sağlk Turizmi Çeşitleri 
Sağlk turizmi ile ilgili baz kaynaklar sağlk turizmini medikal turizm ve 
termal sağlk ve SPA & wellness turizmi olarak iki grupta ele alrken 
(Pollock & Willliams, 2000; Polat, 2008) diğer baz kaynaklarda ise sağlk 
turizmi medikal turizm, ileri yaş ve engelli turizmi, termal sağlk ve SPA & 

Yeni politikalar
Yaşlanan nüfus

Sigorta kapsam dışı tedaviler

Artan uluslararası kalite
Ulaşım kolaylığı

Yurtdışı düşük maliyetler

Kaynak: Tontuş (2017c)

Her ne kadar önemli bir gelişme potansiyeli bulunsa da sağlık sigorta hakla-
rının sınır ötesi transferi sorunu, sağlık hizmeti sunan profesyonel bireylerin 
denklik sorunu, postoperatif bakım ve komplikasyonların yönetimi sorunları, 
malpraktis yasalarındaki asimetri ve karışıklıklar, hasta kayıtlarının her yerde 
aynı standartta dijital olarak tutulamaması veyahut transfer edilememesi, sı-
nır ötesi seyahat sorunları, iletişim dili sorunlarının, kültürel farklılıklardan 
kaynaklanan sorunlar sağlık turizminin gelişmesi engelleyen faktörler olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Tontuş, 2017c). Fakat bu sorunlar doğru strateji ve 
politikalar ile üstesinden gelinebilecek niteliktedir.

Sağlık Turizmi Çeşitleri
Sağlık turizmi ile ilgili bazı kaynaklar sağlık turizmini medikal turizm ve ter-
mal sağlık ve SPA & wellness turizmi olarak iki grupta ele alırken (Pollock & 
Willliams, 2000; Polat, 2008) diğer bazı kaynaklarda ise sağlık turizmi medikal 
turizm, ileri yaş ve engelli turizmi, termal sağlık ve SPA & wellness turizmi 
olarak üç başlıkta incelenmektedir (Tontuş, 2017b). Çeşitli şekilleri olan sağlık 
turizminde genel işleyiş süreci Şekil 5’te özetlenmiştir. Bu sürece kimi zaman 
hastaların turistik konaklaması da ayrıca eklenebilmektedir.
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Şekil 5. Sağlık turizminde yaşanan süreç
 

 

 
Kaynak: Tontuş (2017c) 
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Kaynak: Tontuş (2017c)
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Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmini; medikal turizm, ileri yaş ve engelli turizmi 
ile termal turizm çeşitlerini bünyesinde barındıran bir alternatif turizm çeşidi 
olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada yapılan analizlerde de Sağlık Bakan-
lığı’nın bu sınıflandırması esas alınmıştır. Sağlık turizminin 3 grupta toplan-
masının nedeni, ileri yaş ve engelli turizminin ülkeler için önemli bir eko-
nomik getiri sağlayan ve giderek gelişen bir turizm çeşidi haline gelmesidir. 
Bu turizm çeşitleri uluslararası turizm sektörü içinde ekonomik olarak önemli 
bir paya sahiptir. Son yıllarda ülkeler tarafından bu turizm çeşitlerine verilen 
önem artarak devlet politikalarında yer almış bulunmaktadır (Yıldız, 2017).

Medikal Turizm (Tıp Turizmi)
Medikal turizm, sağlık turizminin 3 önemli türünden birisi olup çeşitli şekiller-
de tanımlanmaktadır. Bu turizm, uluslararası hastaların tedavi, rehabilitasyon 
ve bakım amacıyla kendi ülkelerinden başka ülkelere giderek o ülkelerdeki 
sağlık kurumlarından hizmet alması şeklinde olan sağlık turizmi çeşididir. 
Daha çok ileri tedaviler (kardiyovasküler cerrahi, radyoterapi vb.) transplan-
tasyon, infertilite, estetik cerrahi, göz, diş, diyaliz tedavileri vb. tedavileri içine 
alan bir sağlık turizmi çeşididir. Bir diğer tanımlamaya göre medikal turizm, 
bir ülkede yaşayan insanların tıbbi tanı, tedavi ve bakım konularında, kendi 
ülkesinde bulunan sağlık hizmetlerinden daha kaliteli bir hizmet almak veya 
kendi ülkesindeki sağlık maliyetlerinden daha ucuz sağlık hizmetlerinden fay-
dalanabilmek için başka bir ülkeye seyahat ettikleri turizm çeşididir (Özsarı & 
Karatana, 2013). Cohen ise medikal turizm kavramını turistlerin amacı üzerin-
den değerlendirmiştir. Cohen’e göre sağlık turizminin yapılma amacına göre 
aşağıdaki 5 farklı turist grubu bulunmaktadır. Bunlar:

• Herhangi bir tıbbi tedavi aramadan yurt dışında sadece tatile çıkmış 
turist

• Yurt dışında tatil sırasında tıbbi tedaviye ihtiyacı olan turist

• Yurt dışında tıbbi tedavi turistik faaliyetlerden aynı anda yararlanma 
niyetinde olan turist

• Yurt dışı tıbbi tedavi sırasında turistik faaliyetlerden de yararlanmak 
isteyen turist

• Sadece tıbbi tedavi almak için yurt dışında olan turist
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Şekil 6. Sağlık Turizmi hareketlerinde Turizm Grupları

Medikal turizmde ülkelere göre tedavi ücretlerinde önemli farklılıklar bulun-
maktadır. Medikal turizmde tercihte etkili olan faktörler uygu fiyat, kaliteli sağ-
lık hizmeti ve uzmanlıktır. Fiyat avantajı sağlayan ülkelerde Hindistan, kaliteli 
sağlık hizmeti sunan ülkelerde Singapur ve Almanya, alanında uzmanlaşmış 
sağlık hizmeti sunumunda; estetik cerrahi alanında Lübnan, göz tedavisinde 
ise Türkiye öne çıkmaktadır. Bu verileri değerlendirerek önümüzdeki süreçte 
sağlık turizminden önemli bir pay alabilmek için tıbbi uygulamalarda, tanı ve 
tedavide, fiyat belirlemelerinde güncel politikalar belirleyerek ülkemiz lehine 
iyi bir rekabet ortamı oluşturulmalıdır. Özellikle küresel salgın sürecinin ül-
kelere gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi yönünde bir ders verdiği dönemde 
Türkiye’nin küresel anlamda rekabet imkânının olduğu alanlara yapacağı ya-
tırımların getirisi önümüzdeki dönemlerde daha fazla olacaktır.

Türkiye gelişen sağlık hizmetleri doğrultusunda hem genel olarak turist sayı-
sını hem de medikal turizm için gelen turist sayısını giderek arttırmıştır. Tu-
ristin sağlığı kapsamında kamu ve özel hastanelerimizden hizmet alan bireyler 
ülkemizi ziyarete gelen ve ziyaret süresi içinde programlı veya program dışı 
ihtiyaç duyduğu anda sağlık hizmeti alanlar turistlerdir. Bu grup sağlık turiz-
minde önemli bir paya sahip bulunmaktadır. O yüzden sağlık turizmi genel 
turizmden ayrı düşünülemez ve genel turizmle iç içedir. Bu durum sektör tem-
silcileri tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

Sağlık turizminin başarılı ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde kurulan uluslararası hasta kayıt biriminin sağlık turizmi 
kapsamında sağlık hizmeti kamu ve özel tüm hastaneleri de içine alacak şekilde 
düzenlenmelidir. Çünkü gelecek dönem ile ilgili stratejilerin belirlenebilme-
si için sağlıklı veri toplanması ve bu verilerin analiz edilmesi gerekmektedir. 
Küresel salgın sonrasında sağlık turizmi ile ilgili atılacak adımlar noktasında 
toplanan verilerin değerlendirilmesi, strateji ve politika oluştururken istifade 
edilmesi alınacak verimi arttıracaktır.
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kaliteli sağlk hizmeti ve uzmanlktr. Fiyat avantaj sağlayan ülkelerde 
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Lübnan, göz tedavisinde ise Türkiye öne çkmaktadr. Bu verileri 
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Türkiye gelişen sağlk hizmetleri doğrultusunda hem genel olarak turist 
saysn hem de medikal turizm için gelen turist saysn giderek arttrmştr. 
Turistin sağlğ kapsamnda kamu ve özel hastanelerimizden hizmet alan 
bireyler ülkemizi ziyarete gelen ve ziyaret süresi içinde programl veya 
program dş ihtiyaç duyduğu anda sağlk hizmeti alanlar turistlerdir. Bu 
grup sağlk turizminde önemli bir paya sahip bulunmaktadr. O yüzden 
sağlk turizmi genel turizmden ayr düşünülemez ve genel turizmle iç içedir. 
Bu durum sektör temsilcileri tarafndan dikkatlice değerlendirilmelidir. 
 
Sağlk turizminin başarl ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için Sağlk 
Bakanlğ bünyesinde kurulan uluslararas hasta kayt biriminin sağlk 
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Yeri gelmişken önemli bir konunun daha kısa sürede çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir. O da üniversite ve diğer kamu hastanelerine sağlık turisti ge-
tirecek aracı kuruluş, şirket ve tur operatörleri ile ilgilidir. Halen uluslararası 
sağlık turizmi kapsamında hasta getirilmesini organize eden tur şirketleri ve 
tur operatörleri kısaca aracı kuruluşlarına ilişkin yasal bir düzenleme olmadı-
ğından herhangi bir ödeme yapılamamaktadır. Bu durum sağlık turizmi kap-
samında diğer ülkelerden gelecek hastaların transferinde aksamalara neden 
olmaktadır. Bu sorunun ortadan kalkması hastaların naklinin bir sistem içinde 
sürdürülmesi amacıyla tur şirketine, tur operatörü ve aracı kuruluşa hasta ba-
şına belli bir hizmet bedelinin ödenmesi için yasal düzenlemenin yapılması 
gelecek turist sayısına önemli katkı sağlayacaktır.

Sağlıkta Hizmetlerine Yeni Bir Boyut: USHAŞ A.Ş.
Ülkemizde sağlık turizmine yön vermek, bu alanda uluslararası ilişkilerde 
katkıda bulunmak, aracılık faaliyeti gösteren kuruluşlara yetki vermek, danış-
manlık yapmak, aracılık faaliyetlerinde bulunmak, sağlık sisteminin tanıtımını 
yapmak, projeler yapmak ve uygulamak ilaç, tıbbî cihaz ve malzeme konula-
rında yerlileşme projesi kapsamında stratejik faaliyetlerde bulunarak cari açığı 
azaltıcı etki sağlamak amacıyla 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 
03 Ağustos 2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Ek 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Uluslararası Sağlık Hizmetleri 
A.Ş. (USHAŞ) kurulmuştur (USHAŞ, 2020).

USHAŞ’ın görevleri beş maddede açıklanmaktadır. Bunlar:

1. Uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren ku-
rumlara yetki belgesi vermek.

2. Ülkemizin sağlık hizmetlerinin uluslararası tanıtımını yapmak, bu 
alandaki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, yön-
lendirmek ve desteklemek.

3. Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulun-
mak, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları adına 
uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme yapmak, yapılan söz-
leşmelerin yürütülmesine destek olmak.

4. Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi alma başvurularına cevap 
vermek, şikâyetler ve anlaşmazlıkların çözümü için ilgili merciler nez-
dinde girişimlerde bulunmak, tarafların karşılaşabilecekleri sorunları 
tespit ederek önleyici tedbirler almak.

5. Ülkemizin sağlık sisteminin tanıtımını yapmak, sağlık sistemleri, sağlık 
finansmanı ve kamu özel iş birliği modelleri konusunda uluslararası 
kişi ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, bu alanlarda sistemlerin ku-
rulması ve geliştirilmesine ilişkin yurt dışı talepleri karşılamak, proje-
ler yapmak ve uygulamak şeklindedir.
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Sağlık turizminde çok önemli görevler üstlenen USHAŞ’ın vizyonu ise: 

• Sağlık hizmetleri ihracatında, kamu/özel sektör koordinasyonunda 
ülke içinde lider pozisyonu üstlenmek

• Türkiye’nin sağlık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin yurt-
dışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayarak ülke imajını güçlen-
dirmek

• Yurtdışına sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve standardının artırıl-
ması için strateji geliştirmek, katkı sağlamak

• Sağlık sistemi ve eğitimi ihracatında öncü rol üstlenmek olarak tanım-
lanmıştır.

Kuruluşundan bu yana Sağlık Bakanlığı adına USHAŞ tarafından yetki belgesi 
verilmiş sağlık tesisi ve aracı kuruluş sayısı Sağlık bakanlığı, Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, 2019 verilerine göre aşa-
ğıya çıkarılmıştır.

Tablo 1. USHAŞ tarafından yetki belgesi verilmiş sağlık tesisi ve aracı kuruluş sayısı

Kuruluş Sayı

Aracı Kuruluş Sayısı 57

Kamu Sağlık Tesisi 100

Kamu Üniversite Hastanesi 22

Özel Sağlık Tesisi 533

Vakıf Üniversite Hastanesi 20

Toplam Kuruluş Sayısı 731

                   
Türkiye’de sağlık turizminde hizmet verecek belgeli kuruluşların küresel sal-
gın sonrasında katma değeri yüksek sağlık turizmi sektöründe cari açığına 
azaltıcı etkide bulunmak üzere faaliyetlerini arttırmalarına yönelik politikalar 
geliştirilmelidir. Hasta başına göre verilen gelirler hem medikal turizm hem 
de turistin sağlığı açısından ayrıca kamu ve özel sektör yönüyle de farklılıklar 
arz etmektedir.

Türkiye’nin son dönemde medikal turizmindeki ilerlemesinin nedenleri ara-
sında gelen sağlık turistlerine dünya standartlarında -hatta dünya standartla-
rının ilerisinde-, kaliteli tıbbi tanı ve tedavi, cerrahi uygulama ile tıbbi bakım 
hizmetleri verilmesi vardır. Türkiye’de çok iyi fiziksel yapı ve donanıma, ileri 
teknolojiye sahip tıbbî cihaz ve araçlar ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarında 
iyi yetişmiş alanında uzman ekipler tarafından sağlık turistlerine kaliteli, daha 
uygun fiyata en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmaktadır. Türkiye bu kapasitesi 
ile bölgede sağlık alanında lider ülke konumundadır.
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İleri Yaş ve Engelli Turizmi
İleri yaş ve engelli turizmi, yaşlı ve engellilerin bakım, rehabilitasyon ve me-
dikal tedavilerinin bir arada olduğu sağlık turizmi çeşididir. Bu turizm ileri 
yaş turizmi, yaşlı bakımı hizmetleri, klinik otelde iyileştirme hizmetleri, en-
gelliler için özel bakım ve gezi turları olarak kendini göstermektedir. Gelişen 
teknoloji ile beraber sağlık koşullarının iyileşmesi ve bu sayede insan ömrünün 
uzaması ile hastalıkların oranlarının azalmasından dolayı 65 ve daha yukarı 
yaştakilerin toplumdaki oranları yükselmesi ileri yaş turizminin müşteri yelpa-
zesini genişletmiştir. Bu sayede dünyada etkin ve dinamik canlı bir yaşlı nüfus 
oluşmuştur. Bu yaş grubundaki bireylerin genellikle emekli olması da zaman 
boş zamanların çok olduğu bir potansiyel turizm kitlesi ortaya çıkarmaktadır. 
Ayrıca zaman konusunda esneklik, mevsim dışında ucuz turizm alternatiflerin-
den ileri yaşlıların istifade edeceği bir imkân doğurmuştur (Gülen ve Demirci, 
2011, s. 80; Soysal, 2017, s. 171). Bu imkân yıl boyu turizmin devam etmesini 
sağlamaktadır. Ayrıca yıl boyu istikrarlı ve sürekli bir turizm geliri sirkülasyonu 
da oluşmaktadır. Yaşlı nüfus oranındaki artış ile birlikte sağlık ve bakım hiz-
metlerine olan talepler ve ayrıca birçok ülkede toplam nüfus içerisindeki payı 
%10’u bulunan engelli bireylerin turizm, eğlence, gezi gibi birçok aktiviteye 
kendilerine yönelik düzenlemelerdeki yetersizlikler sonucu ileri yaş ve engelli 
turizm ihtiyacı doğmuştur.
Dünyada son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus yaşı ortala-
ması hızla arttığı bilinen bir gerçektir. Japonya ve Kuzey Avrupa’da yer alan 
gelişmiş ülkelerde doğum oranının azalması ve gelişen teknoloji ile birlikte 
birçok hastalığın tedavisinin bulunması, yaşam kalitesi standartlarının artması 
sonucu ortalama yaşam süresinin uzamış ve nüfusun yaş ortalaması artmıştır 
(Tontuş, 2017b). Artan yaş ortalaması ileri yaş turizmi için büyük bir potansi-
yel oluşturmaktadır. Döviz kurunun yüksek olması ve sağlık hizmetleri kalitesi 
Türkiye’yi dünyada ileri yaş turizmi konusunda avantajlı bir konuma getir-
mektedir. Dünyada nüfus artışı yavaşlarken yaşam beklentisi artmakta, yaşlan-
ma eğilimi sürmekte, 2015’te %8 olan yaşlı nüfus oranının 2050’de %16 olması 
beklenmektedir (SBB, 2019). 

İleri yaş ve engelli turizminde; klinik oteller, rekreasyon alanları, tatil köyleri 
ve bakım evleri önemli yer tutar. İleri yaş turizmi etkinlikleri ve yaşlı bakım 
hizmetlerinde; klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri ve engelliler için meşgu-
liyet terapileri özel bakım ve gezi turları gerçekleştirilmektedir. İleri yaş turizmi 
turizmin çeşitlendirilmesi açısından önemli ve potansiyeli olan bir alternatif tu-
rizm çeşidi olarak turizm çeşitleri arasında yerini almış bulunmaktadır. Yapılan 
çalışmalara göre 2025 yılında AB ülkelerindeki 65 üstü nüfus 20 yaş altı nüfus-
tan daha fazla olacağı belirtilmektedir. Bugün dünyada her yaşlı başına dört 
çalışabilen nüfus varken bu oran 2050 yılında ikinin altına düşmesi beklenmek-
tedir. Bununla birlikte, ileri yaş turizmi doğrudan engelli turizm ile bağlantı-
lıdır, çünkü engellilik genellikle yaşlılarla doğrudan ilgilidir (Tontuş, 2017b). 
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Termal Sağlık Turizmi ve SPA & Wellness
Termal sağlık turizmi ve SPA & wellness, kaplıca suları ve/veya otelcilik hizmetle-
riyle birlikte medikal masaj, peloid gibi bazı tamamlayıcı tıp uygulamalarının ya-
pıldığı sağlık turizmi çeşidi olarak tanımlanır. Termal sağlık turizmi, termo-mi-
neral sıcak su banyosu, çamur banyosu gibi çeşitli yöntemlerin yanı sıra, iklim 
kürü, fizik tedavi ve rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek teda-
vilerinin birleştirilmesiyle yapılan kür tedavi uygulamaları olup, termal suların 
eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanımını da kapsar. Genel olarak su ile sağlık 
hizmeti veren merkezler SPA olarak tanımlanmaktadır. Wellness ise Dünya Sağ-
lık Örgütü’ne göre insanlarda hastalık veya zayıflığın tedavi edilmesinin yanında, 
onları fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak rahatlatan ve iyileştiren bir yöntemdir. 
Termal sağlık turizmi ve SPA & wellness bazı hastalıkların tedavi edilmesinin yanı 
sıra fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak rahatlama amacıyla yapılmaktadır. Wellness 
turizmi, sağlık ve refahı teşvik etmek amacıyla fiziksel ve psikolojik faaliyetler 
yapılmasıdır Bu bakımdan bireylerin sağlıklarını geliştirmek veya korumak ama-
cıyla kendilerini motive edecek yerlere yapılan seyahatlere ise wellness turizmi 
tanımı yapılmaktadır (Mueller & Kaufmann, 2001; Soysal, 2017, s. 171).

Dünyadaki wellness turizminin toplam payı 2017 tahminleri ışığında 639,4 
milyar dolar olarak belirtilmektedir. Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa 
en çok seyahat edilen bölge / Kıta olup 210,6 milyar dolarlık harcama ile ikinci 
sırada yer almaktadır. Türkiye bu alandaki turizm gelirinde Avrupa’da 8. sıra-
dadır (Global Wellness Institute, 2018).

Harita 1. Bölgelere göre wellness turizmi

Kaynak: Global Wellness Institute (2018)

3 ana başlıkta incelenen sağlık turizmi çeşitleri doğrultusunda sağlık hizmet 
kategorileri ve bunlardan faydalananların özellikleri Tablo 2’de özetlenmiştir.
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Tablo 2. Sağlık turizminde sunulan sağlık hizmetleri ve faydalanan turistlerin özellikleri

Sağlığı geliştirmeye 
yönelik hizmetler

Tedaviye yönelik 
hizmetler

Rehabilitasyon  
hizmetleri

Hizmetten  
faydalananlar

- Orta ve üst düzey 
gelir grubu

- Sağlıklı

- Düşük sağlık riski

- Bütün yaş grupları

- Orta ve üst düzey 
gelir grubu

- Seyahat edebilecek 
kadar sağlıklı

- Değişken sağlık riski

- Orta ve Üzeri yaş 
grubu

- Üst düzey gelir 
grubu

- Özel ihtiyaçlar

- Düşükten orta düze-
ye doğru sağlık riski

- Yaşlı

- Madde bağımlısı

Sağlık  
hizmetlerinin  
kapasite gerekleri

- İyi bir temel sağlık 
hizmeti

- Hastane hizmetleri 
için artan beklenti

- Uzman hekim

- Müdahalelerden 
destek tedavilere çok 
çeşitli ihtiyaçlar

- Yüksek düzeyde 
teknoloji

- Yüksek düzeyde 
teknoloji

- Uzman hekim

- Temel sağlık hiz-
metleri

- Terapötik 
müdahaleler

Süre - Değişken - Öngörülebilir

- Kısa ve takibi   

  mümkün

- Uzun

- Değişken

Kaynak: Özsarı & Karatana (2013, s. 138)

Dünyada ve Türkiye’de Termal Sağlık Turizmi
Günümüzde Termal Sağlık Turizmin bir doğal tedavi unsuru olan termal su-
ların zindelik ve rekreasyon amaçlı olarak insanın hem kendisini yenilemesi 
ve hem de eğlence amacıyla kullanılması tüm dünyada çok önem kazanmıştır. 
Dünyada termal sağlık turizmi tesisleri olarak bilinen kaplıca, otel, kür merke-
zi ve kür klinikleri gibi merkezlere olan ilgi önceki dönemlere oranla giderek 
artmaktadır. Birçok hastalığın tedavisinin yanı sıra, iyi bir dinlenme ihtiyacıy-
la termal tesislere olan ilgi giderek artmakta, ayrıca dünyada hastalıkları do-
ğal yöntemlerle iyileştirmek eğilimi de giderek ilgi görmektedir. Öte yandan 
dünya nüfusunun hızla yaşlanması, sağlıklı yaşlı nüfusa sunulan hizmetlerin 
çeşitliliğini arttırmaktadır. İnsanların değişik yerlerde tedavi olma istekleri ile 
tatil yaparken, dinlenirken tedavi olmayı tercih etmeleri de sağlık turizminin 
gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Dünyada idari ve ticari karar alma 
merkezleri konumunda olan büyük kentlerde mutlaka büyük ölçekli termal 
merkezler ve SPA birimleri bulunmaktadır. Bu termal merkezler bulundukları 
kentlerin turizmine büyük katkı sağlamaktadır.

Bu kapsamda gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri maliyetinin yüksek olma-
sı ve yaşlı nüfusun fazlalığı yöneticileri ve sosyal güvenlik kuruluşlarını daha 
ucuz hizmet arayışına yöneltmekte Bu gerekçelerden hareketle, sosyal güven-
lik kurumları ve özel sigorta şirketleri kaliteli tıbbî hizmet sunan ve coğrafik 
olarak yakın ülkelerle paket anlaşmalar yapmaktadır. Böylece termal sağlık 



621

Mustafa Solak, Muzaffer Şeker

hizmetlerini daha düşük maliyetli ülkelerden karşılama yoluna gitmektedir. 
Türkiye gerek termal kapasitesi gerekse de rekabetçi fiyatları ile termal tu-
rizm konusunda oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Türkiye’nin termal ve 
SPA & welness turizm potansiyeline bakıldığında; bulunduğu konum itibariyle 
eski çağlardan beri bölgenin sağlık merkezi olmuştur. Termal kaplıcalar, ta-
rihi şifahaneler, Türk hamamları Türkiye’de sağlık hizmetlerinin geleneksel 
örnekleridir. Bu kapsamda Türkiye, termal su kaynakları bakımından büyük 
bir öneme sahiptir. Türkiye’nin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de 
çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üs-
tün nitelikler taşımaktadır (Aydın, 2014, s. 23). Bu potansiyelin küresel salgın 
sonrası dönemde turizm gelirlerini arttırılması ve turizmde gelir çeşitliliğinin 
sağlanması için değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kaplıca tedavileri, tedavinin etkinliğinin arttırılması, ağrının azaltılması veya 
yok edilmesi, var olan hareket kısıtlılığının açılması, maksimum eklem hareket 
açıklığının sağlanması, hastalığın tedavi edilmesi, var olan fonksiyonel kapa-
sitenin korunması, eğer kayıp varsa fonksiyonel düzeyinin arttırılması, gün-
lük yaşam aktivitelerinde yeterliliğin sağlanması, sosyal yaşamdaki engelliliğin 
azaltılması ve yaşamın kolaylaştırılması amacıyla yapılmaktadır.

Harita 2. Türkiye’nin termal turizm bölgeleri

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007)

Özellikle sağlık yönetimi konusunda başarısını küresel salgın ile mücadele sü-
recinde ortaya koymanın verdiği avantaj ile Türkiye sağlık turizmin bir dalı 
olan termal sağlık ve termal turizminde elindeki doğal potansiyeli iyi kullan-
mak zorundadır. Termal sağlık turizminde öngörülen hedeflere ulaşabilmek 
için yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

• İyi eğitimli, donanımlı ve yetkin termal sağlık hizmeti sunucusu (Dr. 
hemşire, fizik tedavi uzmanı -fizyoterapist, turizm görevlisi vb.) yetiş-
tirmek.
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• Turizm alanında aktif eğitim programları ve güncellenmelerini sektör 
temsilcilerinin görüş ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlamak, 
açmak.

• Termal turizm alanında hizmet sunucularına dil eğitimi desteği sun-
mak ve bu yönde donanımlı dil laboratuvarları kurmak, hizmete açmak.

• Termal turizmle ilgili fuar ve toplantılara katılmak, koordine etmek, 
güç birliği oluşturarak fuar ve toplantılardan daha fazla yararlanmaya 
destek vermek.

• Ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerden fuar, toplantı 
ve tanıtımlarda etkin biçimde yararlanmak.

• Termal turizmine yönelik bölgesel, ulusal ve uluslararası kongre, sem-
pozyum ve toplantılar tertip etmek ve yapılanlara katılmak.

• Belli dönemlerde eğitici sertifikasyon programları hazırlamak ve sek-
tör çalışanlarına hizmet içi eğitim vermek,

• Termal turizmle ilgili çeşitli dillerde tanıtım ve eğitici yayınlar üret-
mek (kitap, bülten, tanıtım broşürü, dergi, eğitim rehberi gibi),

• Termal turizmi alanında faaliyet gösterecek sivil toplum kuruluşları 
kurmak ve/veya aktif olanlara destek vermek.

• Paydaşlar ile periyodik toplantı yoluyla durum değerlendirmeleri yap-
mak, sektör sorunlarının tespitine ve çözümüne katkıda bulunmak.

• Termal turizmiyle ilgili yenilikleri takip etmek için paydaşlar ve sek-
tör temsilcileri ile birlikte yurt dışı seyahatleri koordine etmek ve/veya 
katılmak.

Türkiye’nin Önündeki Fırsatlar
Yukarıda sıralanan yol haritası tüm sağlık turizmi alanlarına yönelik strateji-
leri belirlenmesi için de yol gösterici olacaktır. Ülkelerin ekonomilerinin ol-
dukça hasar gördüğü salgın sürecinde, hizmet sektörünün en çok etkilenen 
sektörlerin başında geldiği açıktır. Hizmet sektörü içerisinde bu durumdan en 
çok etkilenen alanlardan birisi ise turizmdir. Türkiye’nin COVID-19 salgınını 
yönetmedeki başarısı sağlık alanında önde gösterilen ülkelerden biri dünya 
kamuoyunda oldukça olumlu etki bırakmıştır. Salgın sonrası süreçte insanların 
kıs süreli endişelerden sıyırıldıktan sonra sosyalleşmek isteyecekleri bir dö-
nemde Türkiye kurumsal başarısı ve doğal potansiyelini birleştirerek sağlık 
turizminde dünyada önde gelen ülkelerden birisi olabilir. Yeni dönemde iz-
lenecek ekonomik yol haritasında sağlık turizmine daha geniş yer verilerek 
strateji ve politika geliştirme konusunda kamu ve özel sektör olmak üzere tüm 
paydaşlar ile istişare edilmelidir.

Türkiye sağlık turizminden daha fazla gelir elde etmede önemli fırsatlara sa-
hiptir. Bunlar yeni teknoloji, kaliteli sağlık ve bakım hizmeti uygun ödeme 
maliyeti, erişebilme imkânı, güvenlik, turizm unsuru, mahremiyet ve yeni pa-
zar imkânları şeklinde sayılabilir. Türkiye’de sağlık turizminde kalite düzeyine 
bakıldığında, dünyanın en iyi konumda olan ülkeleri içerisindedir. Özellikle 
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2003 yılında hayata geçirilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile Türkiye’deki, 
sağlık hizmetleri sunumunun daha etkili, verimli ve erişilebilir olması, çağdaş 
düzeyde ve nitelikli hale getirilmesi için birçok düzenleme yapılmıştır. Tür-
kiye’nin tüm bölgelerine yapılan yeni hastane tesislerle aynı düzeyde sağlık 
hizmeti sunulur hale gelmiştir.

2010 yılında kurulan Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı ve 2018 yılında kurulan 
USHAŞ’ın göreve başlamasıyla Türkiye kurumsal olarak sağlık turizmi politika-
sını benimsediğini göstermektedir Bununla birlikte, on birinci kalkınma planın-
da, sürdürülebilir kalkınma planı dâhilinde turizm hizmetlerinin çeşitliliği ve ni-
teliğinin arttırılması kapsamında sağlık turizmi özelinde birçok plan ve politika 
yayınlanmıştır. Her şehre inşa edilen nitelikli kamu hastaneleri,  özel sektörün 
sahip olduğu ileri teknoloji ile donanmış fiziksel yapısı, kaliteli sağlık persone-
le sahip akredite hastaneler, medikal turizm açısından elverişli şehirlerde beş 
yıldızlı oteller, sağlık turistlerine ekonomik ve kaliteli hizmet sunmaktadır. Tür-
kiye dünya standartlarında eğitimli yabancı dil bilen sağlık personeli, yabancı 
hekim çalıştırma olanağı ile Avrupa ülkeleri ile kıyaslanabilmektedir.

Tüm bu yatırımlar göz önüne alındığında yeni dönemde Türkiye sağlık turiz-
minde yeni pazar fırsatlarına sahiptir. Dünya sağlık turizminde maliyet avan-
tajını, gezme fırsatını ve kaliteli teknolojik altyapı sunan Türkiye, uluslararası 
hastaların tercihlerinin başında gelmektedir. 2023 sağlık vizyonu ve hükümet 
programı ile sağlık alanında diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği-
ni sürdürmek ve Türkiye’yi bölgesinde cazibe merkezi haline getirmek ve sınır 
ötesi sağlık hizmetleri sunum kapasitesini artırmak hedeflenmektedir (Soysal, 
2017, s. 175). Coğrafi konumu ile de erişilebilirlik avantajına sahip olan Türkiye, 
hava yolları konusunda yapılan yatırımlar ile de çoğu bölgeye doğrudan uçuşa 
sahip hale gelmiştir. Özellikle çevre ülkelerden her gün Türkiye’ye uçuş bulun-
maktadır. Bu durum göz önüne alındığında sağlık hizmetlerinden uçuş hizme-
tine kadar kapsamlı paketler ile yabancı turistlerin sayısı arttırılabilir. Bunun 
için tüm kurumların iş birliği ve koordinasyon içerisinde olması gerekmektedir.

Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’nin özellikle medikal turizmde bazı alan-
larında ciddi üstünlüklere sahiptir. İç hastalıkları, ortopedi, göz hastalıkları, 
kadın hastalıkları ve doğum Türkiye’nin en sık uluslararası hasta kabul ettiği 
branşlardır. Bunların yanında diğer ülkelere göre yurt dışından en fazla göz 
ameliyatına yönelik hasta kabul edilen ülkenin Türkiye olduğunu vurgulamak 
gerekir. Göz hastalıklarında özellikle (excimer laser cerrahisi, ön kamera cer-
rahisi, retina cerrahisi, şaşılık cerrahisi gibi) üst uzmanlık dalları ülkemizde 
oldukça gelişmiştir. Göz ameliyatı için Türkiye’yi tercih eden turistlerin ülkede 
ortalama 45 gün kaldığı göz önüne alındığında medikal turizmin ne kadar 
önemli bir ekonomik fayda sağladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca başta saç eki-
mi olmak üzere estetik cerrahi konularında medikal turizmde diğer ülkelere 
göre Türkiye’nin mukayeseli üstünlüğe sahip konumda olduğu ifade edilebilir 
(Soysal, 2017, s. 180). Ayrıca döviz kurundaki son durum Türkiye’yi sağlık 
hizmetlerinin maliyeti noktasında oldukça avantajlı ve rekabetçi bir konuma 
getirmiştir. 
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Sonuç ve Genel Değerlendirme
Türkiye’nin dünyadaki sağlık turizmi pazarından hak ettiği payı alması, 2023 
yılı hedefleri olarak belirlenen sağlık turizminde 2 milyon sağlık turistine, 20 
milyar dolar gelire, termal sağlık turizminde 500 bin yatak, 15 milyon turist 
ve 750 milyon dolar gelire, dünyanın en önemli, Avrupa’nın ise birinci termal 
turizm destinasyonu olma hedefine, küresel wellness turizminde hak ettiğimiz 
üst sıralara, ileri yaş turizminde ise 10.000 yatak kapasitesine, 150.000 turiste 
ve 750 milyon dolar gelire sahip olabilmek için atacağı adımları ve izleyeceği 
stratejiyi özetle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

* Turizm sektörü, Sağlık Bakanlığı ve özel sağlık kuruluşları birlikte 
adım atmalı, tam bir koordinasyon sağlanmalı, bütünleşik uygulama-
lara geçilmelidir.

* Türkiye’ye tedavi için gelen hastaların büyük çoğunluğu yaz aylarında 
gelmektedir. Dolayısı ile sağlık hizmetleri ile turizm birlikte yapılmak-
tadır. Bu açıdan iki hizmet türü birlikte değerlendirilmelidir.

* Uluslararası hastaları doğru anlamak ve bu hastalara doğru hizmeti 
verebilmek için hizmet sunucuları ile tercümanların eğitimine önem 
verilmelidir.

* Tıbbî uygulama ve bakım maliyetleri Türkiye’de diğer ülkelere göre 
%50- 60 oranda daha ucuzdur. Bu ucuz hizmet sunumunun tanıtımı 
tüm dünyada daha iyi yapılmalıdır.

• Hasta başı ortalama gelir, turistin sağlığı kapsamında 2- 4 bin dolar 
arasında iken, medikal turizmde bu gelir, 9 -12 bin dolar arasında de-
ğişmektedir. Bir genel turiste göre, turistin sağlığı kapsamında hasta 
başına ortalama gelir 3-6 kat, medikal turizmde ise 14-19 kat olarak 
gerçekleşmektedir. (TÜRSAB, 2014, s. 4; Aydın, 2014, s.9).

• Burada görüleceği üzere katma değeri yüksek olan sağlık turizminin 
iyi bir değerlemesinin yapılarak ülkemiz bu sektör imkânından çok iyi 
yararlanmalıdır.

• Yabancı hastaların %40’ı ileri teknolojiye, %32’si kaliteli bakıma önem 
vermektedir (Ehrbeck vd., 2008, s.4). Maliyet noktasında hâlihazırda 
Türkiye’nin avantajlı olduğu göz önüne alındığında bu konuda ileri 
teknolojik cihazlara sahip olma durumu ve kalite daima korunmalıdır.

• Ülkemiz zorunlu tıbbî uygulamaların yanı sıra saç ekimi ve estetik gibi 
diğer bazı hizmetler içinde önemli bir destinasyondur. Bu imkânlar-
dan en üst düzeyde yararlanılmalıdır.

• Sağlık hizmetlerinde resmî kurumlara hasta getiren aracı kurumlara 
ödeme yapabilme durumu açıklığa kavuşturulmalı ve gerekli yasal dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

• Sağlık turizmi alanında etkin tanıtım ve pazarlama yapılarak uluslara-
rası iş birliği artırılmalıdır.

• Tanıtım ve pazarlama alanında kamu ve özel sektör iş birlikleri artı-
rılmalıdır.

Yukarıda sıralanan maddelerin yanı sıra, ekonomik ve siyasal ilişkiler, coğrafi 
ve kültürel yakınlık, ilgili ülkedeki uzun bekleme süreleri ve sağlık hizmet-
lerinde yetersizlik, rekabetçi fiyat avantajı ile ikili anlaşmalar iyi değerlendi-
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rilmelidir. Bunların yanı sıra hedef pazardan istenen payın alınabilmesi için; 
güçlü bir sağlık turizmi portalı, reklam, fuarlara katılım, kongre, ticaret ve 
alım heyetleri, B2B görüşmeler, dijital pazarlama ve sağlık turizmi bilgi stant-
ları da en etkin şekilde kullanılmalıdır.

Ülkemizde halen genellikle alternatif turizm türlerine göre daha düşük gelir 
getiren deniz turizmi hâkimdir. Düşük katma değerli kitle turizmi yanı sıra 
özel programlar geliştirilerek katma değeri yüksek sağlık turizminin geliştiril-
mesi, yüksek gelir getiren turistleri ülkemize çekecektir. Türkiye’nin ekono-
mik hedeflerine ulaşması için her bir fırsatı verimli ve etkin bir şekilde değer-
lendirmesi gerekmektedir.
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Özet
2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve COVID-19 olarak 
isimlendirilen bir virüs, ülke sınırlarını aşarak bir iki ay gibi kısa sürede kü-
resel bir sorun olarak dünya gündemine oturmuştur. Salgının yayılma hızını 
azaltmak amacıyla ülkelerin karantina uygulamaları ve sokağa çıkma yasakları 
getirmesi hem ülke ekonomilerinde hem de küresel ekonomide önemli kı-
rılmalar meydana getirmiştir. COVID-19 salgını küreselleşen dünyanın ticari 
eksikliklerinin yanı sıra tedarik zincirlerinin ve lojistiğin hayati önemini gös-
termiş, güvenilir tedarik zincirlerine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Salgın süre-
cinde gıda, sağlık, temizlik ve tüm diğer temel tüketim ürünlerine kolay ve hız-
lı ulaşılabilmesi için tedarikten üretime, depo operasyonlarından ulaştırmaya, 
e-ticaretten kargo ve kurye hizmetlerine kadar tüm tedarik zinciri ve lojistik 
operasyonların kusursuz işlemesinin gerekliliği anlaşılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgınıyla tedarik zincirlerinde ve lojistik 
operasyonlarda yaşananları değerlendirmek ve salgın sonrası için bu alan-
lara yönelik olası değişimlerle ilgili öngörüler geliştirmektir. Bu kapsamda, 
salgının tedarik zincirlerine, lojistik sektörüne etkileri ve lojistik faaliyetlerde 
Türkiye özelindeki durumlar incelenmiştir. Lojistik sektörüne yönelik alınan 
önlemler, sektörün beklentileri ile salgın sonrası tedarik zincirleri ve lojistik 
faaliyetler için olası değişimler tartışılmıştır. Buna göre salgın sonrasında te-
darik zincirleri için yerelleşme, tedarikçilere ve müşterilere kolay erişilebilir-
lik, esneklik, dinamiklik ve dijitalleşme başlıklarının geliştirilmeye açık alanlar 
olacağı düşünülmektedir. Lojistik sektöründe ise temassız ulaştırma model-
leri; çok konumlu, dinamik, düşük maliyetli depolama yaklaşımları; lojistik 
hizmetlerde iletişimin geliştirilmesi, dijitalleşme, talep dalgalanmalarına hızlı 
uyum sağlayacak kargo hizmetlerinin geliştirilecek konular olarak ön plana çı-
kacağı öngörülmektedir. Ayrıca, salgın sonrası dönemde sağlık tedarik zinciri, 
insani yardım lojistiği, tersine lojistik, kapalı döngü tedarik zinciri konuları ile 
tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği konularının hem uygulamacılar hem de 
akademisyenler tarafından çalışılması ve odaklanılması gereken alanlar olaca-
ğı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
COVID-19 salgını, tedarik zinciri, lojistik
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The Effects of COVID-19 Outbreak
on Supply Chains and Logistics Activities

Abstract
A virus called COVID-19, which emerged in Wuhan, China in December 2019, 
crossed the country’s borders and was on the global agenda in a short period 
of time. In order to reduce the speed of the spread of the pandemic, the qu-
arantine practices and curfews of countries caused significant breaks both in 
the countries’ economies and in the global economy. The COVID-19 outbreak 
showed the vital importance of supply chains and logistics as well as the com-
mercial deficiencies of the globalizing world and increased the need for reliab-
le supply chains. During the pandemic process, it has been understood that all 
supply chains and logistics operations should function flawlessly from supply 
to production, warehouse operations to transportation, e-commerce to cargo 
and courier services in order to reach food, health, cleaning and all other basic 
consumer products easily and quickly.

The aim of this study is to evaluate what happened in the supply chains and 
logistics operations with the COVID-19 outbreak and to develop predicti-
ons about possible changes for these areas after the pandemic. The effects of 
pandemics on supply chain, logistic sector, and especially logistic activities in 
Turkey are examined. The measures taken for the logistics sector, the expe-
ctations of the sector, and the possible changes in supply chains and logistics 
activities for post-pandemic period are discussed. It is thought that the locali-
zation for the supply chains, easy access to suppliers and customers, flexibility, 
dynamism and digitization will be areas for improvement after the pandemic. 
The contactless transport models; multi-location, dynamic, low-cost storage 
approaches; improving communication in logistics services; digitalization; car-
go services adapting quickly to demand fluctuations will come to the fore as 
the topics to be developed in the logistic sector. It is thought that supply chain 
in health, humanitarian logistics, reverse logistics, closed-loop supply chain 
issues and the sustainability of supply chains will be areas to be studied and 
focused by both practitioners and academicians in the post-pandemic period.

Keywords
COVID-19, supply chain, logistics
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Giriş

2019 Aralık ayında Çin’de görülen ve 3 ay gibi kısa bir sürede dünyaya ya-
yılan COVID-19 salgını ve neden olduğu ani ölümler tüm dünya ülkelerini 
etkilemiştir. Virüsün aşısının bulunmaması ve tedavi süreçlerine direnç geliş-
tirdiğine yönelik çıkarımlar ülkeleri salgının yayılma hızını ve sağlık sistemi 
üzerindeki ağırlığını azaltmaya yönelik önlemler almaya zorunlu bırakmıştır. 
Virüsün bireylerin teması ve hava yolu ile bulaşması nedeniyle önceleri insan-
ların sosyalleştiği kalabalık mekânlarda bulunulmamasına yönelik önerilerle 
başlayan önlemler; bu mekânların kapatılması, insanların kapalı ortamlarda 
bir arada bulunmaması gibi uyarılarla devam etmiştir. Ancak, tavsiye ve uyarı 
niteliğindeki önlemlerin yetersiz kalması; bazı şehir, bölge ve ülkelerde ölüm-
lerin yoğunlaşması yetkilileri daha ciddi önlemlere yöneltmiştir.

Salgına yönelik önlemlerin en önemlisi karantina ve sokağa çıkma yasakları 
şeklinde olmuştur. Başlangıçta mahalle ve köyler gibi küçük ve yerel alanlarda 
uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasakları, salgının ciddiyetini artırması 
ile bölgesel, hatta ulusal olarak uygulanmaya başlanmıştır (Yu, Sun, Solvang 
ve Zhao, 2020). Dünya genelinde vatandaşlar evde kalmaya zorlanmış, buna 
bağlı olarak mal ve hizmetlere olan talepler ani olarak düşmüştür. COVID-19 
salgını ile iktisadi ve sosyal hayatta çok önemli değişiklikler ortaya çıkmış; tıbbi 
ürünler ve gıdalarla ilgili sektörler ile bilişim alanı dışındaki hemen hemen her 
sektör bu değişimden olumsuz olarak etkilenmiş, kesintiye uğramıştır. Özellik-
le ulaşım, turizm, otomotiv, enerji, metal, elektronik ve gıda dışı perakende bu 
olumsuzlukları en çok yaşayan sektörler olarak karşımıza çıkmaktadır (Ivanov 
ve Dolgui, 2020). Sektörler arası etkileşim ve mal/hizmet alışverişinin varlığı 
nedeniyle bir sektördeki aksama ya da duraksamalar diğer iş alanlarına ve sek-
törlerine de hızlıca yayılmıştır. Dolayısıyla, arz ve talep şokunun aynı anda ya-
şandığı ve daha önce yaşanmamış türde bir kriz gelişmiştir (Karakaya, 2020).

Salgın sürecinde yaşanan gelişmelerle birlikte tedarik zincirlerinin kolayca kı-
rılabildiği deneyimlenmiştir. Zincir hem çekme etkisinin yaratıldığı son müşte-
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rideki talebin azalması ile hem de hammadde ve malzeme tedarikindeki sıkın-
tılarla iki taraflı zarar görmüştür.  Mal/hizmet üreten sektörlerdeki şirketlerin 
faaliyetlerinin sekteye uğraması, içinde bulundukları tedarik zincirlerine yan-
sımış, zincirlerin kırılmasını beraberinde getirmiştir. 

Hükümetler ve sağlık kurumları COVID-19’un yayılmasını durdurmak ve en-
fekte olanları tedavi etmek için çalışırken, birçok sektördeki üretici de salgının 
tedarik zincirleri üzerindeki artan etkisini yönetmek için mücadele etmektedir 
(Majid, 2020). Bu kapsamda da salgın sürecinde hayatta kalmak ve süreç sonun-
da çabuk toparlanabilmek için tedarik zincirlerde risk azaltmaya yönelik envan-
terler, taşeron kapasiteleri, alternatif tedarikçiler, yedek ulaştırma altyapıları, 
çok kanallı dağıtım sistemleri, esnek üretim sistemleri, veri odaklı ve gerçek za-
manlı izleme ve görünürlük sistemlerinin bulunup bulunmadığı sorgulanması 
gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır (Ivanov ve Dolgui, 2020). 

Salgın nedeniyle tedarik zincirlerinin kırılması ve ülkelerin sınır kapılarını 
kapatması domino etkisi yaratarak lojistik sektörünü de ciddi düzeyde etki-
lemektedir. Gümrük işlemlerinden, taşımacılık şekillerine; kargo ve kurye 
hizmetlerinden, depolama faaliyetlerine kadar lojistik faaliyetler de salgından 
etkilenmiş, ancak salgınla birlikte farklı iş modellerine ve uygulamalara da 
açık hale gelmiştir. 

COVID-19 salgınının tedarik zincirlerine ve lojistik sektörüne etkisinin de-
ğerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada; bu alanlarda Türkiye özelindeki 
durumlar açıklanmaya çalışılacak, lojistik sektörüne yönelik salgın sürecinde 
alınan önlemler ve sektörün beklentileri ile salgın sonrası tedarik zincirleri ve 
lojistik faaliyetler için olası değişimler değerlendirilecektir. Ancak, bu çalışma-
nın kaleme alındığı tarihte henüz salgının sona ermediği düşünüldüğünde, 
yapılan değerlendirmelerin önemli görülen hususların vurgulanmasıyla sınırlı 
kalacağını belirtmek gerekir.  

Dört ana bölümden oluşan çalışmanın girişten sonraki ilk bölümünde CO-
VID-19 salgınıyla tedarik zincirlerinde yaşananlar değerlendirilmiş ve salgın 
sonrası için öngörülerde bulunulmuştur. İkinci bölümde ise salgının lojistik 
sektörüne ve operasyonlarına etkileri, sektörün beklentileri ile salgın sonrası 
dönem için olası değişimler değerlendirilmiştir. Çalışma tedarik zincirleri ve 
lojistik faaliyetler için geliştirilmeye açık ve çalışılması gereken alanların işaret 
edildiği sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.

COVID-19 Salgınıyla Tedarik Zincirlerinde Yaşananlar ve Salgın 
Sonrası İçin Öngörüler

COVID-19 Salgınının Tedarik Zincirlerine Etkileri
Tedarik zincirleri bir mal/hizmetin ürün olarak müşteriye ulaştırılmasına ka-
darki süreçte hammadde temininden başlayarak, bitmiş ürün haline dönüş-
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türülmesi, ürünlerin perakendecilere veya doğrudan müşterilere dağıtımını 
da içeren yapılardır. Bu yapılar tedarikçiler, üreticiler, üçüncü parti hizmet 
sağlayıcılar, dağıtım kanalının üyeleri gibi çeşitli iş birimleri arasındaki bir dizi 
iş sürecinin senkronize edilerek bütünleştiği sistemlerdir (Min ve Zhou, 2002). 
Bu tanıma göre, şirketlerin müşterilerine mal/hizmetlerini sorunsuz sunabil-
mesi için iyi planlanmış, senkronize ve doğru işleyen tedarik zincirleri gerek-
lidir. Özellikle küresel çapta faaliyet gösteren şirketlerde tedarik zincirlerinin 
yönetimi kritik önemdedir. 

Tedarik zincirlerinde hammadde ve malzeme tedarikinde ithalata bağımlı 
olunması, tedarik zinciri planlamalarının satış tahminleri üzerinden yapıldı-
ğı ve satış tahminini olumsuz etkileyecek ciddi durumların oluşması, zincirin 
birden çok üyesinin (tedarikçiler, üreticiler, perakendeciler, müşteriler vb.) et-
kilendiği problemlerin oluşması gibi durumlarda tedarik zincirlerinde kırılma 
ve kesintiler oluşabilmektedir. Çoğunlukla bu gibi kesintilerle karşılaşıldığın-
da, tedarik zincirleri üretim veya arzın durduğu süre boyunca işlev görecek ye-
terli envanteri oluşturabilmesine rağmen COVID-19 gibi küresel ve kapsamlı 
salgında işlev göremez hale gelmiştir (Craighead, Ketchen ve Darby, 2020). 
Salgınla birlikte ortaya çıkan ekonomik ve sosyal durumların ağır etkisi, pek 
çok sektör ve iş alanını etkilediği gibi tedarik zincirlerini de hazırlıksız yaka-
lamıştır. Bu salgın tedarik zinciri yönetiminin önemini ve tedarik zincirinin 
açıklarını da daha görünür hale getirmiştir.

COVID-19 salgınının tedarik zincirlerine etkisi daha önce yaşanmış tipik te-
darik zinciri kesintilerinden kapsam, yayılım ve bozucu güç yönleri ile oldukça 
farklıdır (Craighead, Ketchen ve Darby, 2020). Bu küresel salgın, belirli bir coğ-
rafi bölgede ya da belirgin sektör/sektörlerde oluşmamış, tüm dünya ülkeleri ve 
sektörlerin hepsinde etkili olacak kadar geniş kapsamlı olarak ortaya çıkmış-
tır. Yayılımı da bölgelerden ülkelere, bir sektörden diğerine adeta domino taşı 
şeklinde etkili bir yayılım olarak oluşmuştur. Bu salgının tedarik zincirlerinde 
yaratabileceği bozulma gücü ise arz ve talebi aşırı yükseklere veya tersi olarak 
alçaklara zorlayacak kadar güçlüdür. Örneğin tıbbi malzeme, hijyen ürünleri, 
gıdalar ve eve servis hizmetlerine aşırı talep gerçekleşirken ve e-ticaret inanıl-
maz yükselirken; diğer pek çok sektörlerdeki (turizm, otomotiv, mobilya, inşaat 
vb.) şirketleri durduracak kadar düşük talep gerçekleşmektedir.  

Küresel boyutta tüketimin azalması; Çin, Uzakdoğu ve salgından çok etkilenen 
Avrupa ülkelerindeki üretim şirketlerinin çalışmalarını durdurması ile üretim 
kapasitelerinin azalması sonucunda küresel tedarik zincirleri zarar görmüştür.
Uzmanlar, Çin’in ara ve nihai mal üretim faaliyetlerini durdurmasıyla küresel 
tedarik zincirinin iki yönlü olarak etkilendiğini belirtmektedir. Birinci olarak 
nihai ürün ve ara mal tedarikinde yaşanacak sorunlar nedeniyle, nihai ürünleri 
Çin’den gelen şirketler satış mağazalarını kapatmak zorunda kalmıştır. 
Üretimleri için gerekli hammadde ve malzemeleri tedarik edemeyen imalat 
şirketleri de ya üretimlerini durdurmak ya da farklı coğrafyalardan alternatif 
tedarikçiler bulmak zorunda kalmıştır. Örneğin, Güney Kore’de bulunan 
otomobil üreticisi Hyundai, salgının yayılmaya başlamasından iki ay gibi kısa 
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bir süre içinde 5 Şubat 2020’de Çin menşeli ara malları tedarik edemediğinden 
ülkedeki tüm otomobil fabrikalarını kapatmak durumunda kaldığını ve yeni 
bir tedarikçi bulana kadar da kapalı kalacağını beyan etmiştir (Dağlı, 2020). 
Benzer durum İsviçre saatleri gibi lüks ürünlerde de üreticilerin aksayan parça 
tedariki sorunuyla karşı karşıya kaldıkları için yaşanmıştır. Oyuncak üreticisi 
Hasbro, ürünlerinin yaklaşık olarak % 70’ini Çin’den tedarik ettiğinden 
ürünlerini pazara sunmakta zorluk yaşadığını açıklamıştır (Fernandes, 2020). 
Polonya’daki moda üreticisi LPP şirketi, Çin üretimindeki gecikmelerin 
devam etmesi durumunda Türkiye, Bangladeş ve Vietnam’daki fabrikalarla 
iletişime geçeceğini duyurmuştur. Amerika’da Sacramento Vadisi’nde üretilen 
ketçap gibi basit bir ürünün bile küresel olarak Çin’den gelen şişe kapaklarına 
bağımlı olduğu söylenebilir (Sanders, 2020). Deloitte tarafından yapılan bir 
araştırmada, küresel otomotiv üretiminin 2020 yılında Mart 2019’a göre %40; 
küresel deniz trafiğinin Şubat 2019’a göre % 10 azaldığı açıklanmıştır. Ayrıca, 
Fortune 500 şirketlerinin 200’den fazlasının virüsün kaynaklandığı Wuhan 
şehrinde tedarikçileri olduğu; Fortune 1000 şirketlerinin ise yaklaşık % 
94’ünün COVID-19 salgını nedeniyle tedarik zincirinde aksamalar yaşandığı, 
dünyanın en büyük 1000 tedarik zincirinin karantina alanlarında 12.000’den 
fazla tesise (fabrikalar, depolar vb.) sahip olduğu bildirilmektedir (Ivanov ve 
Dolgui, 2020).

Çin’deki durumun ikinci etkisi de tüketim tarafında gerçekleşmiştir. Çin’in 
dünyada mal ve hizmetlerde en büyük ikinci pazar olması nedeniyle üretim ve 
tüketimin, ticaretin ve turistik gezilerin diğer ülkelere olan etkisinin azalmış 
olması salgının diğer bir yansıması olmuştur. Sınırların kapanmasıyla ticaretin 
zayıflaması, büyük bir tüketici pazarı olarak görülen Çin ve Hindistan gibi ül-
kelerin gıda perakendeciliği dışındaki sektörler için talep yaratamaz duruma 
gelmesi ve Çinli turistlerin dolaşımının durmasıyla otellerin boş kalması bu 
durumu açıklamaktadır. 

COVID-19 Salgını Sonrası Tedarik Zincirlerinde Yaşanabilecek Değişimlerle 
İlgili Öngörüler
COVID-19 salgının dünya üzerinde yarattığı ilk şokların geçmesi ve kontrol-
lü normalleşme süreciyle birlikte tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerde 
küresel çapta değişimler yaşanacağı düşünülmektedir. Bu değişimler tedarik 
zincirleri için tedarikte yerelleşme, tedarikçilere ve müşterilere kolay erişile-
bilirlik, ürün çeşitliliği ve stoklarla ile ilgili esnek yaklaşımlar, dinamiklik ve 
dijitalleşme başlıkları ile açıklanabilir. 

Salgın sonrası dönemde şirketler dâhil oldukları tedarik zincirindeki tüm pay-
daşların salgının etkisinde olduğunu göz önünde tutacak; alternatif tedarik-
çiler, lojistik hizmet sağlayıcılar ve dağıtım kanalları belirlemeye çalışacaktır. 
Gıdadan tekstile, elektroniğe kadar pek çok sektörlerde şirketlerin, tedarikte 
kaynak çeşitliliğine gitmesi ve uygun durumlarda yerel alternatifler oluşturma 
çalışmalarına girişmesi beklenmektedir. Örneğin, henüz normalleşmenin ba-
şında bazı Amerikan şirketleri üretim faaliyetlerinin bir kısmını Çin’den Viet-
nam’a kaydırmış, yerel alımları da artırmaya başlamıştır (SAM, 2020). Salgın 

http://sam.gov.tr/tr
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sonrasında, dünya üretiminin yaklaşık %30’unu karşılayan Çin’e olan bağım-
lılığın tamamıyla ortadan kalkacağını düşünmek pek mümkün görünmese de 
bu orandaki her düşüş, hem alternatif üretim bölgeleri arayışları hem de Av-
rupa’nın iç üretim ekonomisinde önemli düzeyde hareketliliğe sebep olacak-
tır. Bu hareketlilikten Türkiye’deki üreticilerin ve lojistik sektörünün de pay 
alması beklenmektedir. Özellikle küresel tedarik zincirlerindeki şirketlerin te-
darik, üretim, depolama ve satış faaliyetlerini dünyanın farklı bölge ve hatta 
kıtalarına olabildiğince yayarak ileride oluşabilecek afet, salgın vb. beklenme-
dik risk durumlarında tedarik zincirini korumaya çalışması beklenmektedir. 
Hatta tedarikçi çeşitliliğini sağlamak gibi konularda rakiplerle işbirliği içinde 
bulunmak (co-opetition) gibi uç modeller şirketlerin uygulayabilecekleri stra-
tejilerden olacaktır (Sanders, 2020).

Diğer yandan, salgın sürecinde yaşanan tedarik zincirlerindeki aksamalar 
daha kısa ve esnek tedarik zincirlerine ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Dün-
ya genelinde tedarik zinciri veya üretim tesisleri farklı ürünlere (örneğin oto-
mobillerden vantilatörlere, elektronik ürünlerden solunum cihazlarına, giyim 
eşyalarından cerrahi eldivenlere, koruyucu kıyafetlere veya maskelere vb.) ko-
layca geçebilen çapraz ürün üretim sistemlerine sahip olmak için hem esnek 
tasarımlara hem de esnek tedarik zincirlerine ihtiyaç duyacaktır. Örneğin, 
DuPont kimya şirketi ise COVID-19 salgınıyla Richmond Tesisinde koruyu-
cu elbise üretimini hızlandırmıştır (Sanders, 2020). Geçmişte 2003’deki SARS 
salgını ortaya çıktığında benzer olarak Toronto merkezli bir losyon üreticisi, 
üretimini hızlı bir şekilde losyondan el dezenfektanına dönüştürmüştür. 

Esnek tedarik zinciri oluşturabilmek için de sıra dışı durumlarda tedarik zin-
ciri boyunca stokların, talebin, tedarik koşullarının, üretim ve satın alma çi-
zelgelerinin açık olarak bilinmesi, görünür olması gerekmektedir (Sanders, 
2020). Böylesi kriz durumlarında hızlı ve doğru bilgi akışı en temel konudur 
(Tanyaş, 2020). Uygulanacak acil eylem planları ve bunların iş modellerine/sü-
reçlerine etkileri konusunda müşterilerle açık ve sürekli iletişimin sağlanması 
hususunda hızla harekete geçen üyelerin bulunduğu tedarik zinciri yapıları 
avantaj sağlar (Büyüközkan, 2020). Bu sayede, tedarik zincirlerinin salgınlar 
ya da büyük afetler, küresel ekonomik krizler gibi sıra dışı aksaklıklarda olum-
suz etkileri mümkün olduğunca azaltması için hazırlıklı kalmaları ve dinamik 
olmaları sağlanabilecektir.

Dünya bu salgınla karşılaşmadan önce özellikle son yirmi yılda tedarik zin-
cirleri dünya genelinde stok miktarlarının minimum olduğu, hatta sıfır stok 
olacak şekilde tam zamanında üretim yaklaşımlarıyla planlanmaya çalışılıyor, 
tedarik zinciri boyunca stok maliyetlerinin minimize edilmesi amaçlanıyordu. 
Ancak salgınla birlikte, bu durumun şirketlerin esneklik düzeyini çok azalttığı 
anlaşıldı. Salgın sonrası şirketlerin yalın tedarik zinciri, tam zamanında üretim 
sistemi gibi minimum stokla çalışma gerektiren yönetimsel yaklaşımları yürüt-
meleri neredeyse imkânsız hale gelecektir. Salgın sürecinde esnek olmamanın 
ağır faturasını ödeyen şirketlerin, salgın sonrasında bu stratejilerini gözden 
geçirerek stok seviyelerini miktar ve depo konumu açısından yeniden değer-
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lendirecekleri düşünülmektedir (Brakman, Garretsen ve Witteloostuijn, 2020). 
Özellikle otomotiv, elektronik gibi montaj ürünlerinde tam zamanında üretim 
yaklaşımıyla üretim yaparak stok seviyelerini sıfıra yakın tutan şirketlerin, sal-
gından sonra beklenmedik talep değişimlerine uyum sağlayabilecek şekilde 
yeni stok tutma modellerine geçmeleri söz konusu olabilecektir. Bu kapsam-
da, şirketlere stoklarla ilgili farklı modeller oluşturmaları, stok kalemlerini 
alternatif tedarik kaynaklarının sınırlılığı ve temin sürelerinin uzunluğu gibi 
kriterler açısından değerlendirip sınıflandırmaları ve buna uygun politikalar 
oluşturmaları önerilebilir (Sanders, 2020). 

Tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ekonominin genelinde yaşanan du-
rumla benzerlik göstermekle birlikte, tedarik zincirinde çift yönlü bir kırılma 
gerçekleşmiştir. Tüketici tarafında yaşanan kırılma hem genel ekonomik du-
rumu hem de tedarik zincirlerini bir bütün olarak etkilemektedir. Salgın süre-
ci ile evlerinden çıkamayan tüketicilerin daha yoğun dijital ortam kullanımı, 
e-ticaret hacimlerinde artışa ve perakende sektörünün ön plana çıkmasına ne-
den olmuştur. Diğer taraftan, tüketicilerin artan dijitalleşme ihtiyacı hem satın 
alma davranışlarını (bilgi edinme/karar süreçleri) hem de tedarik süreçleriyle 
ilgili bilgi edinme ihtiyaçlarını arttırmıştır. Tüketicilerin bu hızlı dijitalleşme 
süreci tüm tedarik zincirinin bu süreçlere adapte olmasını da zorunlu kıla-
caktır. Salgın sonrası süreçte tedarik zincirlerinde otomasyon ve yapay zekâ 
yatırımlarının artması, daha yoğun bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması 
ve bu kapsamda teknolojik yeteneklerin artırılması da kaçınılmaz olacaktır. 
Ancak, dijitalleşme ile birlikte siber riskler arttığından siber güvenlik yatırım-
larının da artması olasıdır.

COVID-19 Salgınıyla Lojistik Faaliyetlerde Yaşananlar ve Salgın 
Sonrası İçin Öngörüler

COVID-19 Salgınının Lojistik Sektörüne Etkileri 
Küresel düzeyde faaliyet gösteren tüm sektörler gibi lojistik sektörü de CO-
VID-19 salgınının etkisi altındadır. Ülkelerin ticari faaliyetlerindeki aksamalar 
üretici ile tüketici arasında köprü görevinde olan lojistik sektörünü de belir-
sizlikler ve risklerle karşı kaşıya bırakmıştır. Salgının lojistik sektörüne etkileri 
çok yönlü olmakla birlikte özellikle yük taşıma faaliyetlerinde aksama ve tıkan-
malar olarak, kargo hizmetlerinde ise kapasite yetersizliği, talebe yetişememe, 
hizmet kalitesinde düşüş olarak kendini göstermektedir. 

Dünyadaki tüm ülkeler gibi Türkiye’de de salgının ticarete olumsuz etkisi Mart 
2020 ile birlikte daha net ortaya çıkmıştır. Tablo 1’de sunulan Türk Ticaret 
Bakanlığı’nın verilerine göre, ihracatta Mart ayında ciddi bir düşüş söz konu-
sudur. Bu durumun ana nedeni, salgın nedeniyle başta Türkiye’nin komşusu 
Irak ve İran gümrüklerindeki karantina önlemleri ve dünyada salgının en çok 
etkilediği bölgelerden Avrupa’daki talep daralmalarıdır. Bu düşüş, yılın ilk 2 
ayında % 4,1 oranında artış gösteren ihracatın da 3 aylık dönem itibariyle 
negatif büyümesine neden olmuştur. Mart ayı ihracatı 2019 Mart ayına göre 



637

Gül Senir, Arzum Büyükkeklik

%17,81 azalmış, ithalat ise % 3,13 artmıştır. Dış ticaret hacmi ise önceki yıla 
göre % 6,76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolar olmuştur.

Tablo 1. Türk Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Verileri (Milyon Dolar)

Dış Ticaret
Mart Ocak- Mart

2019 2020 Değişim 
(%) 2019 2020 Değişim 

(%)

İhracat 16.336 13.426 -17,81 44.534 42.783 -3,93

İthalat 18.250 18.821 3,13 50.472 55.662 10,28

Dış Ticaret Hacmi 34.586 32.247 -6,76 95.006 98.446 3,62

Dış Ticaret Dengesi -1.915 -5.395 181,79 -5.938 -12.879 116,89

İhr./ İth. Karşılama 
Oranı (%)

89,5 71,3  88,2 76,9  

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı 2020 Mart Ayı Veri Bülteni

Lojistik faaliyetlerin en önemlilerinden taşımacılık ile ilgili Grafik 1’de sunu-
lan taşıma şekillerine göre ihracat verilerine bakıldığında, Türkiye’de Mart 
2020’de gerçekleşen dış ticarette en çok kullanılan taşıma şeklinin deniz yolu 
taşımacılığı olduğu görülmektedir. En çok ihracat deniz yolu (8 milyar 620 
milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini kara yolu (3 milyar 702 milyon 
dolar) ve hava yolu taşımacılığı (929 milyon dolar) izlemektedir.
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Grafik 2’de sunulan Türkiye’de Mart 2020’de gerçekleşen taşıma şekillerine 
göre ithalat verilerine bakıldığında ise, en çok ithalat deniz yolu (11 milyar 44 
milyon dolar) taşımacılığı ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla kara yolu (3 
milyar 500 milyon dolar) ve hava yolu taşımacılığı (3 milyar 50 milyon dolar) 
izlemektedir.
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Grafik 2. Taşıma Şekillerine Göre İthalat (%)
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Kara yolunda, ülkelerin sınır kapılarını kapatması ile ihracat yüklerinde ge-
cikmeler, sınır kapılarında oluşan tır kuyrukları nedeniyle dönmeyen dorse ve 
konteynerler sonucunda yaklaşık %15 oranında navlun artışları yaşanmakta-
dır. Türkiye’de lojistik sektörünü temsil eden derneklerden biri olan UTİKAD 
(Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) Türkiye’den 
Avrupa yönüne ve tersi yönde kara yolu yük taşımalarında şoförler uçakla ta-
şınamadığı için Ro-Ro seferlerinde de problemler yaşandığını, Türkiye’ye dö-
nen şoförlerin 14 günlük karantinaya alınmasının ve vize süresi uzatımı için 
başvurulan Avrupa ülkelerindeki kamu kurumlarının kapalı olmasının şoförler 
konusunda darboğaz oluşturduğunu ve bunların kara yolu taşımalarında ciddi 
sıkıntı ve tıkanmaların yaşanmasına sebep olduğunu belirtmektedir (UTİKAD, 
2020). Diğer yandan salgınla birlikte, tüm dünya gibi Türkiye’de de gıda ürün-
lerine yüksek talep oluşmuştur. Özellikle zincir marketlerin pazar ortalaması-
nın üzerinde ücretlerle kamyon kullanımları kara yolu yük taşıma maliyetleri-
nin yükselmesini beraberinde getirmiştir.

Dünya ticaretinin yaklaşık % 80’inin deniz yolu ile taşındığı düşünüldüğünde, 
deniz taşımacılığında oluşan her türlü gecikme veya kesinti mal akışlarını ve do-
layısıyla tedarik zincirlerini olumsuz etkilemektedir. COVID-19 salgını dünya-
daki pek çok liman mürettebat ve gemilerle ilgili kısıtlamalar oluşturduğundan, 
deniz yolu taşımacılığı aksamıştır. Deniz yolu taşımacılığında 2019 yılında daha 
temiz yakıt uygulaması nedeniyle artan konteyner taşıma maliyetlerinin salgın 
nedeniyle daha da yükseldiği tahmin edilmektedir (Tanyaş, 2020). Bununla bir-
likte salgın, Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen mallara karşı tüketicilerin en-
dişe duymalarını beraberinde getirmiş, Türkiye’ye Uzakdoğu’dan gelen yük ve 
konteyner sayılarında yaşanan azalma, ihracatta boş konteyner bulma sorununu 
gündeme getirmiştir. Biriken yükler nedeniyle, ihracat gemilerinde de yer sıkın-
tısı yaşanmaktadır. Çin’e ve İtalya’ya giden yüklerin zamanında çekilememesi 
malların nihai adreslerine sevk edilememesi sorunlarını getirmektedir. 

https://www.utikad.org.tr
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Hava yolunda getirilen kısıtlama ve yasaklamalar nedeniyle yolcu uçaklarının 
uçuşları iptal edilmiş, 620 milyon yolcu kaybıyla küresel yolcu trafiği 2020 yılı 
ilk üç ayında % 28,2 gerilemiştir (Akca, 2020). Yolcu uçaklarıyla taşınabilen 
kargo hacmi piyasadan çekilince, çekilen kapasiteden dolayı kargo uçaklarına 
olan talep de kargo taşıma maliyetlerini ciddi düzeyde artmıştır. Talep ar-
tışının bir diğer sebebi de yukarıda bahsedilen deniz yolu taşımacılığındaki 
aksamalar nedeni ile yetişemeyecek siparişlerin hava yoluna kaydırılmasıdır. 

Demir yolu taşımacılığında fiziki temasın diğer taşıma şekillerine kıyasla daha 
az olması nedeniyle COVID-19 salgınının demir yolu taşımacılığına olumsuz 
etkisi nispeten az olmuş, hatta demir yolu taşımacılığının önemi daha iyi an-
laşılmıştır. Özellikle kara yolu araçlarının Türkiye’den İran tarafına geçiş sı-
kıntıları nedeniyle bölgede demir yoluna olan talep artmıştır. Vagonlar İran 
ile Türkiye arasındaki tampon bölgeye lokomotifle çekilerek değil, itilerek 
geçirilmekte, dolayısıyla makinist ve personeller İran tarafına geçmeden sa-
dece vagonlar geçirilmektedir. Boş dönüşlerde hazırlanan bekleme alanında 
vagonlar ilaçlanarak, bekletildikten sonra Türkiye’ye çekilmektedir. Bu bekle-
meler sefer sürelerini de artırmaktadır. Bununla birlikte, oluşan yüksek talep 
nedeniyle vagon sayıları yeterli olmamaktadır. 

COVID-19 salgınında yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle lojistik sektörünün hü-
kümetten çeşitli beklentileri bulunmaktadır. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 
kapsamında lojistik-ulaşım sektörü için muhtasar ve KDV beyanname ödeme-
leri 6 ay ertelenmiştir (Tanyaş, 2020). Sektör temsilcileri teşvikleri destekle-
diklerini ancak lojistik sektörünün sorun yaşamaması için yeni ekonomik ön-
lemler alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu kapsamda sektörün en önemli 
beklentileri ÖTV’siz yakıt desteği, taşınan yük ile ilgili navlun desteği, gümrük 
idarelerinin salgına karşı alacağı önlemlerin lojistik akışlara engel olmayacak 
şekilde düzenlenmesi, limanlarda bekleyen yükler için demuraj ve ardiye soru-
nunun ilgili tarafları mağdur etmeyecek şekilde çözülmesi, havalimanlarında 
ücret tarifelerinde indirime gidilmesi şeklinde sıralanabilir.

COVID-19 Salgınıyla Birlikte Türkiye’de Lojistik Sektörüne Yönelik Alınan Önlemler
Salgının etkilerini hafifletebilmek için Türkiye’de hükümetin lojistik sektörü 
için oluşturduğu tedbir ve önlemler aşağıdaki gibi özetlenebilir (https://www.
covid19.ticaret.gov.tr):

• Depolarda çalışan görevlilere maske ve eldiven verilmekte, şoförlerin 
sağlık kontrolleri yapılmakta, ofisler ve araç içleri dezenfekte edilmek-
tedir. 

• El değmeden paketleme, temiz paketleme malzemeleri, günlük temiz-
lenen teslimat araçları ve maske, eldiven kullanımı gibi koruma önlem-
leri müşterilerin hijyen endişelerini azaltmada yardımcı olmaktadır. 

• Gümrüklerde salgına yönelik hijyen ve sağlık kuralları uygulanmakta, 
çalışanların maske ve koruyucu kıyafetlerle hizmet vermesi sağlanmak-
tadır.
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• Gümrük kapıları dezenfekte edilmektedir.
• Irak’la ticarette tampon bölgede şoför değişimi uygulamasına gidil-

miştir. Buna göre şoför aracını tampon bölgede bırakarak dönmekte, 
karşıdan şoför gelip tırları almaktadır. Bu sayede insan teması olma-
makta, ön bölüm dezenfekte edilerek giriş çıkış sağlanmaktadır. 

• Dolu konteyner verip boş konteyner alma yönünde çalışmalar yapıl-
maktadır. Örneğin, İran Kapıköy Sınır Kapısından demir yolu ile yapı-
lan sevkiyatlar Türkiye tarafında insan teması olmaksızın lokomotifle 
ittirilmekte, İran tarafında da lokomotif çekici olarak vagonlar alın-
maktadır.

• Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan yapılan seferleri günlük 2500 tondan 
6000 tona çıkartacak çalışmalar yapılmaktadır.

• İtalya ve Fransa’ya Ro-Ro ile giden araçlar o ülkedeki çekiciler ile in-
san teması olmaksızın sevk edilmektedir.

• Limanlarda gelen gemi ve deniz araçları ile ilgili risk değerlendirme-
leri yapılmaktadır.

COVID-19 Salgını Sonrası Lojistik Faaliyetlerde Yaşanabilecek Değişimlerle 
İlgili Öngörüler
COVID-19 salgını sonrası normalleşme sürecinde lojistik faaliyetlerde hem te-
darik zincirlerindeki değişimlerden kaynaklanan hem de sektörün kendisiyle 
ilgili bir takım değişikliklerin oluşması muhtemeldir. Bunlar; dış ticarette te-
massız uygulamalara imkân sağlayacak ulaştırma modelleri, depolama ile il-
gili artacak talepleri karşılayacak çok konumlu, dinamik ama bununla birlikte 
düşük maliyetli yaklaşımlar, tedarik zincirlerine daha iyi eklemlenmiş ve ile-
tişime açık lojistik hizmet sağlayıcılar, dijitalleşme, kargo hizmetlerinde talep 
dalgalanmalarına hızlı uyum sağlayacak modellerin geliştirmesi başlıklarıyla 
ele alınabilir.

Tedarik zincirleri için öngörülen ve yukarıda açıklanan değişimlerin, özellik-
le de üreticilerin stok politikalarıyla ilgili yeni yaklaşımların lojistik sektörü 
açısından depolama alanı talebini ve lojistik hizmetlerin bütününe olan tale-
bi artıracağı öngörülmektedir. Bazı sektörlerin hammadde ya da bitmiş ürün 
stoklarını artırması, bazı sektörlerin ise emniyet stoku tutmaya başlayacak ol-
masıyla gelişecek stok artışlarının da depolama alanlarında kapasite artışı ge-
rektirmesi ve yeni depolama alanlarına ihtiyaç yaratması muhtemeldir. Yine 
hem müşterilere yakın olmak hem de olağanüstü dönemlerde riskleri azalt-
mak için şirketlerin farklı şehir ya da ülkelerde stok tutma ihtiyaçları doğabi-
lecektir. Bu kapsamda çok konumlu ve dinamik planlamaya imkân veren, ama 
bununla birlikte düşük maliyetli depo modellerinin geliştirilmesi gerekecektir. 
Ayrıca, arz tarafındaki üreticilerin stok politikalarındaki bu değişimlerle bir-
likte, bu salgında talep yönlü şoklar da yaşanmıştır. Şehirler, eyaletler ve/veya 
bölgeler karantinaya alınarak dolaşım kısıtlaması uygulaması yapıldığından, 
vatandaşların bu karantina süreçlerinde ihtiyaç duyacakları ürünleri yaşamla-
rını idare edebilecekleri kadar stoklamaları gerekmiştir. Bu nedenle, tedari-
ki yeterince sağlanamayan bazı ürünlerin krizlere neden olduğu görülmüştür 
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(Acar, 2020). Bu kapsamda müşteriye ulaşan son nokta olan perakendecilerin 
stok yaklaşımlarının da değişeceği, bunun da lojistiğin taşımacılık tarafında 
kapasite artırımını gündeme getireceğini söyleyebiliriz.

COVID-19 salgını fiziksel temastan kaçınma, sokağa çıkmanın güvenli olma-
ması, karantina ve yasaklar gibi nedenlerle fiziksel ticareti durma noktasına ge-
tirmiştir. Ancak, devam eden tüketici ihtiyaçları ve gelişmiş internet teknolojisi 
ticaretin sanal ortamda devamını sağlamış, hatta COVID-19 salgını sanal tica-
rette adeta bir katalizör etkisi yaratmıştır. Dünya çapında salgın etkisi ile e-tica-
rette tüketici sayısının arttığı ve yeni tüketici kitlelerinin oluştuğu bilinmekte-
dir. E-ticaret olarak adlandırılan sanal ticaret ortamında kargo kabulü dışında 
fiziksel etkileşim bulunmamaktadır. Salgın döneminde tüketicilerin %37,4’ünü 
ilk defa alışveriş yapanlar oluşturmaktadır. Salgın döneminin sonuna kadar 
milyonlarca yeni tüketicinin, internet üzerinden alışveriş ile tanışmış olacağı 
tahmin edilmektedir (Javed, 2020). Araştırma şirketi Nielsen Türkiye’de ilk va-
kanın açıklanmasından sonra geçen ilk 5 haftalık değerlendirmesine göre; 5 
haftanın ortalamasında e-ticaret büyümesi, ilk iki ay kaydettiği büyümenin çok 
üzerine çıkarak üç haneli değerlere ulaşmış ve %171 olarak gerçekleşmiştir. 
Kargo hizmetleri e-ticarette en önemli paydaşlardan biridir. Bu kapsamda, 
e-ticaret sipariş sayılarının artmasıyla lojistik ihtiyaçların daha da büyüyece-
ği, mevcut e-ticaret operasyon merkezlerinin kapasitelerini artırma ihtiyacı-
nın doğacağı ve yeni e-ticaret sipariş hazırlama merkezlerinin kurulmasının 
gündeme geleceği söylenebilir. Özellikle aynı gün içinde teslimat ya da sipa-
rişlerin çevrimiçi verilmesi ile ürünlerin alışveriş merkezleri, süpermarketler 
gibi perakendeciler ya da diğer belirli noktalardan teslim alınması gibi yeni 
alternatifler gelişecektir. Aynı gün içinde teslimat ile kara yolu araç filolarının 
büyümesi beklenmektedir. Ayrıca yeni e-ticaret lojistiği hizmet sağlayıcılarının 
sektöre girmesi salgın sonrasında söz konusu olacaktır.

Sonuç
COVID-19 salgını küreselleşen dünyanın ticari eksikliklerinin yanı sıra tedarik 
zincirlerinin ve lojistiğin hayati önemini ve güvenilir tedarik zincirlerine du-
yulan ihtiyacı göstermiştir. Salgın sürecinde gıda, sağlık, temizlik ve tüm diğer 
temel tüketim ürünlerine kolay ve hızlı ulaşılabilmesi için tedarikten üretime, 
depo operasyonlarından ulaştırmaya, e-ticaretten kargo ve kurye hizmetlerine 
kadar tüm tedarik zinciri ve lojistik operasyonların kusursuz işlemesinin ge-
rekliliği anlaşılmıştır. Bu salgın, tedarik zinciri yönetiminin ve onun önemli bir 
parçası olan lojistiğin önemini ortaya çıkartmakla birlikte onlardaki açıklar ve 
zayıflıkları da daha görünür hale getirmiştir. 

Salgınla birlikte ortaya çıkan ekonomik ve sosyal durumların ağır etkisi, pek 
çok sektör ve iş alanını etkilediği gibi tedarik zincirlerini de hazırlıksız yaka-
lamıştır. COVID-19 salgını etkisinin uzun süreceği ve önümüzdeki yıllarda da 
artan nüfus, kentleşme, uluslararası seyahat, ticari entegrasyon gibi nedenler-
le benzer virüs salgınlarının dünya gündeminde hep olacağı tahmin edildi-
ğinden, salgın sonrasında her alanda olduğu gibi tedarik zincirleri ve lojistik 
faaliyetlerde de sorgulama ve öz değerlendirme sürecinin yaşanması kaçınıl-
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mazdır. İş dünyasında, krizlerin beraberinde büyük fırsatlar da doğurabileceği 
bilinci ile tedarik zincirleri ve lojistik alanlarındaki planlayıcıların ve yönetim 
kademelerinin krizi fırsata çevirmek için çaba göstermeleri; sıra dışı ve küre-
sel riskleri optimum seviyede tutacak yönetim anlayışları oluşturmaları gerek-
mektedir. 

Salgın sonrası öz değerlendirme sürecinin tedarik zincirleri için yerelleşme, 
tedarikçilere ve müşterilere kolay erişilebilirlik, esneklik, dinamiklik ve diji-
talleşme başlıklarında oluşacağı söylenebilir. Lojistik sektöründe ise temassız 
ulaştırma modelleri; çok konumlu, dinamik, düşük maliyetli depolama yakla-
şımları; iletişime açık lojistik hizmet sağlayıcılar, dijitalleşme, talep dalgalan-
malarına hızlı uyum sağlayacak kargo hizmetlerinin geliştirmesi gibi konular 
önem kazanacaktır.

Diğer yandan, salgın sürecinde bütün dünya küreselleşmenin doğal kaynak-
lar ve çevre kirliliği üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu etkilerin COVID-19 
benzeri küresel salgınların ve afetlerin oluşumuna zemin hazırladığını daha 
iyi anlamıştır. Bu kapsamda, artık devletlerin ve bireylerin iş dünyasından bek-
lentileri çevresel etkinin azaltılması ve insan sağlığının ön planda tutulması 
yönünde olacaktır. Aynı beklentiler tedarik zincirleri ve lojistik operasyonlar 
için de geçerli olacaktır. 

COVID-19 salgını etkisinin uzun süreceği ve gelecekte de benzer salgınların 
dünya gündeminde hep olacağı tahmini hastalık kontrolü, salgın önleme plan-
laması, insani yardım lojistiği, tıbbi malzeme ve plastiklerin geri kazanımı için 
tersine lojistik gibi konuları her zamankinden daha önemli hale getirecektir. 
COVID-19 salgınında insan sağlığı ve salgın yayılımı açısından kritik önemde-
ki test kitleri, maske, eldiven gibi tıbbi malzemelerin temini ve ihtiyaç nokta-
larına ulaştırılması konularında büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Bu durum sağlık 
tedarik zincirlerinde de aksama ve kopmaların olduğuna işaret etmektedir. 
Ayrıca, salgında teması azaltmak, bulaşmayı önlemek için tek kullanımlık plas-
tik ürünlerin yoğun kullanımı ve artan tıbbi atıklar tersine lojistik ve kapalı 
döngü tedarik zinciri uygulamalarını önemli hale getirmiştir. Bu kapsamda 
önümüzdeki dönemde sağlık tedarik zinciri, insani yardım lojistiği, tersine lo-
jistik, kapalı döngü tedarik zinciri konuları ile tedarik zincirlerinin sürdürü-
lebilirliği konularının hem uygulamacılar hem de akademisyenler tarafından 
çalışılması ve odaklanılması gereken alanlar olacağı öngörülmektedir.

Kaynakça

Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştır-
maları Dergisi, 4(1), 7-21.

Akca, M. (2020). COVID-19’un Havacılık Sektörüne Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları 
Dergisi (ASEAD), 7(5), 45-64. 

Brakman S., Garretsen H. and van Witteloostuijn A. (2020). The Turn from Just-in-Time to Just-
in-Case Globalization in and After Times of COVID-19 An Essay On The Risk Re-App-
raisal of Borders and Buffers. Social Sciences & Humanities Open, 2(1), DOI: https://doi.or-
g/10.1016/j.ssaho.2020.100034.



643

Gül Senir, Arzum Büyükkeklik

Büyüközkan, G. (2020). COVID-19 Salgını ile Mücadelede Dirençli Tedarik Zincirleri. LODER 
Bülteni 2020-1, 18-23, Erişim: https://www.loder.org.tr

Craighead C.W., Ketchen D.J. and Darby J.L. (2020). Pandemics and Supply Chain Management 
Research: Toward a Theoretical Toolbox, Decision Sciences. DOI: https://doi.org/10.1111/
deci.12468

Dağlı, O. (2020). Koronavirüs Salgını ve Çin-Afrika İlişkilerine Olası Etkileri. AFAM Rapor 7. 
Erişim: https://www.afam.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/Koronavir%C3%BCs-ve-%-
C3%87in-Afrika-%C4%B0li%C5%9Fkilerine-Olas%C4%B1-Etkileri.pdf 

Fernandes, N. (2020). Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID-19) on the World Economy. 
SSRN 3557504. Erişim: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3557504 

Ivanov D. and Dolgui, A. (2020). Viability of Intertwined Supply Networks: Extending The Supply 
Chain Resilience Angles Towards Survivability. A Position Paper Motivated By COVID-19 
Outbreak. International Journal of Production Research, 58(10), 2904–2915. DOI: https://doi.
org/10.1080/00207543.2020.1750727.

Javed A. (2020). Economic Impact of Coronavirus and Revival Measures: Way Forward for Pa-
kistan. Sustainable Development Policy Institute.  Erişim: https://www.jstor.org/stable/pdf/res-
rep24351.pdf 

Karakaya, E. (2020). COVID-19 Krizinin Ekonomi, Enerji ve Emisyonlara Etkileri: Mevcut Durum 
ve Olası Post-Corona Senaryoları.  Erişim: https://www.iklimhaber.org/covid-19-krizinin-e-
konomi-enerji-ve-emisyonlara-etkileri-mevcut-durum-ve-olasi-post-corona-senaryolari/ 

Majid, A. (2020). Pakistan’s Supply Chain Resilience Impact of Corona Virus. Erişim:  https://hcom-
mons.org/deposits/item/hc:29269/

Min, H. and G. Zhou (2002). Supply Chain Modelling: Past, Present and Future, Computers and 
Industrial Engineering, 43(1-2), 231-249.

Sanders Nada R. (2020). COVID-19 Supply-Chain Disruption, Treasury &Risk, Erişim: ht-
tps://www.treasuryandrisk.com/2020/03/19/covid-19-supply-chain-disruption/?slre-
turn=20200428142138  

Stratejik Araştırmalar Merkezi – SAM (2020). COVID-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar, 
Yeni Trendler. Erişim: http://sam.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2020/04/sam-covid-kitap.
pdf 

Tanyaş, M. (2020). Koronavirüs Salgını Tedarik Zincirlerini Kırdı. LODER Bülteni 2020-1, 15-17. 
Erişim: https://www.loder.org.tr

T.C. Ticaret Bakanlığı (2020). 2020 Yılı Mart Ayı Veri Bülteni, Erişim: https://ticaret.gov.tr/data/5e-
8590ec13b87651d4e6d66f/2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Mart%20Ay%C4%B1%20
D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20Veri%20B%C3%BClteni.pdf

T.C. Ticaret Bakanlığı (2020). Koronavirüs (COVID-19) Kapsamında Dış Ticarette Alınan Önlem-
ler. Erişim: https://www.covid19.ticaret.gov.tr 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği – UTİKAD (2020). Koronavirüs’ün 
Lojistik Faaliyetlere Etkisi Sürüyor. Erişim: https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberle-
ri/28822/koronavirus-un-lojistik-faaliyetlere-etkisi-suruyor 

Yu, H., Sun, X., Solvang, W. D., and Zhao, X. (2020). Reverse Logistics Network Design for Effec-
tive Management of Medical Waste in Epidemic Outbreaks: Insights from the Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in Wuhan (China). International Journal of Environmen-
tal Research and Public Health, 17(5), 1770.

https://www.loder.org.tr
https://www.afam.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/Koronavir%C3%BCs-ve-%C3%87in-Afrika-%C4%B0li%C5%9Fkilerine-Olas%C4%B1-Etkileri.pdf
https://www.afam.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/Koronavir%C3%BCs-ve-%C3%87in-Afrika-%C4%B0li%C5%9Fkilerine-Olas%C4%B1-Etkileri.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3557504
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep24351.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep24351.pdf
https://www.iklimhaber.org/covid-19-krizinin-ekonomi-enerji-ve-emisyonlara-etkileri-mevcut-durum-ve-olasi-post-corona-senaryolari/
https://www.iklimhaber.org/covid-19-krizinin-ekonomi-enerji-ve-emisyonlara-etkileri-mevcut-durum-ve-olasi-post-corona-senaryolari/
https://hcommons.org/deposits/item/hc:29269/
https://hcommons.org/deposits/item/hc:29269/
https://www.treasuryandrisk.com/2020/03/19/covid-19-supply-chain-disruption/?slreturn=20200428142138
https://www.treasuryandrisk.com/2020/03/19/covid-19-supply-chain-disruption/?slreturn=20200428142138
https://www.treasuryandrisk.com/2020/03/19/covid-19-supply-chain-disruption/?slreturn=20200428142138
http://sam.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2020/04/sam-covid-kitap.pdf
http://sam.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2020/04/sam-covid-kitap.pdf
https://www.loder.org.tr
https://ticaret.gov.tr/data/5e8590ec13b87651d4e6d66f/2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Mart%20Ay%C4%B1%20D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20Veri%20B%C3%BClteni.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5e8590ec13b87651d4e6d66f/2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Mart%20Ay%C4%B1%20D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20Veri%20B%C3%BClteni.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5e8590ec13b87651d4e6d66f/2020%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Mart%20Ay%C4%B1%20D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20Veri%20B%C3%BClteni.pdf
https://www.covid19.ticaret.gov.tr
https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/28822/koronavirus-un-lojistik-faaliyetlere-etkisi-suruyor
https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/28822/koronavirus-un-lojistik-faaliyetlere-etkisi-suruyor




Hatırlama ve Nisyan Arasında
Salgının Sosyolojik Bakiyesi ve Küreselleşme

 

Prof. Dr. Yasin Aktay



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

646

Prof. Dr. Yasin Aktay
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümünü bitiren Prof. Dr. Ya-
sin Aktay, yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede yaptı. ABD’nin değişik 
üniversitelerinde araştırmalar yaptı, dersler verdi. Çok sayıda bilimsel kitap, maka-
le ve bildirileri bulunmaktadır. TÜBA üyesi de olan Dr. Aktay, köşe yazarlığı yap-
maktadır. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Prof. Yasin Aktay
Graduating from the Middle East Technical University (METU) Sociology Depart-
ment, Prof. Yasin Aktay completed his master’s and doctorate at the same univer-
sity. He made researches and gave lectures in different universities of the USA. Dr. 
Aktay has many scientific books, articles and papers. Being also TÜBA member, 
Dr. Aktay is a columnist. He is still working as a faculty member at Ankara Yıldırım 
Beyazıt University Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of So-
ciology.



647

Yasin Aktay

Hatırlama ve Nisyan Arasında
Salgının Sosyolojik Bakiyesi ve Küreselleşme

Prof. Dr. Yasin Aktay
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

yaktay@yahoo.com

Özet
Dünyanın 2019 yılı sonlarından itibaren karşılaştığı COVID-19 küresel salgını 
şimdiye kadarki hem başka salgınlardan hem de sosyal ve doğal afetlerden 
farklı olarak bütün dünyayı aynı anda benzersiz bir biçimde etkisi altına al-
mış bir olay oldu. Bu salgın küresel ölçekte hissedildi. Çünkü içerdiği veya 
ürettiği riskler küreselleşmenin bir sonucuydu. Küreselleşme denilen ortam 
olmasa bu salgının o kadar hızlı bir biçimde bütün küreye yayılması mümkün 
olmazdı. Ancak bu salgın aynı zamanda küreselleşmenin bütün imkanlarını ve 
içerdiği riskleri de test eden bir boyuta sahip. Hiçbir renk, dil, fakirlik, zen-
ginlik, ülke ayırmayan bu salgın karşısında bütün dünyada yaşanan kapanma 
tecrübesinden sonra artık dünyanın eskisi gibi kalmayacağı söyleniyor. Korona 
sonrası dünya nasıl olacak? Her şey köklü bir değişime uğrayacak mı? Sosyal 
ilişkilerimizin, uluslararası ilişkilerimizin, hatta dindarlık biçimlerimizin tabi-
atında radikal değişimlere şahit olacak mıyız? Bu sorular, geçmiş zamanlarda 
yaşanmış İspanyol Gribi gibi benzer salgınlarla karşılaştırıldığında ciddi bir 
hafıza olgusuyla karşı karşıya kalıyoruz. İnsan neyi ne kadar aklında tutuyor ve 
toplumsal hafızayı kuran dinamikler neler oluyor? Bu yazıda bütün bu sorula-
ra cevap aranmaktadır.

Anahtar kelimeler
COVID-19, korona-sonrası, salgın sosyolojisi, küreselleşme, toplumsal hafıza,  

hatırlama, unutma
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Sociological Remaining of Outbreak and Globalization
between Evocation and Oblivion

Abstract
COVID-19 pandemic, which the world has faced since the end of 1919, has 
been an event that uniquely influenced the whole world at the same time, 
unlike other epidemics and social and natural disasters in the past. This epi-
demic was felt on a global scale because it is a consequence of the risks involved 
or produced by globalization. Without an environment called globalization, it 
would not be possible for this epidemic to spread to the whole sphere so quick-
ly. However, this epidemic also has a dimension that tests all the possibilities of 
globalization and the risks involved. It is said that the world will no longer be 
what it used to be after the closure experience in the world in the face of this 
epidemic that does not distinguish any color, language, poverty, richness or 
country. How will the world be after the corona? Will everything change dras-
tically? Will we witness radical changes in the nature of our social relationships, 
international relationships, and even forms of religiousness? We are faced with 
a serious memory phenomenon when these questions are compared to similar 
outbreaks like Spanish Flu, in the past. How much does one keep in mind and 
what are the dynamics that make up the social memory? This article seeks to 
answer all these questions.

Keywords
COVID-19, post corona, epidemic sociology, globalization, social memory, evocation, 

oblivion
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Giriş

Korona virüsü dolayısıyla dünyanın çok çetin bir süreçten geçiyor olduğuna 
kuşku yok. Birçok yanıyla emsalsiz bir süreç. Bütün dünya halklarını zenginiy-
le-yoksuluyla-fakiriyle, işçisiyle-işvereniyle, dinlisini-dinsizini, siyahını-beyazını 
bütün ırklarını birbirinden ayırmadan bulup yakalayan ve herkese eşit davra-
nan bir virüsün bir yandan da çok ciddi bir aktör olarak oynadığı rolü izliyoruz. 
Görümdüğü kadarıyla hiçbir fark gözetmeyen bu virüs, hatta belki daha zengin 
ülkeleri daha önce ve daha fazla vurmuş oldu. Gerçekten de koronavirüs salgı-
nının ortaya çıkardığı bütün sorunlardan bilhassa dünyanın en gelişmiş ülke-
leri daha fazla mustarip durumda. Çin’de ortaya çıkan ve hem sağlığına hem 
ekonomisine ciddi kayıplar verdiren virüsün etkisiyle Haziran ortaları itibariyle 
ABD’de 120 bin kadar ölüme yol açmış oluyordu. Aynı etkiyi yine dünyanın en 
gelişmiş ülkeleri vasfına sahip İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerde 
gösterdi. Tabi farklı boyutlarda da olsa salgın; İran, Rusya ve tabii ki Avru-
pa’nın bütün ülkeleriyle birlikte Türkiye’de de etkisini gösteriyor.

Esasen sorun küresel olduğu ölçüde soruna dair tanımlar, teşhisler, söylemler 
de hemen küresel bir yaygınlık kazanıyor. Soruna dair herkesin söyleyeceği 
şeyler oluyor, çünkü sorunla ilgili herkesin tecrübesi yine kürenin her tarafın-
daki herkesin işine yarayacak veriler sağlayabiliyor. Çünkü halen sorunun ma-
hiyeti konusunda insanların önlerini görebilecekleri mahiyette kesin bilgiler 
ortaya çıkmış değil ve virüsün dünyanın her tarafından üstesinden gelinmedi-
ği sürece hiç kimse için sorunun bitmesinden söz edilemeyecektir. Bu durum 
bütün dünya ülkelerini birbirleriyle iletişim ve dayanışma içinde olmalarını 
şart koşuyor. Bu da ortak bir duyarlılık ve sorumluluk içinde hareket etme 
zaruretini doğuruyor. 

Bununla birlikte sorunun kendisi hala net olarak ortaya konmamış ve önümüz-
de net bir sorundan çıkış haritası çıkmamışken herkes korona-sonrası (post-co-
rona) durumları tahmin etmeye ve ona dair önerilerde bulunmaya odaklanmış 
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durumda. Dünyanın her yanında bütün sosyal bilimciler, akademisyenler, siya-
setçilerin şu anda en önemli gündemi korona-sonrası durum. Doğal olarak her 
ülke bu durumdan avantajlı çıkmanın veya bu durumdan zararını karşılayacak 
yolların arayışına giriyor. 

Korona sonrası dünya nasıl olacak? Her şey köklü bir değişime uğrayacak mı? 
Sosyal ilişkilerimizin, uluslararası ilişkilerimizin, hatta dindarlık biçimlerimizin 
tabiatında radikal değişimlere şahit olacak mıyız? Mesela aralarında müzmin 
rekabet bulunan bazı ülkeler koronavirüs ortak düşmanına karşı sergiledikle-
ri ittifak dolayısıyla aralarındaki husumetlere son verebilecekler mi? Tarihin 
hiçbir döneminde iptal edilmemiş Cuma namazları, kilise ayinlerinin korona-
virüs dolayısıyla uğradığı büyük kesinti bundan sonra da cemaatle ibadetlere 
devam eden bir yansıması olacak mıdır? Bütün bu sorular herkesin gelecekle 
ilgili merakını celbederken hemen herkesin üzerinde mutabık olduğu bir ifade 
var: Hiçbir şey bundan sonra eskisi gibi olmayacak, olamayacak. Gerçekten de 
öyle mi? Ne kadar büyük çapta ve radikal bir farklılık olarak yaşıyor olursak 
olalım, insanlık tarihinin bundan sonraki kısmını bugün yaşananlara orantılı 
olarak radikal biçimde değiştirecek mi? Koronavirüs dolayısıyla eve kapanan 
insanlar, bu esnada edindikleri bazı alışkanlıkları bundan sonraki hayatlarının 
vazgeçilmez rutinleri haline getirecekler midir? İnsanlar böylece konvansiyo-
nel iletişim, davranış ve sosyalleşme biçimlerini bu vesileyle büyük ölçüde terk 
mi edecekler?

Aslında salgının etkisini bütün canlılığıyla yaşamaktayken geleceğe ilişkin bu 
tür öngörülerde bulunmanın ne kadar sağlıksız olduğunu geçmiş zamanlarda 
yaşanmış bazı büyük, travmatik etkiler yapmış hadiselere dair toplumsal ha-
fızamızı yoklayarak anlayabiliriz. Tarih boyunca nice benzer hadiseler yaşan-
mıştır ki, bu olaylardan sonra insanlar belli bir süre sonra hayatlarının rutinine 
geri dönmüş bir süre sonra yaşananları da unutmuşlardır. Ne var ki, yine bir-
çok olay da insanlığın hayatında belli tedbirlerin alınması ve benzer bir yerden 
bir daha vurulmamak üzere bir dizi yeni düzenlemenin yapılması için önemli 
bir ders olmuştur. Art arda yaşanan depremler bir süre sonra yapılan binala-
rın deprem statiğinin daha sağlam olması hususunda ciddi anlamda uyarıcı 
olmuş ve bu da binalaşma kalitesini veya tarzını ciddi bir biçimde etkilemiştir 
mesela. Ancak yine de yaşandığı esnada ne kadar çok travmatik bir etki yap-
tıysa da 17 Ağustos 1999 depreminin toplumun hafızasından bir süre sonra 
silindiğini unutmamalıyız. Avrupa’da art arda yaşanan din savaşlarının da bir 
tür sosyal afet olduğu söylenebilir ki, zamanla hayatı felç etmeye yüz tutması 
toplumu bütün farklılıklarıyla birlikte bir arada tutacak bir toplumsal barış 
arayışına itmiştir. Bu arayış bir çözüm olarak devletin laikliği üzerinde bütün 
Avrupa’da uzlaşma sağlanmasına götürmüştür. Aynı şekilde Avrupa içinde ya-
şanan ve Avrupa’yı harap eden iki dünya savaşının ardından bir daha böyle 
bir şey olmaması için Avrupa Birliği fikrinin gelişmesine yol açmıştır. Dünya 
savaşı bugün yaşamakta olduğumuz salgının küresel düzeydeki etkisinden ve 
yaygınlığından belki daha az bir yaygınlığa sahip olsa da dünya ekonomisine, 
ticaretine, siyasetine hatta hayat tarzına etki edecek bir büyük devrimle sonuç-
lanmış oldu. 
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Norbert Elias’ın 1939’da yayınlamış olduğu meşhur Uygarlık Süreci isimli ese-
ri Avrupa’da modern burjuva yaşam tarzının gelişimini özellikle yemek sofra 
alışkanlıkları ve bireysel hijyen alışkanlıklarının toplumsal bir yaygınlık ka-
zanması üzerinden ortaya koymaya çalışır (Elias, 1990; 2002). Modern öncesi 
dönemlerde bireysel yaşam tarzlarında hiçbir hijyen kuralı gözetilmeden, or-
tak tabaklar, ortak teneffüs alanlarında, ayrıştırılmamış yaşam alanlarında her 
türlü hastalığın birbirine kolayca bulaştırılabildiği bir ortam söz konusudur. 
Elle yemek yerine çatal-kaşık kullanımına geçiş, yemek esnasında tükürme, 
sümkürme gibi modern insana çok iğrenç gelen davranışların normal sayıldığı 
dönemden, zamanla bir saray yaşam tarzına geçişin meydana gelmesinin izini 
iyi sürmek lazım. Kuşkusuz bunda Elias’ın daha ziyade vurguladığı şey yeni 
burjuva toplumunun oluşması ve saray adabı muaşeretinin toplumsallaşması, 
bunun bireyselleşme ile ilgisi olsa da Avrupa’da belli dönemlerde yaşanmış bü-
yük salgınların, bulaşıcı hastalıkların, vebanın etkisi yeterince ele alınmamıştır. 
Oysa bu tür bulaşıcı hastalıkların ve salgınların zamanla hijyen hassasiyetinin 
bir yaşam tarzına toplumsallaşarak dönüşmesinde çok önemli bir etkisi olduğu 
kesindir. 

Şu anda yaşamakta olduğumuz salgının geleceğin dünyasının şekillenmesinde 
önemli etkileri olacağı muhakkak, ancak bu etkinin ne olacağını öngörebilmek 
için hem bu olayın mahiyetine dair bazı değerlendirmeler yapmamız hem de 
karşılaştırılabilir geçmiş olayların bazı sosyolojik etkilerini hatırlamamız gere-
kiyor.

Küresel Dünyamızın Koronavirüsle Testi
Koronavirüsün hayatımıza girişi veyayılma şekli bir bakıma “çağdaş” boyutuyla 
yaşadığımız hayatın, iyice alışmış olduğumuz ama dikkatimizden kaçmış veya 
unuttuğumuz, göremediğimiz birçok yanını fark etmemizi sağladığı söylenebi-
lir. Yaşadığımız dünyanın küresel niteliği aslında yine küresel düzeyde epeyce 
benimsemiş olduğumuz bir gerçeklik. Gündelik hayatımızda bunu bize artık 
her an hissettiren çok şey yaşıyoruz. Her an kullandığımız veya kullanmasak da 
elimizin altında, erişilebilir durumda olan imkanlar ve hareketliliklerle bunu 
yeterince hissediyoruz. Dünyanın her yanı birbiriyle alabildiğine yoğun bir 
biçimde irtibatlanmış durumda. Bu ister iletişim ve ulaşım düzenleriyle ister 
insan, bilgi ve mal, hizmet ve ürünlerin dolaşım düzeni içinde kendini ortaya 
koyan bir durum. Ancak bütün bunlar küreselleşmenin insanlığa kazandırmış 
olduğu muazzam bilgi birikimi bilgi, meta ve emeğin dolaşım, iletişim, ulaşım 
hızının sunduğu kolaylıkları sunduysa da son salgın tecrübesi küreselleşmenin 
bu imkanları kadar barındırdığı risklerin boyutları karşısında insanın ne kadar 
aciz kalabileceği hususunu da büyük bir uyarıyla hatırlatmış oldu. 

Aslında küreselleşmenin sunduğu imkanlar ve kolaylıkların, beraberinde 
riskleri de geometrik olarak katlayarak büyütüyor olduğu da görülmüş oldu. 
Çin’in bir şehrinde ortaya çıkan bir virüsün kısa sürede bütün dünyaya yayılan 
bir salgın haline gelmiş olması büyük ölçüde küreselleşmenin sağladığı dola-
şım hızı ve imkanları sayesinde mümkün olabilmiştir. 
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Dünya aslında her zaman riskler, tehlikeler barındıran bir yer oldu. Deprem-
ler, fırtınalar, seller, doğal afetler ve savaşlar. Bütün bunlara karşı insan tarih 
boyunca tedbirler almaya çalıştı. Deprem risklerine karşı en sağlam yapıları 
kurmaya, deprem olsa da yıkım ve ölüm getirmeyecek tedbirler almaya çalıştı. 
Genellikle bölgesel sınırlarda kalan bu tür doğal afetlere karşı tedbir alma ko-
nusunda modern insan işi biraz daha ileriye götürdü. Hiçbir ihtimali devre dışı 
bırakmadan, depremlerin, sellerin, doğal afetlerin etki etmediği güvenli bir 
dünya kurmaya odaklandı. Depremden etkilenmeyen binalar, sellerden etki-
lenmeyen şehir planlamaları, hastalıkları mevzi sınırlarda bırakacak tedaviler 
modernliğin en büyük başarısıydı.

Modern dünyada nedensellik zinciri içinde bilimsel aklın güvenli bir dünyayı 
yaratma konusunda kendine yeterli olacağı varsayıldı. Ancak ne kadar ted-
bir alınsa da bilimsel çerçevede bütün ihtimalleri hesaplayarak her türlü gü-
venli koşulları yaratma konusunda ne kadar çaba gösterilse de bizzat modern 
dünyanın ortaya çıkardığı imkan ve fırsatlar yanı başında orantılı olarak bazı 
riskleri ve tehlikeleri de büyüttü. Esasen modern dünyanın ilk sosyologları 
moderniteyi bir ilerleme hikayesi olarak resmettilerse de hepsi aynı zamanda 
modernliğin ortaya çıkardığı büyük tehlikeleri de işaret ettiler. Max Weber 
mesela, bütün rasyonalitesine rağmen, hatta tam da bu rasyonalitesinin üret-
tiği kurumlar ve yaşam tarzıyla modern dünyayı insan için bir demir kafese 
tıkan boyutunu da işaret etti. Marx, zaten katı olan her şeyin buharlaştığı bir 
dünyanın tekinsizliğini işaret ederken  Durkheim organik toplumun aynı za-
manda normsuzluk ve anomie üreten boyutlarına dikkat çektiler. Bütün bunlar 
moderniteyi saat veya makine gibi işleyen bir mekanizma olarak tasarlayan 
modernist projenin farklı versiyonlarıydı. Bu tasarıma göre aslında aklın ve 
bilimin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmayacaktı. Nihayetinde ma-
kinada aksayan şeyler olsa da “sigorta” sistemi, hesaplanamayan muhtemel 
gelişmelerin bütün bir yapıyı etkilememesini sağlamak üzere, mevzi bir ak-
samanın bütün sistemi çökertmemesi için geliştirilmiştir. Neticede mevzi bir 
gelişme olsa da bunun sisteme bir zarar vermemesi sağlanacaktı. 

Modernitenin ileri aşamasında daha fazla gerçekleşmeye başlayan küresel-
leşme gerçeğini yukarıda da ifade ettiğimiz gibi malların, paranın ve emeğin 
dolaşımı ve iletişim ve ulaşım imkanlarının sunduğu imkanlar üzerinden her 
geçen gün daha fazla hissettik, hissediyoruz. Ancak aslında günlük hayatımız 
içinde rutinleşmiş ve bu yüzden unuttuğumuz küreselleşme gerçeğini bize asıl 
hatırlatan ve hissettiren, etkisi ulusal sınırların ötesine geçen afetler olmuştur. 
Bunun için mesela Çernobil ve AIDS en önemli örnekler olmuştur. Çernobil 
nükleer reaktöründe meydana gelen bir patlamanın etkisi sadece Rusya’nın 
sınırlarında kalmamış çevre ülkelerin hepsinde üstelik yıllara yayılan etkisi-
ni gösterince küreselleşmenin farkına bir başka türlü varılmıştı. Aynı şekilde 
AIDS hastalığının ulusal sınırları aşan yayılması da küreselleşmenin varlığını 
içerdiği büyük risklerle aynı zamanda hissettirmişti. Doğrusu küreselleşmenin 
içerdiği risklerle ilgili analizler tam da seksenli yıllarda bu iki olay eşliğin-
de ama özellikle bulaşıcılığı ve bir salgına dönüşme ihtimali dolayısıyla AIDS 
hastalığıyla ilgili olmuştur. Ünlü alman sosyologlardan Ulric Beck dünyayı 
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bu hadisenin merkezde olduğu bir analizle “risk toplumu” olarak nitelemişti. 
Riskler modernleşmenin, şehirleşme ve bunun getirdiği imkanların ürettiği 
sonuçlardı ve küreselleşmeyle birlikte artan riskler de aynı şekilde küreselleş-
menin ürettiği sonuçlardır. Yine Beck’e göre küreselleşmeyle birlikte ortaya 
çıkan riskler alabildiğine demokratiktir çünkü genellikle zengin-fakir ayırt et-
meksizin herkese bulaşabilme istidadı vardır (Beck, 1992: 36). Yine de gerek 
Beck’in gerekse Beck’in analizlerinden yola çıkarak Modernliğin Sonuçları’nı ele 
alan Anthony Giddens’ın küreselleşmeyle birlikte işaret ettikleri riskler olarak 
Çernobil ve AIDS hastalıkları koronavirüs gibi bir salgın riskini öngörse de 
aynı anda bütün dünyada bu kadar eşzamanlı bir etkiyle işleyebilecek ve birçok 
şeyi etkileyebilecek bir vakayı tahmin etmek çok zordu (Giddens, 1994, s. 133; 
Turner, 2011, s. 253). Neticede AİDS’in ve başka salgın riskleri için belli bir 
öngörülebilirlikle bir tür sigorta sistemi devreye girmiş onları mevzi bir ölçek-
te tutabilmiştir. Ancak koronavirüs muhtemelen küreselleşmenin içerebileceği 
risklerin sınırları konusunda ilk defa bu ölçekte bir uyarıyı gerçekleştirmiştir. 
Eş zamanlı olarak bütün dünyada bütün ulaşım sistemlerini ve sosyalizasyon 
ortamlarını iptal eden ve bütün insanları evlerine kapatan bu salgının artçı 
dalgaları, hatta yenilerinin gelebileceğini söylemek artık şom ağızlı bir kor-
ku kurgu-bilimi sayılmayacaktır. Bu durumda dünya düzeninin, sosyal hayat 
tarzlarımızın kendini bu tür risklere göre ayarlamak durumunda kalacağı yeni 
bir döneme girmiş olduğumuz açıktır. Bu arada küreselleşme elbette sadece 
imkanlarıyla ve toplumsal hayatımızı kolaylaştıran yanıyla tezahür etmiyor. 
O aynı zamanda giderek artan miktarda bir tüketim kültürünün gelişmesiyle 
de kendini gerçekleştiriyor, ki bu kültürün doğaya karşı ciddi bir tehdit oluş-
turduğu da görülüyor. Tüketim kültürü doğal kaynakları ve güzellikleri ciddi 
anlamda tüketirken ürettiği zararlı salınımlarla da doğaya ciddi bir çevre teh-
didi oluşturmaktadır. Sadece salınan karbon yakıtlarıyla veya başka gazlarla 
atmosfere, ozon tabakasına yönelik açık bir gerçek haline gelmiş olan tehdidin 
hangi zamanda hepimizin karşısına büyük bir felaket getireceğini kimse kesti-
remiyor. Bu arada küresel ısınma artık ölçülebilir ve yakın zamanda insanlığa 
her an patlak verecek ve bütün küreyi etkileyebilecek yine benzer bir tehdidi 
barındırmaktadır. Tabi nükleer enerji ve silahlanmanın barındırdığı tehditleri 
saymıyoruz bile. Beck, bütün bu riskleri sayarken, aslında insanlığın bu teh-
ditlerin farkında olduğu halde başa gelmedikçe bunlara karşı etkili bir önlem 
alma konusunda kimsenin harekete geçmiyor olduğunu tespit ederken maa-
lesef geçmeyecek olduğunu da öngörüyor. Başa gelmedikçe, evet, tıpkı şimdi 
koronavirüs salgını karşısında olduğumuzda yaptığımız gibi. 

Doğrusu, insanoğlu ortaya koyduğu sistemlerle övünme sınırını aştıkça, bu 
sistemlerin içerebileceği risklere karşı da derin bir gaflete düşüyor. Bugün ya-
şamakta olduğumuz dünyada insanın sergilediği etkinliğine, gücüne, aklına, 
kabiliyetlerine dair söylemler neticede bir virüs karşısında düşebileceği acizlik 
ihtimalini tamamen yok sayan bir gafletin perdesini de örüyor. O yüzden bü-
tün dünyayı yavaş yavaş esir almaya yüz tutan korona virüsü insana bu dünya-
daki yerini hatırlatan bir etki yapıyor. 
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İster laboratuvarda üretilmiş olsun ister doğal yollarla gelişmiş olsun, korona-
virüs insanın ürettiği medeniyetin sınırlarını gösteriyor. Başımızdaki bulutların 
aniden üzerimize çökmeyeceğine dair nasıl bir güven taşıyıp dünyanın bütün 
kaynaklarını sorumsuzca ve hoyratça tüketebiliyor insanoğlu? Veya dağların 
yürüyüp başımıza yıkılmayacağına veya yerin yarılıp bizi yutmayacağına nasıl 
güvenip de başka insanlara, canlılara, tabiata egemenlik taslamaya kalkıyor-
du? Biraz daha ötesi, kapımızı çalan yoksuldan, mülteciden esirgediğimiz ek-
meğin, suyun, konforun ve sair sahip olduğumuzu zannettiklerimizin aslında 
bize ait olmadığını hatırlattı bu salgın. Belki birkaç aylığına da olsa insanların 
sahip olduklarıyla aralarına bir anda erişilmez bir mesafe koyan, insanın bütün 
varlıklarını iptal eden bir durum ortaya çıkardı bu salgın. Bu da kaçınılmaz 
olarak insanlar için hayatın anlamını sorgulamaya sevk eden bir etki yapmıştır 
mutlaka, ancak bu sorgulamayı herkesin aynı şekilde ve aynı sonuçlara çıkacak 
şekilde yapmış olmasını beklememek gerekiyor. Çünkü insanın şimdiye kadar 
gerçekleşen doğasının ortaya koyduğu bir gerçek hiçbir olay karşısında bütün 
insanların aynı tepkiyi vermiyor olduğudur.   Nitekim, muhtemelen insanlık 
tarihinde bütün kürede etkili olacak şekilde zengini-yoksulu, doğuluyu-batılı-
yı, güneyliyi-kuzeyliyi, yöneteni-yönetileni, velhasıl hiç kimseyi ayırt etmeyen 
böyle bir olayı yaşarken bile insanların tepkileri aynı olmayabiliyor. Kimi daha 
olayı yaşarken bu olayın sonrası için hesaplarını yapmaya devam etmekte, kimi 
ise bu olayın etkisiyle hayatın anlamına dair ciddi bir sorgulama süreci yaşa-
maktadır. Bu konuda sıcağı sıcağına yapılan bazı sosyolojik araştırmaların bu 
konuda tespit ettiği veriler hem bu çeşitliliği hem de bu konuda ortaya konulan 
davranış değişikliklerinin zamana karşı dayanıksızlığını, yani neticede nisyan 
ile malul kaldığını ortaya koyuyor. Veysel Bozkurt’un koronavirüs dolayısıyla 
eve kapanmanın daha ilk günlerinde yaptığı araştırmadan çıkarsadığı sonuç-
lardan biri “insanların güçlü toplumsal bağları olmasının onların korku ve 
kaygılarını azaltan bir tarafı” olduğunu ortaya koyarken mesela Türkiye’de 
aile hayatının hala güçlü olmasının bu sorunla baş etme konusunda önemli 
bir katkısı olduğunu tespit ederken, bu tür “kriz durumlarında hayata dair 
varoluşsal kaygıların artışı(nın) insanların serinkanlı/analitik düşünme bece-
rilerini zayıflattığından hareket eder” (Uzun & Bozkurt, 2020). Aslında bu 
serinkanlı/analitik düşünme normal zamanlarda çoğu kez karşımıza modern 
insanın o meşhur hesapçı rasyonalist zihni olarak çıkıyor ki, bu kriz zaman-
ları belki insanın daha basit, daha temel insani gerçeğine dönüşü olarak da 
görülebilir. 

Kuşkusuz bu salgının bundan sonraki insan hayatına önemli etkileri ola-
caktır, ancak yaşandığı esnada yaptığı etkinin ne kadarının kalıcı olup ol-
mayacağı hususunda kesin şeyler söylemeden olanın kendisini bir deneyim 
olarak kaydetmekte fayda vardır. Neticede, gözle görülmeyen, kulakla du-
yulmayan, birçok özelliği hala bilinmeyen mini minnacık varlığıyla meçhul 
düşman koronavirüs bütün ihtişamıyla emsalsiz bir iktidar kurdu insanlığın 
hayatında. Şimdiye kadar hiçbir gücün yapamadığını yaptı. Birbiriyle türlü 
ihtilaflar içinde bulunan, rekabet eden, savaşan bütün dünya devletlerini ken-
disiyle meşgul etmek suretiyle, ortak bir sorun temelinde adeta birleştirdi. Kü-
resel yaşam kültürünün vazgeçilmezleri haline gelmiş olan, hani bir saat dursa 
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bütün hayatı sekteye uğratacağı düşünülen bütün kurumları öngörülemez bir 
geleceğe kadar tatil etti, yaşama alışkanlıklarını değiştirdi, son sürat devam 
eden hayata ani bir fren çektirdi. Adeta ölmeden önce öldürdü, kıyameti kop-
madan önce kopardı. Kuşkusuz farklı inançlara sahip olanların farklı hisleri ve 
deneyimleri de olmuştur, ancak bu esnada cereyan eden diyaloglardan birinde 
bir Müslüman bakış açısıyla bir vatandaşın bir ifadesini kaydetmekte fayda var: 
“Ölmeden önce ölmeyi müminler Hacc’la, oruçla, namazla periyodik olarak 
tecrübe ederler. Bunu tecrübe etmek dini bir görev. Bir inananlar toplulu-
ğuyla birlikte hayatın ayrıştıran, bölen, çatıştıran, uzaklaştıran rutinine karşı 
tevhit eden, birleştiren, ortaklaştıran tecrübeye davet eden çağrıya icabet bize 
o ölüm tecrübesini, ölümden önce yaşatıyor, bize bizi öğretiyor. Tabi o tecrü-
beyi yaşamaya insanlar gönüllü olarak icabet ederler. Bu tecrübe hayatın bir 
oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu öğretir. Ancak, hayatın oyun ve eğlence-
den ibaret olduğunu bilmek hayatı ciddiye almamayı değil, bilakis daha fazla 
ciddiye almayı telkin eder, ama gerçek anlamı üzerinden. Bir nefesine hükme-
demediğimiz bir dünyanın sihrine kapılıp aynı özden yaratılmış olduğumuz 
insanların hukukuna tecavüz etmemeye, insanlara zulmetmemeye, zalimlere 
de boyun eğmemeye, kula kulluk etmemeye ve ettirmemeye ahdedecek bilince 
ve iradeye ulaştırır böylece. Bu dünyada kazandığımızı zannettiğimiz hiçbir 
şeyin bize kalıcı olmadığını, bizim zannettiğimiz hiçbir şeyin bize ait olmadığı-
nı, bilakis bizim bütün varlığımızın O’na ait olduğunu anlarız” Daha önce de 
söylediğimiz gibi bu süreci herkes aynı şekilde algılamıyor ve deneyimlemiyor 
elbet. Ancak bu deneyimin de kayda değer olduğunu söylemekte fayda vardır. 
Yoksa insanca halleriyle, insanca yorum farklarıyla birlikte anlıyor herkes. Ve 
bu süreci yaşayan herkeste bu tecrübe aynı etkiyle son bulmuyor elbet. Nitekim 
şimdi böyle bir tecrübeyi başka türlü yaşamaya bir virüs mecbur bırakıyor. Bü-
tün insanlığın bilim adına, teknoloji adına, gelişmişlik adına kat etmiş olduğu 
bütün mesafeleri bir anda sıfırlayan bir tecrübenin insanlığa hümanizm adına 
bir miktar tevazu hatırlatması beklenebilir. Çünkü bu tür tecrübeler hangi bil-
gi seviyesine ulaşmış olursa olsun, insanın bilmediklerinin hala bildiklerinin 
yanında çok az olduğunu çarpıcı bir biçimde hatırlatıyor.

Bu arada salgın her ne kadar gerek küreselleşmenin ne kadar büyük bir risk 
altında olduğunu gerek bilimsel anlamda insanlık olarak kat etmiş olduğumuz 
mesafelere dair sınırlarımızı hatırlattıysa da, yine de böyle bir krizle baş etme 
konusunda bilimsel müktesebatın ne kadar aktif bir biçimde devreye sokulabil-
diğini de gösterme fırsatı verdi. Koronavirüs bütün dünyayı ilginç bir biçimde 
ortak düşmana karşı birleştirmişken bütün dünyadan derlenen bütün tıbbi uy-
gulama verilerinin nasıl bir ortak bilim ve akıl havuzunda değerlendirildiğine 
dair de kayda değer bir deneyim de yaşadık. Bilginin küreselleşmesi aynı za-
manda dünyanın her yanındaki her bireyin sağlık verilerinin de ortak bir bilgi 
havuzuna akmasını sağlıyor. Üstelik bu ortak havuzun bir merkezi de yok ve 
bu da Modernliğin başından beri geçerli olan Batı’nın merkeziliği gerçeğini de 
sarsan bir etki yapıyor. Bu havuz Batı’da değil, her yerdedir, hatta bu süreçte 
Türkiye ve Güney Kore gibi Batı dışı ülkelerin başarılı performanslarıyla bu 
bilgi verilerinin buralara doğru daha yoğun aktığını ve çözüm odaklı olarak 
daha hızlı ve etkili bir biçimde değerlendirildiğini de gösterdi.



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

656

Tam bu noktada ortaya çıkan en çarpıcı durum, şimdiye kadar temsil ettikleri 
imajlarına çok aykırı bir performans sergileyen ve küresel düzende merkezi 
konumda olan ülkelerin durumu. Bilimsellikte, teknikte, sağlık sektöründeki 
gelişmişlikte dünyada efsane haline gelmiş dünyanın gelişmiş ülkelerinin sağ-
lık sistemlerinin bu sorun karşısındaki çöküşleri bir tür skandal olarak yaşandı. 
Dünya’nın her yanından tedavi için turist çeken ABD, İngiltere, Fransa, İtalya 
gibi ülkelerin kendi vatandaşlarına sağlık hizmeti verme konusunda sergile-
dikleri acizlik aslında korona-sonrası mevcut dünya düzeninin daha fazla sor-
gulanmasını beraberinde getirecek görünüyor. Daha sonra dönmek üzere bu 
konuyu geçelim. Bu süreçte kimin daha fazla öne çıktığından bağımsız olarak 
değerlendirildiğinde virüsle mücadele ortaklığı temelinde bütün dünya ülke-
leri arasında gelişen iş birliğinin de son derece istisnai bir durum olduğunu 
kaydetmek gerekiyor. Bu ortaklığa bu virüs mecbur bıraktı, çünkü virüs dünya-
nın her bölgesinde aynı anda yok edilmediği sürece, sadece bir ülkenin tek ba-
şına başarılı olması, o ülkeyi de kurtarmıyor.  Sosyolojideki meşhur kural böy-
lece gerçekleşmiş oluyor. Ortak düşman grup bağlılığını pekiştirir ve yeni bir 
grup bilinci oluşturur (Coser, 1956). Gerçekten koronavirüs dolayısıyla bugün 
birçok ülke arasında çok önemli bir yardımlaşma ve dayanışma trafiği oluş-
muş durumda. Ancak yine hiç kuşkusuz bu dayanışma bütün ülkeler arasında 
eskiden beri var olan bütün ihtilafları veya çatışmaları, rekabetleri ortadan 
kaldıracak düzeyde değil. Ancak bilhassa Türkiye’nin bu süreçte aralarında en 
gelişmiş ülkeler olmak üzere 70’ten fazla ülkeye ulaştırdığı yardımlar bir tür 
koronavirüs diplomasi zemini oluşturmuş oldu.

Bir Sosyal Aktör Olarak Salgın
Nihayetinde yol açtığı bu yeni dayanışma ve işbirliği örüntülerine bakılarak bu 
virüse bir akıl atfetmek mümkün olsa, belki böyle bir rol oynamak üzere hayatı-
mıza girdiği düşünülebilir. İnsanlık olarak kendi halimize bize anlatmak üzere, 
bize kendimizi, insanlık durumumuzu öğretmek üzere gelmiş gibi. İlginç bir bi-
çimde böyle bir akıl ve hedef yüklü gibi bu virüse. Biyolojik genetiğini çözersek 
bu mesajı okuyamayabiliriz ama manevi genetiğinde bu etki açıkça okunuyor. 

Bir anlamda küreselleşmiş, birbiriyle bütünleşmiş, kaynaşmış, iç içe geçmiş bir 
dünyanın bütünlüğüne, kaynaşmışlığına ve birliğine dair tecrübeyi en acı şekil-
de yaşatıyor. Dünyanın gailesi içinde koşuşturup duran, en önemli, en hayati 
gibi görünen gündemlerin arasından çıkıp gelen ve kendini bütün dünyanın 
gündeminin merkezine yerleştiren bir virüs. Nasıl bir aktör, nasıl bir etki ve 
nasıl bir nüfuz ile bütün dünya sistemine tarihin hiçbir döneminde hiçbir aktö-
rün yapamadığı etkiyi yapabildi? Şimdiye kadar hiç öngörülemeyen bir etkiy-
le yepyeni bir tecrübe yaşattı insanlığa ve yaşatmaya devam ediyor. Bırakınız 
yakın tarihimizi, bilebildiğimiz insanlık tarihinde böylesi bütün dünyayı aynı 
anda standart bazı uygulamalara sevk eden ve dünyayı aynı anda aynı pratik-
lerde birleştiren, üstelik işlemekte olan bütün bir sistemi durduran başka bir 
olay yok. İnsanlık tarihi elbette geçmişte de çok sayıda savaş, salgın, doğal veya 
sosyal afet hatta dünya savaşları yaşadı. Ancak bütün bu olayları hiçbiri CO-
VID-19 salgını karşısında sergilenen küresel çapta aynı anda bir yaşam tarzı 
etkisine yol açmamıştı.  
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Koronavirüs yol açtığı dramlar, panikler, ölümler ve hastalıklar üzerinden de-
ğil elbet, aynı zamanda şimdiye kadar kuragelmiş olduğumuz dünyamızın ma-
hiyetine, zaaflarına ve anlamına da ışık tutan bir etki yapmış oldu. “Son ırmak 
kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda; beyaz adam 
paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak” diyen meşhur Kızılderili atasö-
zü şimdi sadece Amerika kıtasını işgal eden beyaz adama değil bütün dünyanın 
kulaklarında çınlayacak güncelliğiyle koronavirüs salgınının etkileriyle ifade 
ediliyor. İnsanlığın çoğalma, büyüme, hızlı hareket etme, üretme ve tüketme-
de kendini kaybetmiş hali, bu esnada ürettiği para, mal, değerler, teknolojiler, 
araçlar, hepsi bir koronavirüs salgını karşısında hiçbir anlam ifade etmeyebile-
cek bir anlam şokuna maruz kaldı. 

Bütün dünyada hükümetlerin, savunma, uzay araştırmaları, sağlık, teknoloji 
ve eğitim alanındaki önceliklerine dair önemli bir sorgulamayı da başlatması 
mukadder olan bu salgının aynı zamanda uluslararası işbölümünün bir parçası 
olarak tekstil gibi bazı alanların gelişmekte olan ülkelere kaydırılmış olmasının 
yeri geldiğinde nelere yol açabileceğine dair önemli bir tecrübe yaşanmış oldu. 
Buna mukabil evlerine kapanmak durumunda kalan dünyanın her tarafındaki 
insanların küresel nitelikteki bir salgının etkilerine karşılık yine küresel nite-
likteki bazı organizasyonların nispeten ne kadar hafifletici olabildiği de birlik-
te görülmüş oldu. Neticede eve çekilen hayatın idamesi biraz da küresel bir 
ağa sahip internet teknolojisiyle sağlanabilmiş oldu. 

Hülasa, koronavirüs ölçeğinde istisnai bir vakanın bundan sonra dünyayı, kü-
reselleşmeyi, uluslararası ilişkileri yorumlayan teorik yaklaşımlarımıza da ciddi 
bir etkisi olacağı açıktır. Daha olayın ortasındayken, herkesin bir de post-ko-
rona gündemine yoğunlaşmış olduğu bu günlerde, önce başımıza gelene dair 
anlamlı bir söylem bulmamız lazım.

Hatırlama ve Nisyan Arasında 
Gerçekten de Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak Mı?
İster bir sosyolojik durum olarak küreselleşme isterse de bir uluslararası dü-
zen olarak küreselleşmenin gündelik hayatı kolaylaştırdığı kadar eşitsizliği ve 
adaletsizliği de aynı ölçüde düzenin önlenemeyen bir unsuru haline getirmiş 
olduğu bir gerçek. Küresel dünyamızın talihli kesimleri için büyük fırsatlar su-
nan küreselleşme başka kesimler için işgal, zulüm, sömürge ve savaşlar getirdi. 
Üstelik küresel dünyanın merkezi güçleri kendi aralarındaki ihtilaflar savaşa 
dönüştüğünde bu savaşı kendi topraklarının dışında kürenin belli coğrafyala-
rında halledegeldiler. Afganistan, Suriye, Yemen, Libya, Irak, Mısır bu savaşla-
rın önemli alanları, hepsi de İslam Dünyası’nın parçası ve hepsinde kim savaşı-
yorsa onlar adına Müslümanlar savaşıyor ve ölüyor. Soykırımlara, insan hakkı 
ihlallerine ve demokrasiye karşı inanılmaz bir duyarlılık satan Batı’nın İslam 
coğrafyasında akan kana karşı sergilemekte olduğu duyarsızlık mevzubahis kü-
resel dünyanın özelliklerinden biri. 9 yıldır devam etmekte olan Suriye krizini 
çözmek yerine Batı’nın ortaya koyduğu tavır bu krizden doğan mülteci dalga-
larının kendi kıyılarına vurmasına karşı alınacak tedbirlerin ötesine geçmiyor. 
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Mülteci akınına karşı kapatılan sınırlar küreselleşmenin bir bakıma kendini 
inkarını beraberinde getirirken, bugün karşımıza çıkan COVID-19 kodlu yeni 
tip koronavirüs şimdiden yol açmış olduğu sonuçlarla bu inkara karşı ciddi bir 
fatura çıkarmış bulunuyor. İnsanoğlunun bilimiyle, teknolojisiyle, ulaşım ve 
iletişim ağları ve konforuyla kurabileceği en iddialı düzen bugün hiç kimsenin 
öngöremediği bir tehditle yerle bir oluyor. 

COVID-19 virüsünün şimdiden yol açmış olduğu sonuçların elbette sonuna 
gelmiş değiliz, ancak şimdiden görünen bu salgının hayatımızda çok radikal 
bir değişime, gelişmelere yol açacağıdır. Hep söylenir ya, hiçbir şey artık eskisi 
gibi olmayacak. Ama tam olarak ne değişecek? Bu olay bugün hayatımızdan 
bütün başka gündem ve meşguliyetleri söküp çıkarırcasına sökün etmiş du-
rumda, ama bu virüse karşı bir aşı bulunduğunda ve hayat normale döndü-
ğünde bundan geriye ne kalacak? Aynı etkiyle hayatımızda ilanihaye devam 
etmeyeceği kesin elbet, ama ne kadarı hatırlanacak ne kadarı unutulacaktır? 
Dahası, bu olayın etkisiyle yapılacak bazı düzenlemeler hayatımızda ne kadar 
kalıcı hale gelecek?

Dünyada özellikle salgınlar ve doğal afetlerin tarihine bakıldığında bu konuda 
insanın tabiatına uygun olanın hatırlamak veya sürekli akılda tutmaktan ziya-
de unutmak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında hayatımızda bir dönem 
çok yoğun yaşandığı için yer tutmuş nice olayın çok kısa zaman sonra sanki hiç 
yaşanmamış gibi hayatımızdan çekip gittiğine dair sayısız örneklerimiz vardır. 
Hatırlayanlar hatırlar elbet, mesela 1990 yılında Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i 
işgali üzerine harekete geçen ABD, Irak’a karşı bütün dünyanın televizyon ek-
ranlarından neredeyse naklen izlediği bir saldırı başlatmıştı. Haftalarca süren 
o saldırı esnasında dile gelen Patriot, Sorti gibi birçok kelime, deyim ve özel-
likle Irak’a yakın ülkelere her an ulaşabilecek Saddam’ın kimyasal silah kul-
lanma ihtimali karşısında duyulan tedhiş ve korkunun gündeme getirdiği gaz 
maskesi ve sığınaklar aylarca ülkeyi meşgul etmişti. Bu olaydan sadece birkaç 
yıl sonra Edibe Sözen’in uyguladığı bir sosyolojik araştırma, o olayla ilgili in-
sanların çok az şeyi hafızalarında tutmuş olduklarını ortaya koymuştu (Sözen, 
1997). Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür ama bu maluliyetin muhtemelen bazı 
travmalarla baş etmek için insan psikolojisinin ürettiği bir savunma mekaniz-
masıdır boyutu da var. Yukarıda da değindiğimiz gibi 17 Ağustos 1997 dep-
remi aylarca, hatta yıllarca ülkenin gündeminden düşmedi ama nihayetinde 
bugün o depremden geriye hatırlanan çok az şey kaldığı gibi ülke her an tek-
rarlayabilecek aynı ölçekte bir deprem riskinin altında bulunuyor. 

Bununla birlikte toplumsal hafızanın bir seçiciliği olduğunu da kaydetmek ge-
rekiyor. Ülkelerin başka toplumlarla kavgalarında, karşılaştıkları kolektif düş-
manlıklar veya savunmalar çerçevesinde yaşadıklarının onlarda daha kalıcı, 
uzun vadeli bir hafızayı inşa ediyor olduğunu da görebiliyoruz. 1918 yılında 
ortaya çıkan İspanya Gribi, mesela, şimdi ancak zar zor ulaşılabilen kayıtlara 
göre aynı dönemde yaşanmış olan Birinci Dünya Savaşı’nda ölen 20 milyon 
insanın iki buçuk katı yani 50 milyon insanın hayatına mal olmuştur. Hatta 
bu etkisinden dolayı savaşın bitmesine yol açanın da bu grip olduğu söylenir 
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(Koçak, 2020). İspanyol Gribi o tarihlerde dünya nüfusunun üçte birine bu-
laşmıştır. Sosyolojinin büyük isimlerinden Max Weber dahi 1920 yılında bu 
gripten dolayı ölmüştür. Ancak dünya savaşının iki buçuk katı kadar insanı 
öldürmüş, dünya nüfusunun üçte birine bulaşarak hayatlarına etki etmiş böyle 
bir olay hakkında bugün, hatta olaydan kısa zaman sonrasından itibaren hiç 
kimsenin hiçbir şey hatırlamıyor olması, hafızanın bu seçiciliğinin işareti. Fa-
ruk Karaaslan Toplumsal Hafıza’nın sosyolojisini yaptığı çalışmasında özellikle 
kimlik kurucu hadiselerin içinde ölüm gerçekleşmemiş olsa bile neden ve nasıl 
toplumsal hafızada kendi yerlerine kurulduklarını analiz ediyor (Karaaslan, 
2019). Buna göre, özellikle kendi dost-düşman ilişkilerimizin tesis edildiği 
noktada yaşadığımız çatışmalar ve gerilimlerin hafızada çok daha kalıcı bir 
yer edindiğine dair geniş bir örneklemimiz vardır. Savaşlar bizim bugün başka 
insanlarla paylaşımımızı ve hukukumuzu belirleyen kurucu vakalardır. Bizim 
biz olmamızı sağlamış olan güç kavgasının son halidir ki, onları hatırlayarak 
mevcut durumumuzu konumlandırıyoruz. Unutma şansımız da ihtimalimiz de 
yoktur. Ancak bu hatırlamanın nasıl olduğu tabii ki bu son kavgada galip mi 
geldiğimiz, mağlup mu olduğumuzla veya mağlup olmuşsak nasıl bir travma 
yaşadığımızla ilgili bir şeydir. Her durumda başka insanlarla ilişkilere dair ha-
fıza kolay kolay silinmiyor. Oysa ne kadar ölümlü hatta travmatik de yaşanmış 
olsa, doğal afetle gelen ölümlerde suçlanacak veya kendisine karşı konuşlana-
cak, böylece kendi benliğini ve kimliğini kuracak bir düşman yoktur. Her ne 
gelmişse günün birinde kendisine karşı bir hesap çıkarılacak bir denk hasım 
yoktur. Belki Tanrı’dan gelene karşı yapacak bir şey olmadığına dair inanç 
veya kabul. Aslında halihazırda bile bu salgının etkisini bir an önce atlatıp 
normal hayatına dönmek isteyen insanların davranışları üzerinden izlememiz 
mümkün. Çin, İran hatta Avrupa ülkelerinde bütün risklerine rağmen insan-
ların bir an önce normal hayatlarına dönme konusunda duydukları aşırı istek, 
hafif bir normalleşmenin ardından sergilenen davranışlara bakıldığında bu 
olayın da insanların büyük çoğunluğunda hafızada çok derin bir etki bırak-
mayacağını gösteriyor. Olay yaşandığı esnada bile evlerine kapanmış birçok 
gazetecinin, bürokratın, akademisyenin, sosyal bilimcinin belirleyici gündemi 
“koronavirüsü nasıl atlatacağımız” sorusundan ziyade “koronavirüs sonrası 
dünyada, ülke olarak, toplum veya şirket veya grup olarak” nasıl bir yer tuta-
cağımız sorusuna yoğunlaşmış bulunuyor.

Ancak yine de bu tür vakaların başka türlü etkileri olduğu gerçeğini de unut-
mamalıyız. Koçak’ın da hatırlattığı gibi Avrupa’da veba salgını feodalizmin so-
nunu getirmiş bir olay olmuştur (Koçak, 2020). Bu salgının da yaşandığı anda 
hayatımıza soktuğu yeni ilişkiler, bilinç düzeyi ve davranış kalıpları olacağı çok 
açık görünüyor. Bu yeni veya yenilenmiş davranış tarzlarını saymak gerekirse:

1. Dünyada başta uluslararası sağlık kuruluşlarına olan güven olmak üzere 
diğer uluslararası birliklerin bu olayda sergiledikleri acizlik dolayısıyla işlev-
lerinin sorgulanmasını ve bu tür birlik veya kurumların kendilerini yenilemek 
zorunda kalmaları, belki yeni kurumların ortaya çıkmalarını bekleyebiliriz. 
Daha olayın başında ABD Dünya Sağlık Örgütünü bu salgını öngörmekte veya 
buna karşı gereken tedbirleri almaktaki başarısızlığı dolayısıyla suçlu ilan ede-
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rek ilerleyen aşamalarda kuruma üyelikten çıktığını, dolayısıyla desteğini de 
çektiğini açıkladı. Oysa dünyanın süper gücü olarak ABD de sağlık sisteminin 
vatandaşlarına en temel insani hizmetleri sunmaktan aciz olduğunu gösterdi. 
Sağlığın tamamen piyasaya teslim edilmiş olması, tıp biliminde ve sağlık hiz-
metleri teknolojilerinde ne kadar ilerlemiş olursa olsun, bunun vatandaşlara 
eşit şekilde yansıtılamayan ve sadece belli bir zenginlik düzeyine sahip olanla-
rın erişebildiği bir hizmet seviyesinde bırakmış olduğu ortaya çıktı. Aslında bu 
durumun işaretleri muhtemelen yüz yıldan az olmamak üzere veriliyor ve tam 
da bu yüzden son bir yüzyıldır çoğu ABD başkanlarının en büyük hayali bir 
sağlık reformu gerçekleştirmek. Ancak bu işe en yakın noktaya kadar yaklaşan 
Obama bile nihai adımı atmayı başaramadı. ABD’de bugün sayıları milyonları 
bulan evsizlerin ardındaki en belirleyici hikâye sağlık sigortasına olan yüklü 
borcunu ödemek için evini barkını elen çıkarmak durumunda kalan insan-
ların hikayesidir. ABD belki çok gelişmiş yüksek bütçeli üniversiteleriyle tıp 
alanında çok ileri araştırma gücüne ve imkanlarına sahip olabilir. Ancak geliş-
tirilen bütün bu bilim ve ilaçların bütün insanlara eşit bir biçimde hizmet ola-
rak ulaştırılması mümkün olmamaktadır, çünkü her şey piyasa ekonomisinin 
kurallarına göre çalışmakta ve sağlık sadece bedelini ödeyenlerin alabildiği bir 
hizmet olmaktadır. Koronavirüs ABD’yi tam da bu noktadan vuran çok önemli 
bir sınav oldu ve gelişmişliğin ölçütleri konusunda ABD’yi çok tipik bir örnek 
olarak öne çıkardı. Koronavirüs için Türkiye bütün vatandaşlara testinden te-
davisine kadar bütün hizmetleri ücretsiz sağlarken, ABD’de en temel hizmet-
ler bile parayla sunulduğu için neticesinde çok başarısız bir sınav vermiş ve şu 
ana kadar 110 bine yakın vatandaşını kaybederek dünyada bu konudaki bütün 
klasmanlarda birincilik konumuna yükselmiş oldu. Aynı şey AB ülkelerinin 
birçoğu için de söz konusu oldu. İngiltere, İtalya, Fransa Hollanda, İsveç ve 
İspanya bu konuda başı çeken ülkeler oldu. Aslında Almanya haricindeki diğer 
tüm AB ülkelerin sağlık sistemleri salgın karşısında felç olurken, daha önemlisi 
AB ülkelerinin birbirleriyle dayanışma konusunda sergiledikleri acizlik oldu. 
Kendine nispeten yeten konumda ve AB’nin başkenti sayılan Almanya’dan bile 
diğer ülkelere bir yardım gitmedi. Bu işin sıkıntısını en çok çeken İtalya ve 
İspanya’da o yüzden AB bayraklarına karşı sergilenen tepki görüntüleri, bun-
dan sonra da AB’nin işlevinin iyice sorgulanacağı bir sürece girileceğini haber 
veriyor. Zaten Brexit dolayısıyla bir düşüş içinde olan AB’nin bundan sonra 
yoluna nasıl devam edeceği, neye öncelik vereceği hususları ciddi bir tartışma 
konusu olacağa benziyor.

2. Gelişmiş ülkelerin devlet fonksiyonlarının sorgulanması ve liberal veya neo-li-
beral siyasetler lehine terkedilen sosyal devlet politikalarının öneminin yeniden 
keşfedilmesi. Türkiye son zamanlarda bu konuda kendi modelini geliştirmiş 
bir ülke oldu. Uyguladığı özelleştirme ve serbest piyasa politikaları dolayısıyla 
bazı tasniflere göre neo-liberal yakıştırmalar yapılsa da hiçbir liberal modelde 
rastlanmayacak kadar uyguladığı yoğun sosyal politikalar dolayısıyla kendine 
özgü karma bir modelle temayüz etmiş bulunuyor. Türkiye’nin geleneklerinde 
ve örfünde derin bir yeri olan “insanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarı bu politika-
lara derinden yön veren bir felsefe olarak işliyor. Bu şiarla birlikte devlet top-
lumu oluşturan bütün unsurları kendi beden bütünlüğünün organları olarak 
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bir arada tutmak üzere bir beden siyasetini hayata geçirmeye çalışıyor. Aslında 
tam da bu beden siyaseti, yani siyasal yapının sağlığı ve bütünlüğü üzerinde 
durmak dünya siyasetinde korona günlerinde yaşananlar dolayısıyla gelecekte 
gündemde daha fazla yer bulacaktır. Beden siyasetinin en güçlü aracı aslında 
adaletten başkası değildir ve bir devletin en önemli fonksiyonunun bu adaleti 
sağlaması olduğu düşünülür. Bu arada özellikle sağlıkta adalet konusu Soğuk 
Savaş sonrası dünyanın en önemli gündemlerinden birisi haline gelmiş olsa 
bile şimdiye kadar özellikle ABD’de bu konuda adalet talebini karşılayacak dü-
zeyde bir düzenlemeye gidilmedi. Aksine “sorumlulukların tamamen piyasa-
nın egemenliğine bırakılmasını, müdahale edilmemesini ve devletin bu konu-
daki yetkilerinden vazgeçmesini savunan yeni bir sağ kanat iktisadi öğretinin 
etkisi altında, artık topluma ve ekonomiye müdahale edilmemesi” (Turner, 
254) yönünde gelişen sağlık politikalarının getirdiği nokta budur. Kuşkusuz 
korona sonrası dünyada devletin bu fonksiyonları üzerine yeniden güçlü bir 
düşünümün gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Bunun ne ölçüde bir reforma gö-
türeceğini de birlikte göreceğiz.

3. Yine gelişmiş ülkelerin gelişmişlik endeksi olarak öne çıkardıkları, önemse-
dikleri ve değer verdikleri üretim ve tüketim çılgınlığındaki önceliklerin değiş-
me baskısı altında kalacağı gerçeği. Silaha, teknolojiye yapılan yatırım yerine 
insan sağlığına ve bu sağlığın vatandaşlara adil veya eşit bir biçimde ulaştırıl-
maya çalışılması üzerinde daha fazla durulacaktır. Bu konuda Türkiye, Alman-
ya ve Güney Kore modelinin ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından COVID-19’un bir küresel salgın olduğu duyurulduğu an-
dan itibaren Türkiye’nin hemen devreye soktuğu tedbirler yıllardır Türkiye’de 
geliştirilmiş olan sağlık sisteminin ve politikalarının ne kadar isabetli olduğun 
gösterdi. Doğrusu sağlık sisteminde ciddi bir özelleştirme ve özel sektörün 
mevcudiyeti de söz konusu olduğu halde bütün sistemi neticede devletin so-
rumluluğuna ve denetimine bağlayan bir yapı da mevcuttur. Bu tür durum-
larda devletin hızlı karar alabilmesi ve uygulayabilmesinin çok önemli olduğu 
da ortaya çıktı. Kurumların göreli özerklik düzeyleri dolayısıyla gerektiğinde 
aralarındaki iletişimi sağlamanın bile zor olduğu bazı liberal siyasal rejimlerin 
bütün ekonomik iriliklerine rağmen bir büyüklük sergileyemedikleri ortada. 
Devlet irileşmiş ama bir siyasal beden olarak spastik özellikler sergilemeye baş-
lamıştır. Organlar gereken yer ve zamanda gereken müdahaleyi yapamaz hale 
gelebiliyor. Türkiye’de bu hızlı karar ve müdahaleye imkân veren en önemli 
sistem özelliğinin yeni geçilen başkanlık sistemi olduğu üzerinde durulacaktır. 
Bu konuda daha otoriter rejimlerin daha hızlı karar alıp uyguladığına dair 
salgının ilk günlerinde tedavüle giren tez aslında zamanla Rusya, Çin, İran ve 
Ortadoğu’nun diktatör rejimlerinin bu süreçten daha fazla etkilenmeye başla-
maları dolayısıyla terkedildi. Sadece ABD’nin değil, Rusya ve İran gibi ülke-
lerin de politika öncelikleri arasında emperyal yayılmaya ve nüfuza verdikleri 
önem kadar kendi halklarının sağlığına hiç önem vermiyor oldukları bu vesi-
leyle görülmüş oldu ve bu durum bilhassa kendi vatandaşları arasında kendi 
devletlerinin fonksiyonu üzerinde ciddi bir sorgulamaya yol açacaktır.
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4. Sosyal anlamda, özellikle tıp alanında bütün dünyada bilgi akışının sağlan-
ması ve bilginin bazı özel ilaç firmalarının tekeline alınması yerine küresel dü-
zeyde kamusallaştırılması yönünde oluşan talep ve baskı bu yönde bazı sonuçlar 
doğuracaktır. Aslında salgının başından beri, bu işin salgından faydalanacak 
ilaç firmalarının bir komplosu olduğu ve her an ellerindeki aşıyla ortaya çıkıp 
bütün dünyayı kendilerine bağımlı hale getireceklerine dair bir beklenti vardı. 
Televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medya mecralarında bu tür komplo teori-
leri ve beklentiler bolca ifade edildi. Ancak hastalığa karşı çarelerin gelişmesi 
hususunda hiçbir merkezi mekanizmanın çalışmadığı, bilakis adem-i merkezi 
bir mekanizmayla kürenin her tarafında üretilen bilgilerin, en iyi örgütlenmiş 
taraflarca dikkate alınarak yine kürenin yararına sunulduğu bir durum göz-
lemlendi. Bu esnada yine Türkiye’nin dünyanın en büyük ve en merkezi ülkesi 
olmadığı halde, neredeyse bütün bu performansta başı çekmiş olduğu ve bunu 
da bir basit günübirlik çıkara dönüştürmediği görüldü. Muhtemelen bundan 
sonra sağlık konusunda ve özellikle söz konusu olan küresel salgına karşı so-
rumluluk olduğunda bütün dünyada ortak bir yarar ve bilincin gelişmesi husu-
sunda bir manevi baskı oluşacaktır. Çıkar ve kazanç durumu olmadığında bu 
tür ilaç ve teknolojilerin gelişmesini hangi motivasyonun sağlayacağı sorusu 
bütün bilimsel gelişmelere yön veren motivasyonun kapitalizm olduğunu var-
sayıyor ki, pek de yanlış sayılmaz. Ancak bu kez tam da bu noktada mevcut 
salgın hadisesine karşı sergilenen çözüm stratejilerinin bu konuyu piyasaya 
tabi olmaktan çıkarma istidadını göstermekte olduğu söylenebilir.

5. Koronavirüse karşı oluşan uluslararası bilgi paylaşımı, iş birliğinin devam 
edeceğini öngörebiliriz, ancak bu esnada da dünyanın bütün ülkelerinin vatan-
daşlarının bireysel sağlık verilerinin takibi noktasında hiçbir insanı dışarıda 
bırakmayan bir kayıt sisteminin hızla tamamlanması ve geliştirilmesi gerçek-
leşmiş olacaktır. Aslında bu durum George Orwell’in ters-ütopya edebiyatı-
nın en ünlülerinden olan 1984 romanında (Orwell, 1984) otoriter rejimlerin 
korkunç bir bilgi ve gözetleme imtiyazı olarak öngördüğü bir felaketin bizzat 
vatandaşlar tarafından kendi devletlerinden istemek durumunda kaldıkları bir 
düzenleme olmuş olacaktır. Görünen kadarıyla koronavirüse karşı mücadele 
esnasında her bir bireyin sağlık durumunun gözlemlenmesi için başlatılan bu 
takip küreselleşmeyle birlikte öngörülen bir ütopyanın aşırı realizasyonunu 
sağlamış oluyor. Yani filmlere ve bilim-kurgu romanlarının konusu olan bu 
tablo bugün gerçek olmuş ancak hiç de o film ve romanlardaki gibi bir kâbus 
veya felaket senaryosu olarak değil. Bu konuda gerçekleştirilen ve bir sisteme 
dönüştürülen kontrol pratiği bilakis vatandaşlarda yüksek bir memnuniyet de 
oluşturmuştur. Devletin vatandaşın lehine kurduğu düşünülen bu kontrol ve 
gözetleme sistemine vatandaşın gönüllü bir katılımı oluyor ve ciddi bir rahat-
sızlık konusu olmuyor. Doğrusu iletişim teknolojisinin her birimizin cebine 
yerleştirmiş olduğu akıllı telefonlar üzerinden zaten büyük kısmı uygulanmış 
olan bu proje şimdi herkesi kapsayacak şekilde gerçekleşmiş olacaktır.

6. İnsanların evlerine kapandıkları iki-üç aylık süre küreselleşmenin bir te-
zahürü sayılan iletişim teknolojilerinin hayatımıza getirmiş olduğu birçok im-
kânın, kolaylığın insanlara tanıtımı ve benimsetilmesi için de ilginç bir fırsat 
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oluşturmuş oldu. Evden çalışma imkânı olan insanlar evden işlerini, dünyanın 
gündemini takip etmeyi bu süre içinde muhtemelen benimsemiş oldu. Aslında 
dijital teknolojiler epey zamandır buna gereken bütün fırsatları sağlamıştı. Bu-
lunduğu yerden tele konferans sistemiyle toplantılara katılmak, konferanslar, 
dersler, iş toplantıları düzenlemek, işini evden yürütüp ağ üzerinden bilgi ve 
karar havuzuna aktarmak giderek mümkün ve kolay, ucuz ve hatta cazip hale 
gelmiştir. Ancak teknolojinin sağladığı bu kolaylıklar korona günlerindeki bü-
yük kapanmaya dek bu kadar yaygın bir kullanıma erişmemişti. Oysa korona 
günlerinde bu imkanlar adeta keşfedildi ve akademik, bilimsel, medyatik veya 
iş dünyasının buluşmalarının mümkün ve geniş bir mekânı olarak çok yoğun 
bir kullanıma konu oldu. Elbette kullanan birçok kişinin görüşü, yüz yüze 
dersin, görüşmenin, mülakatın veya konferansın yerini bu tarz toplantıların 
tutmadığı yönündedir ama tam tersini söyleyenlerin yekunu da bundan daha 
az değildir. Uluslararası yorucu seyahatlerin ardından gerçekleştirilen birçok 
rutin toplantının bu yolla daha masrafsız, etkili ve pekala da aynı sonucu tahsil 
ettiği görüldükçe bu yolun en azından bundan sonra çok daha yoğun bir şekil-
de kullanılabileceği öngörülebilir.

7. Koronavirüsün bize en büyük mesajını “sorumluluk” olarak okursak yanıl-
mayız. Bireysel, toplumsal ve uluslararası sorumluluk. Koronavirüsün bir eğiti-
ci yanı da ortaya çıkmış oldu böylece. Öyle görünüyor ki, ilk verdiği derslerden 
birisi, başkalarının sorumsuz davranışlarının hayatımızı tehlikeye atabileceği 
gibi kendi davranışlarımızla da başkalarının hayatını tehlikeye sokabilme ihti-
mali. Etiğin temeli de olan bu ilke üzerine sosyal davranışlarımızı düzenlemek 
esasen medenileşmenin de birincil ölçülerindendir. Sosyal ortamda yaptığımız 
her davranışın başkalarını ilgilendiren, başkalarını etkileyebilecek sonuçları 
üzerinde de düşünmek zorundaydık. Bunun gafletindeydik, şimdi bu uyarı bizi 
kendimize getirmiş olmalı. Böylece bireysel özgürlüklerin sınırlarını yeniden 
hatırlamak veya sorgulamak durumunda kalıyoruz. Hangi davranışlarımız ne 
kadar bireysel veya kişisel sınırlarımızda kalıyor? Bu konuda herkesin sosyal 
sorumluluk çerçevesinde kendine çeki düzen vermesi gereken bir büyük bilinç 
şokuyla karşı karşıyayız.

Tabi şehir hayatında olduğu kadar küresel düzeydeki, uluslararası ilişkilerde 
de bu durum yeni sorumluluklar getiriyor. Ülkeler, “benim ülkem dahilinde 
olup biten her şey sadece beni ilgilendiriyor” deme lüksünden vaz geçmek 
durumunda kalacak. Dünya külfet noktasında bu kadar birbirini etkilerken, 
ülkelerin kendi içlerinde de dünyanın denetimine daha açık hale gelmesi ka-
çınılmaz. 

Elbette temel insan hakları düzeyinde bir açıklık ve denetimden bahsediyo-
ruz. Bugünlerde koronavirüse kaynaklık etmiş olan Çin’in virüsle mücadelede 
bütün ülkeleri geride bırakacak kadar ilerleme kaydetmiş olduğu söyleniyor. 
Ancak bunu bilmemizin bir imkânı yok aslında. Çünkü Çin, bu konuda dünya-
ya şeffaf davranmadığı için zaten bu sorun patlak verdi. Kendi ülkesinde olup 
kendi ülkesinde bitmeyen bir şeyi dünyadan gizlediği için yaşanan gecikmenin 
dünyaya maliyeti ortada. Bugün bile ne kadar doğru veya yanlış söylediğini 



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

664

kimse kestiremiyor. Böyle ise bile, bundan sonra dünyanın geri kalan ülkele-
rine karşı bilgi gizlememek ve verileri paylaşmak, bu ortak hastalıkla iş birliği 
içinde mücadele etmek gibi bir sorumluluktan kaçamaz. Bu konuda sorum-
luluk üstlenmekte kusur işleyenlerin sadece kendilerine değil dünyanın geri 
kalanına da ciddi bir tehdit oluşturacağı gün gibi ortada.

Sınır Tanımayan Virüsün İronisi
Bir yandan ortak düşmana karşı sergilenen uluslararası dayanışma ülkeleri 
birbirine yaklaştırıp ortak bir sorun alanında, ortak bir sorumluluk geliştirerek 
birçok pratikte ve duyarlılıkta birleştirirken bu ortak davranışların insanların 
arasına fiziksel mesafeler koyarak gerçekleşiyor olması virüsün ironisi gibi. Sı-
nır tanımayan virüse karşı şimdi bütün insanlar birbirlerinden uzaklaşarak, 
koparak, tecrit olarak birleşiyorlar. Bu da virüsün müthiş ironisi. Hepimizi 
birbirimizden ayırarak hepimizde ortak bir bilinç, ortak bir dil ve ortak bir 
duyarlılık geliştiriyor. Konuşarak, birbirlerine yakın durarak, mesafeleri ka-
patarak sürekli ayrışıp çatışmaya ve didişmeye alışmış insanlar, şimdi bir virüs 
sayesinde birbirinden uzaklaşarak birleşiyor ve kaynaşıyor. Sadece bu görüntü 
bile virüsün çok anlamlı, tutarlı ve planlı bir iş yapan akıllı bir virüs olduğu 
izlenimi veriyor.

Hepimiz aynı dünyadayız ve hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. O kadar ki 
aramızdaki sorumsuzlar yüzünden hepimiz felakete düçar olabiliriz. O yüzden 
zararlı şeyler konusunda, “bu sadece beni ilgilendirir” deme lüksüne sahip 
değiliz. Özgürlüklerimizin nerede birbirimizin özgürlüğüne değdiği, dahası 
nerede birbirimizin felaketini çağırdığı konusunda daha duyarlı daha sorumlu 
olmak zorundayız.

Hepimiz belki ilk defa bu ölçekte aynı imtihana maruz kalıyoruz, üstelik bizi 
bütün ayrılık ve gayrılıklarımıza rağmen aynı yerden vurup birleştiren bir im-
tihanla. Ama bu imtihana karşı verdiğimiz cevaplar konusunda da ayrışmak-
tan geri durmuyoruz. Bu olayı bile kendi siyasi kazançlarımız için bir fırsata 
dönüştürmekten geri durmuyoruz. Oysa gözümüzü kulağımızı açıp bu virüsün 
bize neler söylediğini anlamakla meşgul olmamız gereken bir durumdayız. 
Cuma namazı, umre veya gece kulübü, Avrupa seyahatleri ve maç müsabaka-
larını yarıştırmanın bir alanı haline bile geldi koronavirüs üzerine tartışmalar. 

Oysa pratikte gördük ki, bu virüs hiçbirini ayırt etmedi. Kimsenin bu virüsü 
kendi politik kazanımları için safına çekmeye çalışması da bir kar etmemiş 
oldu. Bu, öyle kandırılıp safına çekilecek bir virüs gibi görünmüyor. Tam ak-
sine aslında hazır bizi birbirimizden uzaklaştırmışken, sosyal mesafelerimizin 
anlamlılığı, değeri ve geçerliliği üzerine yeniden düşünmemiz için çok fırsat 
bile verdi. Bizi uzaklaştırırken ne kadar da birleştiriyor, tam da bu noktadan 
yola çıkabilirdik. Bize her gün bu davet bir vesileyle geliyor aslında, ama ilk 
defa bu kadar kesin, bu kadar kararlı ve bu kadar etkili bir biçimde geldi. Göz 
açıp, kulak verenler oldu olmayanlar oldu elbet.



665

Yasin Aktay

Türkiye Sosyolojinin Kurallarından Muaf Değil
Türkiye’nin koronavirüse karşı mücadele sürecini son derece başarılı bir bi-
çimde yürüttüğü konusunda kimsenin kuşkusuna yer yok. Sürecin idaresinde 
18 yıllık sağlık politikaları ve yatırımlarının gerçekten de bütün dünyaya fark 
attıracak bir avantaj vermiş olduğu görüldü. Belki hastalığa yakalananların sa-
yısında dünya sıralamasında nispeten yüksek sayılabilecek bir sayı olsa da bu 
hastaların aldıkları hizmet ve bu hizmetin devlet tarafından karşılanması, ölen-
lerin hastalığa yakalananlara oranının düşüklüğü noktasında Türkiye’yi muh-
temelen sürecin en başarılı iki veya üç ülkesinden biri olarak öne çıkardı. Bu 
yazı yazıldığı esnada hala süreç devam etmekte olduğundan gün gün hastalığın 
bulaştığı insan sayısı ile ölen sayısı konusunda değişimler var ancak Türkiye için 
oldukça başarılı tablo da bariz bir biçimde görülüyordu. Kuşkusuz, hastalık-
la mücadele konusunda sağlık politikalarının başarısı her zaman toplumun da 
bu konuda aynı başarıyı kaydediyor olduğu anlamına gelmiyor. Ortada bir de 
hastalıkla ilişkisi dinamik bir etkileşim içinde olan bir toplum vardır ve bütün 
toplumlar gibi Türkiye toplumu da sosyolojinin kurallarından muaf değil. Di-
yebiliriz ki, hastalığa karşı sadece tıbbi mücadelede değil, Türkiye’de toplumun 
böylesi bir salgına karşı ve bu salgına karşı tedbirler karşısında verebileceği 
tedbirler, mücadelenin başarısı açısından çok önemliydi. Salgının ilk günlerin-
de bir sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı haberleri ilk duyulduğunda 
İstanbul’un farklı semtlerinde sergilenen farklı davranışlar, bu konuda ezbere 
birtakım politikaların uygulanmasının da çok yeterli olamayacağını kanıtlıyor-
du. Aynı şaşırtıcı ve beklenmeyen, hesaplanmayan bir reaksiyon Türkiye’nin 
tamamında hafta sonu uygulanacağı sadece iki saat önce duyurulan bir soka-
ğa çıkma kısıtlamasına karşı toplumda bir anda yaşanan kaotik durum. Genel 
olarak bu başarılı mücadele performansıyla hiç mütenasip olmayan bu olayın 
Türkiye’nin o ana kadarki genel görünümüne hiç uymadığı gerçekti ve aslında 
Türkiye’nin genel durumuna da bir haksızlık sayıldı. Zira Türkiye gerçekten 
bu değildi. Ama bu konu tam da Türkiye’nin de neticede sosyolojinin genel 
kurallarından muaf bir toplum olmadığını gösteren önemli bir örnek sağladı. 

İş sosyolojinin kurallarına geldiğinde ise çok net, kesin tahminlerde bulunma-
nın da mümkün olmadığını hemen hatırlamak gerekiyor. Toplumda özellikle 
bu tür durumlarda kaldığında bireylerin nasıl davranacakları konusunda sos-
yologlar tarafından türlü türlü modellemeler yapılmıştır. Bütün modellemeler 
insanın matematik hesaplarla ya kendi bencil çıkarlarıyla hareket ederek toplu-
mu felakete sürükleyebilecekleri veya toplumun felaketinin kendisinin de fela-
keti olacağının hesabını göz önünde bulundurabileceği arasında salınıp durur. 

Şöyle örnekler de vardır:

1. Su kıtlığı var ve yurttaşlar su tüketimini kısmaya sevk edilirler. Eğer 
her yurttaş kendi çıkarını düşünerek bu isteğe cevap verirse, hiç kimse 
suyu stoklamayacaktır. Açıkça, her bir kişi tarafından yapılan biriktir-
me şehrin arzında önemsiz bir etki yapar, fakat münasebetsizliğin ola-
cağı bir gerçek. Diğer taraftan eğer herkes kendi çıkarı için davranırsa, 
sonuçlar herkes için bir felâket olacaktır. 
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2. Eğer herkes vergisini ödemezse, devletin işleyişi çökebilir. Aynı şekil-
de her kişi, kendisi de dahil herkes vergisini ödemeyi tercih ederse 
vergisini ödemeyen hiç kimse kalmaz. Tabi ki, kişi için en iyisi kendisi 
dışında herkesin vergi ödemesidir. Fakat herkes böyle düşündüğünde 
yine bir felaket durumu ortaya çıkar. 

3. Üretim fazlası olan birçok yıldan sonra çiftçiler, fiyatların yükselmesi 
için gönüllü olarak ürünlerini kısmaya karar verirler. Fakat hiçbir çift-
çi, fiyat etkilemek amacıyla üretmez, böylece her biri üretebileceğini 
üretmeye ve ne getirirse getirsin ürettiğini satmaya başlar ve bir kat 
daha üretim fazlası oluşur (Poloma, 1993, s. 179).

Sonuç
Yukarıdaki tüm değerlendirmeler ve veriler ışığında koronavirüs için alınan 
tedbirlere toplumun vereceği reaksiyonlar önceden kestirilebilir miydi? Sosyo-
lojide matematiğin işini asıl zorlaştıran şey bu konudaki kültür farkları ve in-
sanların her zaman rasyonel davranmıyor olmalarıdır. Davranışlara korkular, 
kaygılar yön vermeye başlayınca, sosyoloji de boş durmaz elbet, ona da uygun 
bir yaklaşımda bulunur. 

Bu arada yaşanan baş döndürücü teknolojik gelişmelerle her şeyin kontrol al-
tında olduğu düşüncesine karşılık insan davranışı da içinden çıkılmaz para-
doksal mantıklarla çalışır. İşin içine matematiği de katsak, insan davranışının 
bütün ihtimalleri önceden tüketilemiyor. Yukarıda verdiğimiz örneklerin yanı-
na isterseniz aynı kaynaktan şu örneği de bir kenara yazalım:

“Pek dost olmayan iki ülke askeri bütçelerini hazırlıyorlar. Her bir ülke, daha 
güçlü bir ordu kurarak diğeri üzerinde askeri avantajı ele geçirmek ister ve her 
biri buna göre harcama yapar. Sonunda her ikisi de aynı güce sahip olur ve 
daha da yoksullaşır” (Poloma, 1993, s. 178).
 
Bugün, birbirlerine karşı, birbirlerini en yaratıcı biçimde ve binlerce kez imha 
edebilecek silah teknolojilerini üreten devletlerin, kendi insanlarını onurlu bir 
biçimde yaşatmak için hiçbir şey düşünmemiş oldukları ortaya çıkıyor. ABD’de 
en temel sağlık hizmetleri için bile dünyanın parası isteniyor, ölenlerin gö-
mülmesi için yakınları bütün varlıklarından vazgeçmek zorunda bırakılıyor. 
Bir tarafıyla uzaya merdiven dayamış olan insanın, başka bir yanıyla hayatiyet 
ifadesi bütün yapraklarını döküşünün resmidir bu.
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Özet
Bu çalışmada COVID-19’un sosyal politikalar üzerindeki muhtemel etkileri in-
celenmiştir. Refah devletleri uzun süredir başta ekonomik, sosyal, demografik 
ve çevresel sorunlar olmak üzere sarsıcı meydan okumalarla karşı karşıyadır. 
COVID-19 pandemisinin öncelikle sağlık ve istidam olmak üzere sosyal poli-
tikalarda oluşturduğu yoğun baskı, ulus devlet odaklı kurulan sosyal güvenlik 
primlerine ve ekonomik büyümeye dayanan bildiğimiz refah devletleri için bü-
yük bir meydan okuma oluşturuyor. Bu çerçevede refah rejimlerinin yeniden 
şekillenmesi ve sosyal refahın dağıtımında devletin diğer refah aktörleri (aile, 
sivil toplum ve piyasa) ile daha sıkı bir iş birliğine girmesi kaçınılmazdır. Re-
fah rejimlerinin ulusal ölçekte yeniden yapılandırılmalarına ek olarak küresel 
ölçekte de sosyal refahın dağıtımına dair yapılması gereken düzenlemeler var-
dır. COVID-19, ülke içinde ve ülkeler arasında, gelir adaletsizliklerini azaltma-
yı hedefleyen, daha eşitlikçi, farklı paydaşların sesini duyurabildiği, kapsamlı 
düzenlemeler ile şekillenen, küresel refahın yine küresel ölçekte dağıtıldığı bir 
refah rejiminin imkânları üzerine düşünülmesini gerekli kılıyor.

Anahtar kelimeler
Refah devleti, sosyal politikalar, pandemi, COVID-19, riskler
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Rethinking the Welfare State as We Know:
Social Policies in COVID-19 Pandemic and the Post Period

Abstract 
In this study, the possible effects of COVID-19 on social policies were exami-
ned. Welfare states have long been faced with economic, social, demographic, 
and environmental problems. The intense pressure of COVID-19 pandemic 
on social policies, particularly healthcare and employment, is a major challen-
ge for the welfare that are states based on nation state formation and financed 
through social security premiums and economic growth. In this context, it is 
inevitable for the welfare regimes to be re-structured and for the state to colla-
borate more closely with other actors (the family, civil society, and the market) 
in the distribution of social welfare. In addition to the transformation on a 
national scale, there are regulations to be made regarding the distribution 
of social welfare on a global scale. The current COVID-19 pandemic requires 
considering the possibilities of a global welfare regime, which aims to reduce 
income inequalities and to achieve an equitable and democratic regime sha-
ped by comprehensive regulations, and where global welfare is again distribu-
ted on a global scale.

Keywords
Welfare state, social policies, pandemic, COVID-19, risks
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Giriş

Çin’de ortaya çıkan ve bir süre yerel bir sorun olarak görülen COVID-19 vi-
rüsü, komşu ülkelere ve Avrupa’ya yayılmasıyla birlikte küresel bir boyut ka-
zandı. Virüsün ilerleyen günlerde diğer kıtalara yayılıp ölüm sayılarının hızla 
artmasıyla birlikte devletler daha ciddi önlemler almaya başladı. Pandeminin 
sağlık sistemleri üzerine getirdiği yük kadar devletlerin aldığı önlemlerin eko-
nomik sonuçları da bu süreçte refah devleti ve sosyal politikaları gündeme ta-
şıdı. Sağlık sistemi, istihdam düzenlemeleri ve en savunmasız gruplar için alı-
nan önlemler öne çıkan sosyal politika uygulamaları oldu. COVID-19’a karşı 
alınan önlemler yaşadığımız süreç içinde gelişip farklılaşsa da pandeminin ilk 
aşamasında refah devletlerinin verdiği tepkileri anlamak için elimizde yeterli 
miktarda veri mevcut. 

Bu çalışma, pandemi sonrasında ortaya çıkan sosyal, ekonomik ve siyasi durum 
çerçevesinde sosyal politikaların geleceğini tartışmayı amaçlamaktadır. Çalış-
manın temel iddiası ulusal ölçekte her bir refah rejiminin yol bağımlı olarak 
farklılaşan sosyal politikalar geliştireceğidir. Bununla birlikte uzun süredir de-
vam eden refah rejimin yeniden yapılandırılması sürecinin hızlanacağı da iddia 
edilebilir. Küresel ölçekte ise daha kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir küresel sos-
yal politika düzenlemelerine ihtiyaç vardır. Ayrıca çalışmada pandeminin sos-
yal politikalar ve refah devletleri üzerindeki etkileri incelenecek olup pandemi 
sonrasında sosyal politikaların hangi yöne evirileceğine dair fikir yürütülecek-
tir. Çalışma, dört temel başlıkta özetlenebilir. İlk bölümde sosyal politikaların 
farklı refah devletlerinde nasıl kurumsallaştıkları kısaca belirtilecektir. İkinci 
bölümde farklı ülkelerin COVID-19 pandemisine verdikleri ilk tepkiler ve sos-
yal politika uygulamaları tartışılacaktır. Üçüncü bölümde refah devletlerinin 
uzun zamandır karşı karşıya kaldığı riskler sunulacaktır. Dördüncü bölümde 
pandemi sonrasında sosyal politikaların hangi yöne evrilebileceği geçmiş tecrü-
beler ışığında ele alınacaktır. Sonuç bölümünde ise pandemi sonrasında Türki-
ye’de sosyal politikaların nasıl şekillenebileceği kısaca tartışılacaktır.
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Sosyal Politikaların Gelişimi
Refah devletinin kökenleri ve modern anlamda sosyal politikaların temelle-
ri 19. yüzyıl sonunda Bismark Almanya’sında atılsa da refah devletleri, 1929 
Büyük Buhranı ve hemen ardından patlak veren İkinci Dünya Savaşı’nın ge-
tirdiği ağır yıkım ile Avrupa’da 20. yüzyılın ikinci yarısında kurumsallaştı ve 
genişledi. Mullard ve Spicker’e (1998) göre modern refah devletinin ortaya 
çıkış mantığı çeşitli ideolojilere göre değişse de devlet, 20. yüzyılın ortalarında 
refah dağıtımında aktif bir oyuncu olarak ortaya çıktı. 

Refah devleti modern koruyucu devletin derinleşmiş formu olarak adlandırı-
labilir (Rosanvallon, 2004). Refah devleti, bir taraftan yaşam ve mülkiyet hakkı 
gibi vatandaşların bireysel kazanımlarını korurken diğer taraftan toplumsal 
hizmetlerin geliştirilmesi ve gelirin yeniden dağıtımı gibi topluma dair olumlu 
icraatları sorumluluğu altına aldı (Rosanvallon, 2004, s. 22). Daha önceki yüz-
yıllarda bireyin veya ailenin meselesi gibi görülen işsizlik, engellilik, yaşlanma 
gibi riskler toplumsal sorunlar olarak kabul edilip sosyal politikalar yoluyla yö-
netilmeye çalışıldı (Esping-Andersen, 1999, s. 33). Bu toplumsal riskler farklı 
dönemlerde farklı toplumlar için değişebilse de ulus devlet ve kapitalizm refah 
devletinin iki temel önkoşuludur (Pierson, 2007, s. 106). Biraz da bu ikisinin 
sürdürülebilmesi adına devlet, daha önce insanlık tarihinde hiç olmadığı ka-
dar sosyal refahın dağıtımında aktif rol aldı, sosyal hakları önceledi ve toplum-
sal eşitsizlikleri azaltmaya çalıştı. Marshall (1964) sosyal vatandaşlığı inceler-
ken medeni, siyasi ve sosyal haklar ayrımına giderek ulus devletin inşasında 
ve ekonomik sistemin meşruiyet kazanmasında sosyal hakların önemine vurgu 
yapar. Sosyal vatandaşlık, kapitalist sınıf sisteminin revize edilmesine neden 
olurken ekonomik eşitsizliklerin sürekli hale gelmesini de engeller (Marshall, 
1964, s. 122). Devletin korumacı rolüne atıfla, refah devletinin üç temel işle-
vi olduğu söylenebilir: İş ve mülkten bağımsız, birey ve aileler için asgari bir 
gelirin temini; birey ve ailelerin ani gelir kayıplarına karşı korunup, güvensiz-
liklerin azaltılması; sınıf ve statü gözetmeksizin tüm vatandaşların en kaliteli 
sosyal hizmetlerden faydalanabilmesi (Briggs, 1961, s. 228). Bu çerçevede iş ve 
işsizlik, emeklilik sistemi, sağlık hizmetleri, barınma ve aile yardımları olmak 
üzere beş politika alanı öne çıkmaktadır (Beland, 2010, s. 28).

Sosyal risklerin yönetilip sosyal refahın dağıtılmasında devlet, piyasa, aile ve 
sivil toplum olmak üzere dört temel refah aktörüne değişen oranlarda görev 
düşer (Aysan, 2018). Refah karması veya refah çoğulculuğu gibi kavramsallaş-
tırmalarla da işyeri ve dini kurumlar gibi pek çok farklı kurumun refah dağıtı-
mındaki işlevi dikkate alınmaktadır (Gilbert & Terrel, 2013; Özdemir, 2004). 

Tüm sanayileşmiş ülkelerde benzer özelliklere sahip yekpare bir refah dev-
letinden veya benzer sosyal politikalardan söz etmek mümkün değildir. Tit-
muss’un (1974) çalışmalarından yola çıkan Esping-Andersen (1990), sosyal po-
litikaları Liberal, Sosyal Demokrat ve Korporatist olmak üzere üçlü bir “refah 
devleti rejimi” sınıflandırması içinde analiz etti. Bu tasnif ilerleyen yıllarda 
farklı refah rejimi gruplarıyla geliştirildi (Castles & Mitchell, 1993; Fenger, 
2007; Gough, 2001; Korpi & Palme, 1998). Güney Avrupa (Akdeniz) refah 
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devletleri, Doğu Asya veya Konfüçyüsçü, Latin Amerika ve eski Doğu Avrupa 
geçiş refah devletleri olmak üzere çok farklı tasnifler yapıldı.

Bu refah rejimleri ve sosyal politikalar incelendiğinde özellikle dört farklı re-
fah rejimi önce çıkmaktadır. Sosyal Demokrat Refah Rejiminde İsveç ve Nor-
veç gibi İskandinav ülkeleri, evrensel sosyal hakları önceleyen devlet merkezli 
refah dağıtımı ve işleyişiyle diğer ülkelerden ayrılır. Almanya ve Fransa gibi 
Kıta Avrupası ülkelerinin oluşturduğu Korporatist Refah Rejiminde ise sosyal 
refah, mesleğe dayalı sosyal statülere göre dağıtılır. Sınıf farklılıklarını ve hi-
yerarşiyi öncelemesinden ötürü bu gruba Muhafazakâr Refah Rejimi de denir. 
ABD ve İngiltere gibi Anglo-Sakson ülkelerin dâhil olduğu, sosyal eşitsizlikle-
rin yoğun olarak gözlendiği Liberal Refah Rejiminde sosyal risklerin yöneti-
minde piyasa ve sivil toplum, devlet ve aileye göre daha aktif rol oynar. İlk iki 
refah rejiminden daha sonra kurumsallaşan İtalya ve İspanya’nın dâhil olduğu 
Güney Avrupa refah rejimi ise aileyi sosyal refahın dağıtımında öncelemesi ve 
popülizm ile patronajın bir refah dağıtım aracı olmasıyla diğer rejimlerden 
farklılaşır. 

Birçok ülkede sosyal politikalar, genel olarak çalışanların yatırdığı sosyal gü-
venlik primleri ve vergiler ile finanse edilir. Keynes’in makroekonomi politika-
larının öne çıktığı İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde devlet, iktisadi hayatın 
merkezinde başat rol oynadı. Özellikle devlet destekli ekonomik büyümenin 
sağlandığı, yüksek gümrük vergileriyle ulusal üretimin desteklendiği, dış reka-
bete kapalı, Fordist üretim yapısına dayanan, genç nüfusun katma değer üret-
tiği refah devleti, uzun süre varlığını başarıyla devam ettirdi. Bu başarının sırrı 
işçi, işveren ve devlet arasında üstü kapalı bir sosyal sözleşmenin varlığıdır.

Ancak 1970’lerdeki petrol krizinden sonra refah devletine olan eleştiriler de 
arttı. Bu eleştirilerin iki siyasi görüşten kaynaklandığı söylenebilir. Bunlardan 
ilki, toplumsal eşitliği sağlayamadığı, kapitalist sistemi meşrulaştırarak devri-
mi geciktirdiği gerekçesiyle sol cenahtan gelen eleştirilerdir (Offe, 1984). Baş-
ta Hayek (1960) ve Friedman (1962) olmak üzere liberal iktisatçılar ise refah 
devletini çok büyük ve hantal olduğu, teşebbüs hürriyetini kısıtladığı, bireysel 
ve toplumsal refahı olumsuz etkilediği gerekçesiyle eleştirdiler. 1980’lere ge-
lindiğinde OECD (1981) tarafından yayımlanan raporda ise hızla artan kamu 
harcamaları ve bütçe sıkıntıları sebebiyle refah devletinin krizde olduğu iddia 
edildi. Son 40 yılda farklı alanlarda kamu masraflarını azaltmaya yönelik, deği-
şen toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen, bazen de piyasalaşmaya 
neden olan farklı reformlara gidildi. Ancak OECD’nin refah devletinin krizini 
ilan ettiği günden günümüze kadar, OECD ülkelerinin sosyal harcamalarında 
ciddi bir düşüş olmadı. Tablo 1’de de görülebileceği gibi her ne kadar son 
on yılda bir durağanlaşma olsa da birçok ülkede, nüfusun da yaşlanmasının 
etkisiyle, sosyal harcamalar yüksek kalmaya devam etti. OECD ortalamasına 
bakıldığında kamu sosyal harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) 
oranı 1980’lerde yüzde 14 iken 2018’e gelindiğinde yüzde 20’ye çıktı. Bu ülke-
ler içinde oransal olarak kamu sosyal harcamalarını en fazla artıran ülkelerden 
biri de sosyal harcamalarını yüzde 2’den yüzde 13’e çıkaran Türkiye’dir.
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Tablo 1. Seçilmiş OECD Ülkelerinde Kamu Sosyal Harcamalarının GSYİH’ya Oranı (1980-2018)

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

ABD 12,8 12,6 13,2 15,1 14,3 15,6 19,4 18,8 18,7

Almanya 21,8 22,2 21,4 25,2 25,4 26,2 25,9 24,9 25,1

Avustralya 10,3 12,1 13,1 16,9 18,3 16,7 16,6 18,5 17,8

Belçika 23,1 25,6 24,4 25,2 23,5 25,2 28,3 29,2 28,9

Fransa 20,1 25,2 24,3 28,3 27,6 28,7 31,0 32,0 31,2

Güney Kore - - 2,7 3,1 4,5 6,1 8,2 10,2 11,1

Hollanda 23,3 23,8 24,0 22,4 18,8 20,2 17,8 17,7 16,7

İngiltere 15,6 18,2 14,9 16,7 16,2 18,3 22,4 21,6 20,6

İspanya 15,0 17,1 19,2 20,7 19,5 20,4 24,7 24,7 23,7

İsveç 24,8 27,0 27,2 30,6 26,8 27,3 26,3 26,3 26,1

İtalya 17,4 20,1 20,7 21,1 22,7 24,2 27,1 28,5 27,9

Japonya 10,0 10,8 10,9 13,3 15,4 17,2 21,3 21,9 21,9

Kanada 13,3 16,4 17,5 18,4 15,8 16,1 17,5 17,6 17,3

Meksika - 1,9 3,1 3,7 4,4 6,1 7,4 7,7 7,5

Norveç 16,1 17,2 21,6 22,5 20,4 20,7 22,0 24,7 25,0

Portekiz 9,5 9,8 12,2 16,0 18,5 22,3 24,5 24,0 22,6

Türkiye 2,2 2,0 3,8 3,4 7,5 10,1 12,3 11,6 12,5

OECD  
Ortalama

14,4 16,1 16,4 18,0 17,4 18,2 20,6 19,0 20,1

Kaynak: OECD, 2020a.

Not: Avustralya, Japonya, Kanada, Meksika ve Türkiye için 2018 tarihli bilgi yoktur. 2018 için bu ülkelerin en yakın tarihli verisi alınmıştır.

Pandemiye Verilen Tepkiler
Pandemiye verilerin tepkiler incelendiğinde politikaların ülkeden ülkeye fark-
lılık gösterdiği söylenebilir. 2019 Aralığında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya 
çıkan COVID-19, birkaç hafta içinde Tayland ve Güney Kore’de de tespit edil-
di. Ocak ayının sonunda ise Fransa, İtalya ve İspanya’dan vaka ve ölüm haber-
leri gelmeye başladı. 11 Mart 2020 tarihine COVID-19 Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından dünya genelinde salgın, yani pandemi olarak adlandırıldı. 
Yine aynı gün Türkiye’de ilk COVID-19 vakası görüldü. Virüs Kuzey Ameri-
ka’da görece daha geç yayılsa da Mayıs ayında pandeminin yeni merkezi ola-
rak Amerika kıtası öne çıktı.

DSÖ’nün COVID-19’un başlangıcında etkili ve kapsamlı uyarılarda bulunma-
ması, COVID-19’un SARS ve MERS salgınlarında olduğu gibi bölgesel ölçekte 
kalacağının düşünülmesi, bazı ülkelerde sürecin başlangıcında gerekli tedbir-

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bYEAR%5d.%5b2018%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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lerin alınmamasına neden oldu. Bunlara ek olarak İngiltere, İsveç ve Hollan-
da gibi ülkelerde sürü bağışıklığı stratejisinin uygulanması da virüsün hızla 
yayılmasına sebep oldu. Her ne kadar pandemiye karşı ilk tepkiler değişse de 
ilerleyen dönemde birçok ülke birbirine benzer tepkiler verdi. Tablo 2 seçilmiş 
ülkelerde pandemiye dair uygulanan bazı sosyal politikaları gösterir. Virüsün 
yayılmasını önlemek amacıyla tüm ülkelerde insanların büyük kitleler halinde 
toplandıkları okul, alışveriş merkezi, lokanta, kafe, spor salonu ve ibadethane 
gibi önemli mekânlarda belirli sınırlamalara gidildi veya zaman içinde kapa-
tıldı. Birçok işyerinin zorunlu olarak kapatılması veya esnek mesai sistemine 
geçmesi çalışanlarının çalışma sürelerinin gözden geçirilmesine neden oldu. 
Meksika hariç incelenen tüm ülkelerde çalışanların işlerini muhafaza edebil-
meleri için yeni düzenlemeler yapıldı. Bu süreçte işini kaybedenler ve serbest 
meslek sahipleri için belirli miktarda gelir desteği sağlandı. Ancak incelenen 
hiçbir ülkede işten çıkarma ile ilgili uzun dönemli yeni düzenlemelere gidil-
medi. Bununla birlikte birçok ülkede hasta çalışanlar ve aileleri için değişen 
miktarlarda gelir desteği sağlandı. İstihdam politikaları ve gelir destekleri in-
celendiğinde birçok ülkenin farklı seviyelerde de olsa benzer politikaları haya-
ta geçirdiği görülmektedir. 

Sağlık ve bakımla ilgili politikalar incelendiğinde ülkelerin kendi aralarında 
farklılaştığı söylenebilir. Amerika, Brezilya, Güney Kore, Hollanda, İspanya, 
İtalya ve Norveç sağlık sisteminin finansmanı için ek kaynak ayırmazken, di-
ğer ülkeler pandeminin sağlık sistemi üzerinde oluşturduğu ağır yükü kaldı-
rabilmek için ek kaynaklar oluşturdu. Bununla birlikte tüm ülkelerde teşhis 
testleri, koruyucu donanım, vantilatör gibi temel ihtiyaç malzemelerinin arzı 
arttı. Türkiye gibi bazı ülkelerde bu donanımların bir kısmı hızla ülke içinde 
üretilip başka ülkelere gönderildi. Yaşlıların temel ihtiyaçlarının karşılanması 
ve bakım desteği sunulması ise tüm ülkelerde etkin bir şekilde gerçekleşemedi.
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Kapitalizmin doğası gereği belirli aralıklarla dünya çapında iktisadi krizler ya-
şanır. COVID-19 pandemisi ile başlayan süreç, bunun gelip geçici bir sağlık 
sorunu olmadığını, beraberinde ciddi ekonomik ve sosyal tehditler getirdiğini 
gösterdi. Pandemi, bu gelişmelerin de ötesinde refah devletinin temellerini 
derinden sarsan küresel bir sistemik krizle karşı karşıya olduğumuzu göster-
di. Bu süreçte birçok iç içe geçmiş sorun gündeme gelse de bunlardan üçü 
öne çıktı. Bunlardan ilki, pandeminin daha başında birçok devletin doğru ve 
zamanında tepkiler verememesidir. Sorunun ciddiyetini anlamayan ve hızla 
yayılan virüsü palyatif tedbirlerle kontrol etmeye çalışan politikacıların başa-
rısızlıkları özellikle İngiltere, ABD ve Brezilya gibi ülkelerde ölümlerin hızla 
artmasına neden oldu. Sağlık sistemlerinin krizi ise uzun süredir devam eden 
yapısal sorunlardan kaynaklanıyor. Nüfusun yaşlanması ve hayat standartla-
rındaki gelişmeyle birlikte sağlık sistemi üzerindeki yük artarken, sistemin fi-
nansal sürdürülebilirliği üzerine politikalar üretilmemesi böyle bir kriz anında 
bazı ülkelerde sağlık sistemindeki aksaklıkları daha da görünür kıldı. Zaten 
bu sebeple Tablo 2’de de görüldüğü gibi birçok ülke sağlık sistemine hızla 
ek finansal kaynaklar aktarmak zorunda kaldı. Son olarak, pandemiyle ge-
len ve uzun vadeli etkileri hissedilecek sorun hızla artan işsizlik ve ekonomik 
daralmadır. Ticaret ve istihdama dair ilk veriler ekonomik sorunların boyutu 
hakkında bize fikir verebilir. Örneğin, Çin’in ihracatı 2020’nin ilk çeyreğinde 
2019’un aynı dönemine göre yüzde 13 düştü (OECD, 2020b). ABD’de ise Ni-
san ayında istihdam 20 milyonun üzerinde azalırken işsizlik yüzde 15’e dayan-
dı (Bureau of Labor Statistics, 2020).

Refah Devletinin Önündeki Riskler
Pandemi süreci, uzun zamandır farklı açılardan sorgulanan ve eleştirilen sos-
yal politikaların gündemi daha yoğun meşgul etmesine, bildiğimiz refah dev-
letinin daha yoğun bir biçimde tartışılmasına neden oldu. Bildiğimiz refah 
devletlerine meydan okuyan birbiriyle bağlantılı dört temel dinamik var: De-
rinleşen ekonomik sıkıntılar, demografik dönüşüm, sosyal değişimler ve çevre 
sorunları.

Derinleşen ekonomik sorunlar 
1990’larla birlikte istihdam oluşturmayan büyüme daha sık tartışılmaya baş-
landı (UNDP, 1993). Bu dönemde ekonomik büyüme devam etse de savaş ön-
cesi dönemdeki kadar istihdam artışı yakalanamadı. Rifkin (1995) bu gelişme-
yi 3. Endüstri Devrimi ve piyasa merkezli mekanizmalarla ilişkilendirerek “işin 
sonu”na gelindiğini ilan etti. Her ne kadar hizmet sektöründe beyaz yakalılar 
için yeni iş imkânları oluşsa da Fordist dönemin güvenceli ve tam zamanlı işle-
ri ile kıyaslandığında standart olmayan bu yeni işler, kısa süreli ve güvencesiz 
olup görece daha az gelir getirmektedir.

Özellikle 1980’lerden sonra küreselleşme ile birlikte üretim, hızla gelişmekte 
olan ülkelere ve Asya’ya kaydı. Finansmanı prim ödemeleri ve vergilere da-
yanan refah devletleri için ekonomik anlamda ciddi kayıplar gerçekleşti. Bu-
nunla birlikte ekonomik büyümenin yavaşlaması her geçen gün artan sosyal 
eşitlik taleplerine ve yükselen sosyal harcamalara cevap vermeyi zorlaştırdı. 
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Ayrıca son yıllardaki teknolojik gelişmeler, üretimde robotlaşma özellikle uzun 
dönemli ve güvenceli iş imkânlarının azalmasına ve işçi ücretlerinin düşmesine 
neden oldu. Her ne kadar bazıları bilişim, finans, lojistik gibi gelişen sektör-
lerde büyük istihdam artışı olduğunu iddia etseler de bunların toplam istih-
damdaki payları düşüktür. Bu yeni sektörler istihdamı belli bir miktar artırmış 
olsa dahi ne kadar güvenceli, istikrarlı ve iyi gelirli oldukları tartışılır. Ayrıca 
değişen istidam koşullarının bireyin ekonomik durumu üzerinde getirdiği sı-
kıntılar ve psikolojik baskılar öne çıkan diğer sorun alanlarıdır (Ehrenreich, 
2001; Sennett, 1998). Bu ekonomik dalgalanmalar ve artan güvencesizlik yıllar 
içinde yükselmeye devam etti. 2008 yılında ABD’de başlayan ve tüm dünyaya 
yayılan ekonomik kriz, özellikle endüstrileşmiş ülkelerde, istihdam yapılarını 
ve emeklilik sistemlerini altüst etti. Kriz, bir taraftan refah devletinin finansal 
olarak devam ettirilmesine dair soru işaretleri doğururken diğer taraftan işsiz, 
yoksul, evsiz sayısındaki artış birçok insanın kendisini daha güvencesiz hisset-
mesine neden oldu (Hemerijck vd., 2012).

Demografik dönüşüm
Dünya nüfusu özellikle son otuz yılda hızla yaşlandı. Günümüzde 65 yaş ve 
üzeri nüfusun toplam nüfusa oranı Japonya’da yüzde 28’e, İtalya’da yüzde 23’e 
yaklaşırken tüm dünya ortalaması yüzde 9 seviyesindedir (United Nations, 
2019). Bu demografik dönüşüm özellikle Güney Avrupa ülkeleri ve Japonya’yı 
etkilese de dünya tarihinde ilk defa tüm dünya nüfusu farklı hızlarla da olsa 
yaşlanmaktadır. Genel olarak bakıldığında nüfusun yaşlanması altta yaşlanma 
ve üstte yaşlanmanın bir sonucudur. Altta yaşlanma, doğurganlık hızının düş-
mesiyle beraber toplam nüfus içinde genç yaştakilerin oranının azalmasıdır. 
Üstte yaşlanma ise ölüm hızının azalmasıyla insanların çok daha uzun yıllar 
yaşaması ve yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki payının artmasıyla olur. 

Son 70 yılda Batı Avrupa’da doğuşta yaşam beklentisi 68’den 82’ye, dünya 
genelinde ise 47’den 72’ye yükseldi (UN, 2019). Demografik yaşlanmanın ge-
tirdiği sosyal ve ekonomik riskler, demografik dönüşümün ve bunun sosyal 
politikalar üzerindeki etkilerinin daha sık tartışılmasına neden oldu. Genel 
hatlarıyla farklı ülkelerin yaşlılık politikalarının refah rejimleri çerçevesinde 
tasnifi, emeklilik sistemleri ve devam edegelen reformlar ve sonuçları öne çı-
kan sosyal politika başlıkları oldu (Taşçı, 2010; Aysan, 2012a, Aysan, 2019). 
Yaşlanan toplumun artan sağlık ve bakım ihtiyaçları ile aktif ve pasif dengesi-
ne dayanan emeklilik sistemi üzerindeki artan yük, savaş sonrası prime dayalı 
inşa edilen refah devletinin sürdürülebilirliğini zorlayan en önemli etkenler-
den biridir. Sosyal harcamalar incelendiğinde, OECD genelinde sağlık harca-
malarının GSYİH’ya oranı 1980’de yüzde 4,1 iken 2015 yılında yüzde 5,3’e; 
yaşlıharcamalarının ise aynı dönemde yüzde 4,8’den yüzde 7,0’e yükseldiği 
görülür (OECD, 2020a).

Nüfusun yaşlanması aslında refah devletinin hem başarısı hem de başarısız-
lığının bir sonucudur. Başarısıdır, çünkü gelişen sağlık sistemi ve hizmetleri 
insanların doğuşta yaşam beklentisini hızla artırdı. Başarısızlığıdır, çünkü eko-
nomik ve sosyal değişimden etkilenen bireylerin günümüz dünyasında sağlam 
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bir yuva kurup çocuk sahibi olmalarını sağlayacak sosyal politikalar yetersiz 
kaldı. Özellikle aile, istihdam ve çocuk politikaların yetersiz kaldığı sanayileş-
miş ülkelerdeki doğurganlık düşüşü bunu net olarak gösteriyor. Günümüzde 
toplam doğurganlık hızı İtalya ve Japonya’da 1,3, Türkiye’de 2,2 ve tüm dün-
yada 2,5’e kadar düştü (UN, 2019).

Sosyal değişimler
Refah devletinin kurumsallaştığı yıllarda daha durağan bir toplum yapısı var-
ken, özellikle 2000’li yıllarda toplumsal değişimin ivmesi de hızla arttı. İletişim 
teknolojilerinin kullanımı ve buna bağlı olarak artan etkileşim, sekülerleşme, 
bireyselleşme gibi genel değişimler daha durağan bir topluma göre şekillen-
miş refah devletini de derinden sarstı. Son 70 yılda kadınların eğitim seviye-
lerinin artması ve ücretli istihdama katılmaları, cinsiyete dayalı hane halkı iş 
bölüşümünün ve aile biçiminin değişmesine neden oldu. Evliliğin ötelenmesi, 
doğurganlığın düşüşü, boşanmaların yükselmesi gibi aile yapısındaki değişim-
ler de yeni toplumsal riskleri beraberinde getirdi. Ailedeki hızlı dönüşüm ile 
birlikte, çocuk ve yaşlı bakımı, işsizlik, engellilik gibi riskler de geleneksel ola-
rak aile içi ücretsiz bakım sağlayan kadının ve ailenin üstesinden gelemeyeceği 
bir hal aldı. Devlet ve piyasa, sağladıkları kurumsal bakım ve çeşitli sigorta 
türleriyle sosyal ihtiyaçların değiştiği bu dönemde daha aktif sosyal refah sağ-
layıcıları olmaya başladı (Aysan, 2018). 

Bunlarla birlikte 2000’li yıllardan itibaren Batı Asya ve Kuzey Afrika’daki ça-
tışmalar büyük göç dalgalarını da beraberinde getirdi. 2000 yılında dünya ça-
pında göçmen sayısı 174 milyon iken 2010’da 221 milyona, 2019’da ise 272 
milyona ulaştı (UN, 2019). Bu göçmenlerin ise yüzde 11’i sığınma talebinde 
bulunmuş veya mülteci statüsündedir. Günümüzde göçmenlerin yarısından 
fazlası güçlü sosyal politikaların uygulandığı Avrupa ülkeleri (82 milyon) ile iş 
imkânları yüksek Kuzey Amerika’da (59 milyon) yaşıyorlar. Göç, her ne kadar 
ev sahibi ülkenin toplumsal yapısını zenginleştirip yeni ekonomik imkânlar 
doğursa da sosyal politika maliyetlerini artırarak refah devleti için yeni finan-
sal yükleri de beraberinde getiriyor. Diğer taraftan uzmanlık veya sertifika ge-
rektirmeyen düşük ücretli işlerde çalışan vatandaşların göçmenleri, kendileri 
ve işleri için bir tehdit olarak görmeleri etnik kargaşalara ve yabancı düşman-
lığının artmasına da neden olabiliyor. Bu sorunların çözümü için çok kültürlü 
uygulamaların artırılması uyum politikalarının zenginleştirilmesi ve istidam 
politikalarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunların hepsi refah devletleri 
üzerindeki yükü daha da artırıyor.

Etnik, dini ve kültürel bakımdan farklılaşan toplum yapısı ulus devlette vatan-
daşların sosyal haklarını gözeten refah devleti için yeni riskler oluşturuyor. 
Toplumsal değişimin getirdiği bu yeni riskler doğru yönetilmezse refah devle-
tinin geleceği ve toplumsal barış için ciddi tehditler taşıyor. Bu minvalde artan 
popülist söylemlerin ve ırkçı partilerin yükselişinin nedenleri, her geçen gün 
daha zor şartlarda çalışmak mecburiyetinde kalan, aile veya yakın çevresinin 
sağladığı sosyal destek imkânları zayıflayan, işini göçmenlerle paylaşmak iste-
meyen mavi yakalı işçilerin artan tepkilerinde de aramak gerekir.
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Çevre sorunları
Refah devletinde sosyal politikalar bir taraftan sosyal riskleri ve piyasa başarı-
sızlıklarını hafifletirken diğer taraftan kapitalist birikimi ve ekonomik büyüme 
paradigmasını meşrulaştırdı (Büchs & Koch, 2017). Ancak sermaye birikimi ve 
ekonomik büyüme, fosil enerji kaynaklarının yoğun bir şekilde kullanılmasına, 
sürekli artan tüketime ve zengin ile fakir ülkeler arasındaki artan eşitsizlikle-
re dayanıyordu. Küresel ısınma, kuraklık, seller, deprem gibi doğal afetler ve 
salgın hastalıklar gibi daha çok çevreye dair sorunlar, durağan toplum yapısı 
ve iktisadi kalkınmaya göre kurulmuş refah devletlerine karşı riskler oluşturu-
yor. Son yıllarda artan sayıda çalışma, küresel ısınmanın ve diğer çevre fela-
ketlerinin sosyal refah ve refah devleti üzerindeki etkilerini “ekososyal refah” 
(Fitzpatrick & Caldwell, 2001) “sürdürülebilir refah” (Gough, 2015) “ekososyal 
politika” (Hirvilammi & Helne, 2014) gibi kavramsallaştırmalar çerçevesinde 
analiz etti. Önlenemeyen çevre felaketleri ve bunların insan yaşamı üzerinde-
ki etkileri, ekonomik büyümeyi hedef alan politikaların gözden geçirilmesini, 
sosyal politikaların daha sürdürülebilir olmasını ve çevreyle uyumlu hale geti-
rilmesini vurguladı.

COVID-19 pandemisi, şiddeti her geçen gün artan çevre felaketlerinin de 
ötesinde, çok kısa bir sürede birçok insanın işini kaybetmesine ve ekonomik 
krizlerin derinleşmesine neden oldu. Kuraklık ve hava kirliliği, doğal kaynak-
ların aşırı kullanımı gibi süregiden çevreye dair sorunlar, ekonomik krizler, 
göç dalgaları ve toplumsal hoşnutsuzlukları da artırarak refah devletlerinin 
kendi başına üstesinden gelemeyeceği küresel düzenlemeler gerektiren sorun-
lara yol açtı.

Pandemi Sonrası Sosyal Politikalar
Pandemi, en temel sağlık ihtiyaçlarını güçlükle karşılayan, huzurevlerinde bin-
lerce insanı bakımsızlıktan ölen zengin Avrupa ülkelerinin ulusal sınırlarını 
kapatarak virüs, kaçak göçmen, kaçak mal gibi tehditleri kolayca savuştura-
mayacağını bize gösterdi. Bununla birlikte virüs bize, finansal sistemin, üre-
tim zincirlerinin, toplumların, velhasıl dünyanın kaderinin birbirine ne kadar 
güçlü bir şekilde bağlı olduğunu hatırlattı. COVID-19 sonrası süreçte yukarıda 
ifade ettiğim riskler çerçevesinde artan sosyal refah ihtiyacına karşı refah re-
jimlerinin kendi içinde kökten sorgulamalara gitmesi kaçınılmaz. Sosyal refa-
hın dağıtımında aile, sivil toplum ve piyasa ile dört temel kurumdan biri olan 
refah devletinin rolü İkinci Dünya Savaşı sonrasında arttı. Başka bir ifadeyle 
refah rejimleri sosyal refahın dağıtımında devlet merkezli bir yola girdi ve dev-
let, sosyal refahın dağıtımında sosyal güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler, sağlık 
gibi kurumlarla tarih boyunca hiç olmadığı kadar öne çıktı. Ancak günümüz 
şartlarında devletin sosyal refahın dağıtımında diğer refah aktörleri (aile, sivil 
toplum ve piyasa) ile daha sıkı bir iş birliğine girmesi gerekiyor. Refah reji-
minin yeniden yapılandırılması olarak da adlandırabileceğimiz bu durumun 
belirtileri görülmeye başlandı (Aysan, 2012b). Örneğin, bonkör sosyal poli-
tika uygulamalarıyla öne çıkan İskandinav ülkelerinde devlet, sosyal refahın 
dağıtımında aile ve sivil toplum ile iş birliklerini artırmaya çalışıyor. Ancak 
yine unutmamalıyız ki, her refah rejiminin kendi özellikleri çerçevesinde yol 
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bağımlı olarak sosyal politikalarını devam ettirmesi muhtemeldir. Bununla 
birlikte COVID-19 sonrasındaki süreçte refah devletlerinin önünde üç temel 
yol olduğu söylenebilir: Devam edegelen sosyal politikaları ve refah dağıtımını 
küçük reformlarla sürdürmek, pandeminin refah devleti üzerindeki artırdığı 
finansal baskıyı neo-liberal politikalarla azaltmak, değişen yeni şartlara uygun 
olarak ulusal ve küresel ölçekte sürdürülebilir bir refah rejimi oluşturmak. 

İlk seçenek, COVID-19’un sağlık ve istihdam üzerinde getirdiği yeni yüklere 
ek olarak yukarıda tartışılan sebeplerden ötürü de pek mümkün gözükmüyor. 
Bu pandemi, küresel sorunların meydan okuduğu sosyal refah dağıtımının, 
sosyal güvenlik primine ve sürekli ekonomik büyümeye dayanan bildiğimiz 
refah devleti yapısı ile sürdürülemeyeceğini gösteriyor. Demografik yaşlanma, 
bir taraftan sağlık, bakım ve emeklilik sistemi üzerinde ek yükler getirirken 
diğer taraftan prim ödemeleriyle desteklenen emeklilik sisteminde aktif çalı-
şanların oransal olarak azalmasına ve finansmanın sıkıntıya girmesine neden 
oluyor. Buna ek olarak 1980 sonrası tercih edilen politikalarla işlerin daha gü-
vencesiz, yarı zamanlı ve düşük ücretli olması, bir kısmının ise başka ülkelere 
kayması, sosyal politikaların temel finansman yolu olan prim ödemelerinin ve 
gelir vergilerinin istenilen düzeyde toplanamamasına neden oluyor. Toplum 
yapısındaki değişimler, ailede özellikle kadınlar tarafından yapılan birçok ev 
içi ücretsiz hizmetin, cinsiyete dayalı iş bölümüne ve durağan bir toplum yapı-
sına dayanan refah devletleri tarafından üstlenilmesine neden oluyor. Sonuçta, 
artan maliyetleri karşılayabilecek finansmandan yoksun ülkelerin 1980’lerden 
sonra olduğu gibi basit reformlarla bildiğimiz refah devletini sürdürebilmesi 
mümkün gözükmüyor.

İkinci yol olarak, bazıları tarafından neo-liberal politikalarla birlikte refah 
devletinin finansman sorununun çözüleceği ve daha verimli uygulamaların 
gerçekleşeceği iddia edilebilir. Literatürde çokça dile getirilen yakınsama yak-
laşımı neo-liberal politikalarla birlikte farklı refah devletlerinin ABD’ye ben-
zeyeceğini, devletin sosyal refahın dağıtımındaki rolünün azalacağını iddia 
eder (Häusermann, 2010). Ancak 1980 sonrası reformlar incelendiğinde refah 
devletinin kazanımları zaman zaman budanmaya çalışılsa da bazılarının id-
dia ettiğinin aksine tüm refah rejimlerinin neo-liberal politikaları benimsediği 
söylenemez. Başka bir ifadeyle farklı refah rejimleri yol bağımlı olarak kendi 
tarihsel ve kurumsal yapılarına uygun reformlar gerçekleştirdikleri söylenebi-
lir (Myles & Pierson, 2001). Diğer taraftan COVID-19 ile birlikte gelen sorun-
lar, devletin sosyal refahın dağıtımında ne kadar önemli bir kurum olduğunu 
ve sosyal politikaları genişletmenin vatandaşların refahı için ne kadar hayati 
olduğunu gösterdi. Bu nedenden ötürü evrensel sağlık sistemlerinin öneminin 
kavrandığı, hızla artan işsizliğin getirdiği ekonomik sıkıntıların vatandaşların 
hayatını altüst ettiği bir dönemde neo-liberal politikaların halk kitleleri tara-
fından kabul görmesi yakın zamanda pek mümkün gözükmüyor.

COVID-19 pandemisinin kendisi ve sonucunda ortaya çıkan riskler, küresel 
ölçekte toplumların karşılıklı bağımlılığını bize tekrardan hatırlattı. Pandemi 
sonrasında sosyal politikalara dair öne çıkan üçüncü yol ise küresel risklere 
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karşı küresel bir refah rejimi düşüncesinin hayata geçirilmesini bize salık ve-
riyor. Bu küresel sosyal politikanın öne çıkan unsurları küresel ölçekte yeni-
den bölüşüm, sosyal düzenlemeler ve sosyal haklardır (Deacon, 2007). Ne var 
ki küresel sosyal politikalar naif bir biçimde sadece ulus üstü aktörlere vurgu 
yapmamakta, küresel yönetişim perspektifiyle yerel dinamikleri, politika ve 
ideolojileri de dikkate almaktadır (Yeates, 1999). Bu rejim bir bütün içinde 
olmasa da belli bölgelerde ve dar çerçevede uzun yıllardır uygulanıyor. Ulus-
lararası Çalışma Örgütü (ILO) istihdam yapısına dair getirdiği şartlar veya Av-
rupa Birliği’nin (AB) üye ülkeler için oluşturduğu sosyal politika ajandası gibi 
düzenlemeler küresel veya ulus üstü düzenlemelere verilebilecek örneklerden 
birkaçıdır. Ancak bu düzenlemeler AB örneğinde olduğu gibi bölgesel kala-
bilmekte ve karar alma aşamasında sorunlar doğabilmektedir. Ayrıca sosyal 
politikalar konusunda AB’nin yaptırım gücü de sıklıkla tartışılmaktadır. Diğer 
taraftan ILO ve benzeri kurumların düzenlemeleri daha geniş coğrafyaya hi-
tap etse de yaptırım gücü oldukça sınırlıdır.

Bu pandemi, küresel sorunların meydan okuduğu sosyal refah dağıtımının, 
sosyal güvenlik primine ve sürekli ekonomik büyümeye dayanan bildiğimiz 
refah devleti yapısı ile sürdürülemeyeceğini, ulusal refah devletlerinin ötesin-
de küresel bir refah rejimine ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Küresel refah 
rejimi, her bir refah rejiminin kendi ekonomik, kültürel ve kurumsal özellikle-
rini göz önünde bulundurmakla birlikte ulusal refahın ötesinde küresel olarak 
refahın paylaşımını önceler. Ülke içinde ve ülkeler arasında, gelir adaletsiz-
liklerini azaltmayı hedefleyen, daha eşitlikçi, farklı paydaşların sesini duyu-
rabildiği, kapsamlı düzenlemeler ile şekillenen, küresel refahın yine küresel 
ölçekte dağıtıldığı bir refah rejimdir. Burada temel sorun ve belki de bazıları 
için imkânsız gibi gözüken husus; uluslararası ilişkilerinde ulusal çıkarların 
öncelendiği, popülist ve milliyetçi siyasi söylemlerin yükseldiği bu dönemde 
küresel refah rejiminin nasıl hayata geçirilebileceğidir. Küresel refah rejimini 
gerçekleştirmek günümüz siyasi yapısında her ne kadar güç gibi gözükse de bu 
hedeften sapmadan, emin adımlarla yeni ekonomik ve siyasi sistem zamanla 
inşa edilebilir. Aksi halde pandemi sonrasındaki dönemde, yukarıda ifade edi-
len risklerin küresel ölçekte sosyal politikalar üretmeden sadece ulusal çapta 
refah devletinin imkânlarıyla çözülmesi mümkün gözükmemektedir.

COVID-19, küresel üretimin temel dinamiklerini baltalarken şirketlerden, 
üretimde hâkim olan çok ülkeli ve birbirine bağımlı tedarik zincirlerini göz-
den geçirmeleri ve ulusal çapta üretime önem vermeleri beklenebilir. Ancak 
şirketlerin sonu gelmeyen büyüme ve kâr arzusu, Dünya Ticaret Örgütünün 
getirdiği serbest ticaret düzenlemeleri ve ulusal üretimin getireceği ekstra ma-
liyetler, içe kapanmanın ve korumacı politikaların uzun vadede devam ettirile-
meyeceğini gösteriyor. Aslında en başa dönersek pandemi başta olmak üzere 
küresel ölçekte yaşanan çevre felaketleri, göç, eşitsizlik gibi birçok sorunun ce-
vabının da küresel olduğunu görebiliriz. Küresel refah rejiminde refahın daha 
eşit dağıtımı için gerekli olan düzenlemeler uzun vadede hem gelişmekte olan 
ülkelerin hem de düşük büyüme, göç ve nüfus yaşlanması ile başa çıkamaya 
çalışan gelişmiş ülkelerin yararına olacaktır. Blok zinciri teknolojisi ile finansal 
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piyasaların iyice iç içe girdiği, sosyal medya çağında her milletten insanın bir-
biriyle aktif etkileşim içinde olduğu, küresel çevre felaketlerinin ve pandemi-
nin tüm insanlığı tehdit ettiği bir dönemde refahın dağıtımının küresel ölçekte 
yapılması ve buna uygun kurumsal yapıların inşa edilmesi kaçınılmazdır.

Sonuç Yerine
Ekonomik dalgalanmaların arttığı, toplumsal değişimin hızlandığı, çevreye 
dair gelişmelerin dünyamızı derinden etkilediği ve nüfusun hızla yaşlandığı 
bir dönemde COVID-19 pandemisi, uzun zamandır tartışılan refah devletinin 
ve siyasi vaatlerinin sorgulanmasına neden olurken sosyal politikaların, özel-
likle de sağlık ve sosyal yardım politikalarının, önemini ortaya koydu. Refah 
devletlerinin yaşadığı krizler genellikle küresel dalgalanmalardan etkilense de 
COVID-19’a kadar ulusal ölçekte gerçekleşti. Daha çok yanlış ekonomi poli-
tikaları, işsizlik artışı, popülizm, kötü yönetim gibi sorunlardan kaynaklanan 
krizlerin çözümleri de ulusal ölçekte arandı. Dünyamızın bugün yaşamış oldu-
ğu pandemi ve beraberinde getirdiği sağlık ve ekonomi ile ilgili sorulara karşı 
da yine birçok devlet kendi ölçeğinde cevap üretmeye çalıştı. ABD ve İngiltere 
gibi liberal refah rejimleri vatandaşlarını virüse karşı koruyamamakla, yaşlılar, 
azınlıklar ve yoksullar gibi dezavantajlı grupların ölmesine göz yummakla suç-
lanıyor. Japonya ve Kore gibi ülkeler ise aktif sağlık hizmetleri, yoğun tedavi 
programları ve etkili sosyal mesafe kuralları ile salgın kaynaklı yüksek nüfusla-
rına rağmen ölüm oranlarının en düşük olduğu ülkeler arasında öne çıkıyor. 
Her ne kadar refah rejimleri kendilerine özgü ulusal çözümler geliştirseler de 
tüm dünyayı esir alan COVID-19 pandemisi, sadece ulusal ölçekte değil küre-
sel ölçekte de sosyal refahı ve sosyal politikaları etkileyen sorunların olduğunu 
gösteriyor. Bu sorunların çözümü ise yerel ölçekte olduğu kadar küresel ölçek-
te atılacak adımlara dayanıyor. Çevreyle ilgili sorunlar, süregiden ekonomik 
dalgalanmalar, göç dalgaları ve hızlı toplumsal dönüşüm dikkate alındığın-
da hem ülkeler arasında hem de ülkelerin kendi içinde daha adil; finansal, 
demografik ve çevresel etkenler düşünüldüğünde ise daha sürdürülebilir bir 
refah rejimine tüm dünyanın ihtiyacı olduğunu görüyoruz.

COVID-19 pandemisi ile gelinen noktada Türkiye’nin refah rejimi için de çı-
karılacak dersler var. Türkiye’nin yakın gelecekte Avrupa’daki refah rejimle-
rinin geçirdiği ekonomik ve toplumsal değişimler ve demografik riskler ile 
karşı karşıya kalma ihtimali oldukça yüksek. Türkiye’deki politika yapıcılar bu 
refah rejimlerinin yaptıkları hatalardan dersler çıkarıp, doğru uygulamaları 
geliştirerek Türkiye’ye uyarlayabilirler. Sosyal refahın bölüşümünü daha adil 
kılan, şeffaf, popülizm ve nepotizmden uzak, sürdürülebilir sosyal politikalar 
geliştirebilmek için Türkiye’nin refah rejiminin güçlü yönlerini pekiştirip zayıf 
yönlerini güçlendirmek bu derslerin başında geliyor.
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Özet
Pandemiler aynı zamanda psikolojik fenomenlerdir. Pandemi Psikolojisi üze-
rine literatür taraması yaptığımızda ardıl sarsıntıların hep psikolojik boyutla 
ilgili olduğu dikkati çekmektedir. COVID-19 enfeksiyon pandemisi alışılmış 
doğal afetlerden farklı olarak insanı yer ve zamandan bağımsız olarak etkile-
yen bir travmadır. Ne zaman ve nereden geleceğini bilmeden insanın yaşamını 
etkilemiştir. Salgın; çaresizlik, yetersizlik, karamsarlık, kuşatılmışlık, gelecek 
endişesi ve ümitsizlik duyguları uyandırdı. Salgın ile ortaya çıkan belirsizlik ise 
kaygıyı artırdı.

Krizlerin tehlike boyutu allostatik yük dediğimiz tükenmişlik duygusu uyandı-
rır. Diğer taraftan fırsat boyutuna odaklanılabilirse travma geliştiren travmaya 
dönüşür. Zihinsel dönüşüm, sosyal dönüşüm, ekonomik dönüşüm ve politik 
dönüşüm zincirleme takip eder. Modern insan sosyal hareketlilik, ekonomik 
hareketlilik ve bedeni rahatlık döngüsü içeresinde idi. Virüs pandemisi ile in-
sanın konforu bozuldu, özgürlüğü kısıtlandı, hız ve haz odaklı yaşamını değiş-
tirmek zorunda kaldı. İlk değişen şey ise insanların yakın ilişkileri ve yaşantıla-
rı oldu. Bu çalışmada, insanı biyo-psiko-sosyo-spritüel bir varlık olarak ele alıp 
analizler ve çıkış yollarını tartışacağız.

Anahtar kelimeler
Koronavirus, pandemi, COVID-19, modernizm, ruh sağlığı, insani değerler, 

ayna nöronlar, sosyal beyin
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Human Relations After the Global Pandemic:
New Truths in the New World

Abstract
Pandemics are also psychological phenomena. When we search the literature 
on pandemic psychology, it is worth noting that the successive reflections are 
always related to the psychological dimension. Unlike conventional natural 
disasters, COVID-19 infection pandemic is a trauma that affects people re-
gardless of location and time. It affected people’s lives without knowing when 
and where to come. Despair, inadequacy, pessimism, burnout, anxiety for the 
future and hopelessness aroused feelings. Uncertainty occurred with the pan-
demic increased anxiety.

The danger dimension of crises evokes a sense of burnout, which we call allos-
tatic load. On the other hand, if the size of the opportunity can be focused, it 
turns into trauma that develops trauma. Mental transformation, social trans-
formation, economic transformation and political transformation are chained. 
Modern man was in a cycle of social mobility, economic mobility and body 
comfort. With the virus pandemic, his comfort was impaired, his freedom was 
restricted, he had to change the life focused on speed and pleasure. The first 
thing that changed was the close relationships and experiences. In this study, 
we will consider human as a bio-psycho-socio-spiritual entity and discuss analy-
sis and ways out.

Keywords
coronavirus, pandemic, COVID-19, modernism, mental health, human values,  

mirror neurons, social brain
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Giriş

İnsan ilişkisel bir varlıktır
Emile Durkheim 150 yıl önce pozitivizmi sosyolojiye taşıyarak toplumu Tanrı 
yerine koymuştu ve “Tanrıya nasıl bakıyorsak topluma öyle bakalım” tezi sos-
yolojide devrim yaptı. “Toplumsal olay bireye bağlı ve bireyle başlayıp biten bir süreç 
değildir. Toplumsal olay bireyi aşkındır, birey ona katılır. Her birey için toplumsal olaya 
katılmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü toplumsal olaylar; genel zorunlu bireyi 
ve bireyler arası ilişkileri belirleyen din, ekonomi, hukuk, ahlâk, siyaset, bilim ve sanat 
türünden olaylardır. İnsanın kendine özgü bireyliğini ve topluma özgü toplumsallığını 
saptar. İnsan genel doğruları hazırca, tartışıp araştırmadan toplumdan alır. Bu doğru-
lar: bireyin, kendisi, başkaları, insanlar arası ilişkiler, doğa, evren olguları üzerine yar-
gılarına temel dayanak olur (Vikipedi, 2020)” görüşü ona aittir. Ancak nörobilim 
1990’lı yıllarda bütün bilimleri etkileyen bir devrim yaptı. İnsan davranışı ve 
psikolojik dinamiği ile toplum davranışı ve dinamiği birbirine çok benziyordu. 
Sosyal şizofreni, toplumsal empati, sosyal afazi, sosyal zekâ kavramı günlük 
dile girecek kadar kabul gördü.

Sosyal nörobilime göre insan beyni zihin teorisi ve teori teorisi üretiyordu. 
Otistik çocuklarda empati yoktu. Bunun için sosyalliği öğrenemiyorlar ve 
yalan söyleyemiyorlardı. İnsanı diğer canlılardan ayıran en birinci özellik 
sosyal beyne sahip olmasıydı. Sosyal beyin sayesinde sosyal bağlar oluştura-
biliyordu. Sosyal bağları yönetme yetisine sahip insan diğer canlılardan daha 
zayıf ve güçsüz olduğu halde organize olarak dinamik toplum oluşturabilmişti. 
Bin tane maymunu bir alana toplasanız toplum oluşturmuyor ama bin insanı 
bir araya topladığınızda ilişki ağı oluşturabiliyordu. İnsan ilişkilerinin toplamı 
toplumu oluşturuyordu. İnsan ilişkilerini değiştiren her yaygın etkinin top-
lumsal karşılığı, ekonomik karşılığı ve politik karşılığı vardı. Mamafih son 20 
yılda iki davranış iktisatçısı Nobel ödülü aldı. Konuları ise insanın nasıl karar 
verdiği, satın alma davranışında psikolojik etkenler gibi alanlar idi. Durkheim 
insan ilişkilerini önemsemeyerek yanılmıştı.
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COVID-19 pandemisini bu gözle değerlendirdiğimizde zihinsel dönüşümler, 
sosyal dönüşümlere ve hareketliliğe, ekonomik dönüşüme ve politik dönüşü-
me doğru sonuçlar doğuracaktır. Bu sebeple insan ilişkileri üzerinden bu kü-
resel salgını okumak önem arz etmektedir.

İnsan İlişkileri Psikolojisi 
Son yıllarda psikoloji çalışmalarında, insan ilişkilerinin de bilimsel bir kategori 
olduğu anlaşıldı. İnsanın kendi iç dünyasındaki psikolojik dinamikleri zevkler, 
ilkeler, yaşama tarzı bu kategorinin içine dahil oldu. İlişkiler psikolojisi içe-
risinde insan ilişkilerinde sözel ilişki ve sözel olmayan ilişkiler yer aldı. Sözel 
iletişim (verbal), bilgi aktarımı ile ilgilidir ve iletişimin %20’sini oluşturur. Sözel 
olmayan iletişim (nonverbal) insanlar arası iletişimin hemen hemen %80 oranı-
nı oluşturur. Bu duygu aktarımıdır. Eşik altı vurgular, ses tonu, mimik ve jest-
ler gibi davranış dili ile duygusal ve sosyal ip uçları okunur. Duygu aktarımını 
en çok etkileyen duygular ise sevgiden korkuya kadar değişen yelpazeyi oluş-
turur. İşte küresel COVID-19 salgını oluşturduğu duygu değişiklikleri ve uzun 
süreli olması ile yeni normaller oluşmasına sebep olacak gibi gözükmektedir.

Pandemide En Çok İnsanın Bağlanma İhtiyacı Zarar Görüyor
İnsan biyolojik doğası gereği sosyal yapının bir parçası olmaya eğilimlidir. 
Bağlanma ihtiyacımız biyolojik bir duygudur ve en çok emziren annelerde 
vardır. Bağlanma hormonunun adı da oksitosin hormonudur. Bağlanma ihti-
yacını karşılayamayan insan kendini güvende hissetmez, sahte bağlanmalara 
hatta uyuşturucu madde kullanımına giden süreç böyle başlar.

Kriz durumunda bir güce dayanmak ve sığınmak güven duygusunu korumak 
için gereklidir. Yalnızlık böyle giderilir. Seçilmiş yalnızlıkta olabilmek özel bir 
beceridir. Kişinin kendisi ile ve yüksek bir güçle ilişki kurmayı başarabilmesi 
ile gelişir. COVID-19 küresel salgınının sürecinde bizim en çok etkilenen psi-
kolojik ihtiyacımız bu olmuştur.

i. İnsanlar grup içinde tek başlarına olduklarından farklı davranırlar
ii. İnsanlar gruplar içinde kurallar koyarlar
iii. İnsanlar sosyal kurallara uyma eğilimi gösterirler
iv. Bazı insanlar kurallara uyma konusunda diğerlerinden farklı özellikler 

gösterir
v. Kurallara uyma davranışına karşı ödüller, uymama davranışına karşı 

cezalar vardır
vi. Kurulu düzen oluşmuşsa yeniliğe direnç vardır
vii. Kriz durumunda başlangıçta tehlike odaklı zamanla değişim odaklı 

uyum davranışı gelişir, uyum sağlayan gelişerek devam eder.

Ön Beyin (Frontal Beyin) Olmazsa Medeniyet Olmazdı
Sosyal beyin çalışmaları her alanda devrim yaptı, insanı anlama ve ilişkileri-
ni anlamlandırma açısından da böyledir. Beynin orta alanlarında duygu iş-
lemlerinin yapıldığı limbik sistem ile bilgi-işlemin ve filtrasyonun yapıldığı ta-
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lamus bölgesi vardır. Burada bilgilerin, kim, ne, ne değildir şeklinde analizi 
yapılır. Daha sonra görme merkezine aktarılır bilgiler ve bağlantı kurulur. 
Bu hastalarda talamus bölgesi çalışmaz fakat beyinde erken uyarı sistemi 
mevcuttur. Bunlar beyindeki yan yolları veya duygu yollarını (by-pass yolları) 
oluşturur. O yollar çalıştığı için duyguları okur, anlar ve tepki verebilir. Ama 
bilgileri okuyamadığı için anlam veremez. Bilinçaltı dediğimiz durum aslında 
örtülü bellektir. Bu durum ilişkinin nörobiyolojisini açıklar. Son karar frontal 
lobda verilir, Ön beyin beynin kaptan köşküdür. Bu bölgesi hasar gören insan-
larda ciddi kişilik değişiklikleri yaşanır.

Kişilik ve Psikolojik Bütünlük
İlişkinin 3 boyutu vardır. Bunlar duygu aktarımı, bilgi aktarımı ve davranışsal 
aktarımdır. Davranışsal aktarım dokunma, beden teması, göz teması gibi fizik-
sel davranışları kapsar. Kişilere göre farklılık gösteren bu 3 aktarım, iletişim 
stilidir ve insanların kişiliğini oluşturur.  Sorun çözme stili ve iletişim stili, kişi-
nin yapısal farklılıklarını meydana getirir. Kişiliğin çeşitli katmanları vardır ve 
bulmacanın parçaları gibidirler. Kişilik bütünlüğünün ön planında psikolojik 
bütünlük yer alır ve ikisi bir bütün halindedir. Fakat kişilik bütünlüğünde ego 
olarak bir bütünlük söz konusudur. Psikolojik bütünlükte ise insan ilişkileri de 
işin içine girer. Yaşadığı ortamla, çevre ile olan ilişkileri duygusal arka planda 
yer alır. Bu sebepten dolayı ilişki bozukluklarının hastalık olarak değerlendi-
rilmesi doğrudur. İlişkileri, insanın nefsiyle, diğer insanlarla, toplumla, canlı-
larla, evrenle ve son olarak da Allah’la ilişki şeklinde sıralayabiliriz.   

İletişim stili veya stresi baş etme stili, sorun çözme stilinden farklıdır. İletişim 
stilinde, sıkıntıyı giderme stratejisi veya stres yönetimi vardır. Stres yönetimi 
de duygu yönetimini kapsar. Sorun çözme stilinde ise mantıksal süreç etkilidir 
o sebepten dolayı düşünce yönetimi mevcuttur. Rasyonel sebep sonuç ilişkisi 
kurulması gerekir.

İlişki Tanımı 
İlişki, nesnel olarak ele alındığında kişinin kendi dünyası ile olan ilişkisinin 
yanı sıra diğer insanlarla, toplumla, canlılarla, evrenle ve yaratıcıyla olan 
ilişkisi de söz konusudur. Fakat burada insanlarla olan ilişki önemlidir. Empa-
ti bakışıyla baktığımız zaman insanlar arası iletişimde ilişki biçimleri, kişinin 
kendisiyle olan ilişkisinden daha farklıdır. Kişinin kendisiyle olan ilişkisi şu 
örnekle anlatılabilir: Kişinin duyguları, dürtüleri, arzuları, eğilimleri vahşi ata 
benzetilir. Kişi kendisiyle, binicinin atla kurduğu ilişki gibi bir ilişki kurması 
gerekiyor. Yarışta ise at ve binicinin diğer yarış atlarıyla ilişkisi diğer insanlarla 
ilişkisi gibidir. Bazı kişilik bozukluklarında kişi yakınındakiyle öyle bir özde-
şim kurar ki vücudunun uzantısı gibi görmeye başlar. Mesela geleneksel erkek 
tipinde (maganda) erkek karısını kendi uzantısı gibi görür. Sanki kendisinin 
kolu, bacağı gibi algılar ve onun için kendini feda eder fakat tam itaat etmesini 
ister. Maganda erkeklerde olduğu gibi bazı kadınların da bu şekilde sahiple-
nilmesi hoşlarına gider. Fakat erkeğin egosunu tatmin etmediği an erkekte 
onu parçalar. Bu sağlıklı olmayan ilişki biçimidir. Bu bağlamda birçok iletişim 
çeşidi bulunmaktadır.
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Çatışmalı İletişim
İlişki kurma biçiminde, ilişki kurulan nesnenin rolleri de önemlidir. Mesela 
anne, baba, iş adamı rolüyle ilişki kurma vardır. İnsanlar arası ilişkiler de rol-
lere göre değişir. İş, okul, ev, arkadaş rolünde olan ilişkiler vardır. Kişiler bü-
ründüğü role göre karşı tarafla ilişki kurmaya başlar. Roller karıştığında ise 
çatışmalar çıkar. Çalışan bir kadını düşünelim; ev hanımlığı, çalışan kadın ve 
annelik rolü olmak üzere 3 ayrı ilişki kurmak durumundadır. Eğer eve geldi-
ğinde annelik rolüyle değil de çalışan kadın rolüyle davranırsa çocukla empati 
kuramaz. Yahut annelik rolünü iş yerinde uygularsa işini yapamaz. Bu durum-
da da roller karışır, çatışma başlar, iletişim biçimi bozulur, nesnelerin rolleri 
değişir. Kişi hangi rolde nasıl davranacağını biliyorsa; evdeki, işteki, sokaktaki 
role uygun davranıyorsa sağlıklı iletişim kurar.

Çatışmalı iletişimde iki tarafın sorunlar yaşaması, birbirleriyle bilgi, duygu ve 
ilişki kurmayı başaramamaları söz konusudur. Bu iletişimde çaprazlaşma olur. 
Mesela çocuğuna karşı öğretmen rolünde olan anne buyurgan, otoriter olur, 
çocuğunu kendinden uzaklaştırır böylece iletişimi koparır. İletişim kurmada 
rolleri iyi belirlemek, kişilik rollerini doğru bilmek, iletişimi analiz etmemizi 
kolaylaştırır. 

İletişim Modelleri
Çatışmasız iletişimde karşıdaki kişi ile iletişim kurulur, karşılıklı alışveriş söz 
konusudur. Bu iletişimde bilgi aktarımı ayağı vardır fakat duygu aktarımı ayağı 
yoktur. Çatışmasız iletişim sağlıklı bir iletişim değildir. Bu iletişimde sessizlik 
varsa, karşı tarafın fizyolojisinde değişiklik yapmıyorsa –konuşuyorsun, 
alıyorsun, veriyorsun- arada bir şey yoktur, sadece mesafeli bir ilişki vardır. 
Aynı otobüsün içinde giden yolcular gibidirler, ortak bire hedefe giderler 
ama çatışma yoktur. Çatışmasız iletişimi daha iyi anlayabilmek için öncelikle 
iletişimin nörobiyolojisinden bahsetmek gerekir. Çatışmasız iletişim ikiye ay-
rılır:

Çatışmasız Ahenksiz İletişim
Aynı otobüste aynı yere giden iki yolcunun aralarında çatışma yoktur fakat 
uyum da yoktur. Mesela otobüste espri yapılır, herkes güler, gülmeyen ortamla 
ahengi tutturamamıştır ama çatışma da yoktur. Bu durum çatışmasız ahenksiz 
iletişimin olduğunu gösterir. Aralarında ahenk oluşmadığı için senkron hare-
ket etme meydana gelmez ve empatik rezonans oluşmaz.

Çatışmasız Ahenkli İletişim
Aynı otobüste aynı hedefe giden iki yolcu ihtiyaç duyduğu zaman konuşur, 
bilgi alışverişinde bulunur. Bu iletişimde bilgi aktarımı vardır ama duygu akta-
rımı yoktur. Empati de oluşmaz.  

Empatik İletişim
Empatik iletişim, en derin ve etkili iletişim çeşididir. Birbirini seven, birbirinin 
ne hissettiğini hemen anlayan iki kişinin yaşadığı iletişim tarzıdır. Uykusu gel-
diğini hisseder, başının altına hemen yastık koyar. İletişim, iki ilişki nesnesinin 
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aralarında uyguladıkları yöntemdir. İletişim bir şehrin yolları gibidir, ilişki ise 
bütün bir şehrin hareketliliğini temsil eder. Şehirde insanlar, nesneler olduğu 
gibi ilişkilerde de sevgi, duygu nesneleri, ihtiyacı gideren nesneler vardır. Bu 
yüzden gün boyunca iki insan arasında bu üç iletişimde değişmeler olur. 

Empatik ilişki kurma anlaşıldığı zaman ilişkinin nörobiyolojisini de anlarız. 
İlişki kurmak derken genellikle bir bilgisayarın diğer bilgisayar ile ilişki kur-
ması gibi algılanır, iki kişi arasındaki kitap alışverişi gibi düşünülür. Hâlbuki 
insandaki ilişkiler öyle değildir. Günümüzde bir ara yüz geliştirerek bilgisayar-
daki bilgileri beyindeki bilgilere aktarabilmek için çalışmalar yapılıyor. İnsanın 
beynindeki bilgiler sadece düz bilgiden oluşmuyor, duygusal boyutu da mev-
cuttur. Bazı beyin araştırmalarına göre, beyinde küçük damar tıkanıklığı ge-
çirmiş bir hastada duygusal kör görüş (afektif kör görüş) hastalığı ortaya çıkar. 
Bu kişiler bir resme baktığı zaman gözü görüyor ama gördüğünü algılayamaz. 
Çünkü beyinde, gözle görme merkezi arasındaki yolda damar tıkanıklığı 
olmuştur. Mesela karısının yüzüne bakıyor fakat onu tanımıyor. Hastalığın çok 
ileri safhasında hasta aynaya bakıp kendisini tanımaz hale gelir. Bu tür hastalar 
bir resme bakıp kimseyi tanımamasına rağmen resimdeki yüzlerin mimiklerini 
aynen taklit eder. Resimdeki insanın kaşları çatıksa hasta da kaşlarını çatar. Bu 
da mantıksal olarak görmediğini, duygusal olarak gördüğünü ortaya çıkarır. 
Resimde gördüğü insanı tanımaz ama yüz ifadesindeki duyguları tanır. Mesela 
eşinin resmini gösterirler, eşinin olduğunu bilmez ama gülen bir resim ise 
hasta da güler (Tarhan, 2009).

Modern Yaşam Felsefesi Ne Öngörmüştü?
Modernizmin İki Sonucu: Egoizm ve Komfortizm
Hayat standartlarının yükseldiği, zenginliklerin arttığı toplumlarda şiddet ar-
tıyor. Halbuki aydınlanma çağının öngörüleri bu değildi. Örneğin modern-
leştikçe şiddet azalmalıydı. Oysa başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde 
cinayete bağlı ölüm sayıları hâlâ oldukça yüksektir.
 
Daniel Goleman’ın Duygusal Zeka kitabında 12 yaşın altında öldürülen çocuk-
ların %57’sinin anne-babaları tarafından katledildiğini belirtiyor. Okul cina-
yetleri haberleri ise sık sık gündemde. Acaba insanlarda acıma duygusu mu 
azalıyor? Tahammülsüzlük mü artıyor? Diğerlerinin ne hissettiğini anlayama-
mak ve öfkeyi kontrol edememek günümüzde yükselme eğiliminde mi? Kolay-
cılık, emek vermeden sahip olma isteği küresel olarak yaygınlaştı.

Bir de dijital şiddet var. Şehirler kuruluyor, silahlar konuşuyor, soygunlar ya-
pılıyor. Mafya babaları iş başında motorlu testereler, lazer silahlar, pompalı 
tüfekler her şey var. Banka soygununu öğreten, şiddeti özendiren bilgisayar 
oyunlarından çocuklarımızı alıkoyamıyoruz. İster istemez insanlık nereye gi-
diyor, dünya daha yaşanır olması için neler yapmalıyız? Diğer taraftan sokak 
çocukları suç makinesi halinde bir sorun. Yoksulluk servet düşmanlığına daha 
sonra da gasp gibi ciddi suçlara yöneltiyor. Parçalanmış ailelerin artması ahla-
ki değerlerin zayıflaması tartışılan gerekçeler olarak gözüküyor.
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Modernizm Hızlı Yaşantıyı ve Hazcılığı Teşvik Etti
Modern yaşamın insanı bireyselleştirmeye çalıştırırken bencilleştirmesi şid-
detin sebeplerinden birisidir. Freud değiştirdiği mutluluk tanımlamasında 
“İnsan zevklerini tatmin için yaşayan bir varlıktır” olarak ifade etti. Sadece 
psikolojiyi değil popüler kültürü baştan sona değiştiren tarihi sonuçlar orta-
ya çıkardı. Freud’un doktrini, sürekli hoşlandığın şeyi yapmak, eğlenceye ve 
lükse düşkünlük gibi sonuçlar doğurdu. Eğlenceyi hakkı gibi gören gençler 
engellendiklerinde en yakınlarına bile acımadan şiddet uygulayabilir oldular.

Modernizmin ektiği hazcılık, bencillik tohumları yalnızlık ve mutsuzluk gibi 
küresel sonuçlar doğurmuşken COVID-19 salgını geldi. Üç önemli alanda 
özgürlük, bedeni rahatlık ve gelecek kaygısı köklü sorgulamalar yapılması 
zorunluluğu ortaya çıktı. Eğer bireyin yaşam felsefesinde değişiklik olmazsa 
birkaç sene sürecek sosyal mesafe, insanı kendisine ve çevresine yabancılaştır-
ma, yalnızlaştırma, korkuların artması, kaygının yükselmesi, güven zayıflaması 
nihayet düşmanlık duygularının artması ile sosyal barışın bozulmasına yol aça-
caktır. Özgürlük sorumluluk dengesini koruyamama Küresel salgının bizim 
için oluşturduğu en önemli tehdit olarak gözükmektedir. Bu arada yanlış 
anlaşılan sosyal mesafe kuralının insanları ve ülkeleri içlerine dönmeye doğru 
ittiğini de belirtmek gerekir.  Bu tanımı sosyal mesafe değil fiziksel mesafe 
olarak yorumlamak daha doğru olur. Sosyal bağları zayıflatmadan sosyal 
mesafeyi korumak için özel çaba sarf etmek gerekmektedir.

İnsan İlişkilerinde “Kayıp Halka” Duygular
Sinir bilimlerindeki son gelişmeler insan beyninde dağınık çalıştığı zannedi-
len bazı hücrelerin varlığını tespit etti. “Ayna nöronlar” denilen bu hücreler, 
sezgisel durumu kopyalamayı başarıyorlardı. Bu ayna sinir hücreleri, birlikte 
olduğumuz insanların duygusal akışını ve niyetlerini tespit edip kopyalayan 
hücreler. Bizim beynimiz ile diğer insanların beyni arasında duygusal alışveriş 
deneylerle gösterilebildi. Altıncı duygu denilen sezgisel duyular tespit ediliyor; 
ama bu kanıtlanamıyordu. Kayıp halkanın bulunması konusunda somut bir 
adım olan sinirsel mekanizmalar nelerdi?

Ayna sinir hücreleri, iki insan arasındaki duygu koordinasyonuna ve senkroni-
zasyona hizmet ediyorlar. Bir insanın duygusal yakınlığı diğer insanın duygu-
larını etkiliyordu. Ayrıca sinir hücreleri duygusal akışı birlikte olduğu insanın 
niyetini kopyalarken, ikinci kişinin beyninin bazı bölgeleri aktif hale geçiyor; 
özellikle güçlü şekilde ifade edilen duyguları yakalama eğilimi daha belirgin 
fark ediliyor. Duygusal uyum hisleri, insanlar karşı karşıya geldiklerinde tavır-
ları, ses tonu, mimik ve jestlerle hızlı şekilde olup olmamayı sağlıyor. Birinin 
düşmanlığı karşı tarafın düşmanlığını arttırıyor, tansiyonunu yükseltebiliyor. 
Sevgimiz diğer kişinin sevgisini çekebiliyordu.

Son yıllarda yapılan sosyal beyin çalışmaları sinir biliminin ölçeğini köklü ve 
bilimsel bir şekilde genişletti. Tek bir vücut veya beyin yerine birbiriyle alışve-
riş yapan beyinler bilimsel kategori oldular. ABD Utah Üniversitesinden Dr. 
Diamond ve Dr. Aspinwall isimli iki psikolog “Karşılıklı düzenleyici psikosi-
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nirinden” söz ediyorlar. Duygusal yakınlıkların diğer insanın psikolojisini et-
kilediği spritüel bir gerçek değil, kanıtlanabilir bir gerçek olmuştur. Chicago 
Üniversitesinde kavrayışsal ve toplumsal sinir bilim merkezi kurulmuştur. Bu 
merkezin başkanı John Cacioppo “İlişkilerimizin duygusal durumu, kalp-da-
mar ve hormonal sistemimizin rotasına önemli etki yapıyor” diyor.

Duygu Bağının Önemi
İnsan beynindeki kablosuz internet gibi çalışan sinir hücrelerinin faaliyeti 
fMRI çalışmaları ile ölçülebiliyor. Yemeği yerken, yemeği seyrederken ve ye-
meği hayal ederken insan beyninde ayrı bölge harekete geçiyor. Karşınızdaki 
insan kolunu kaldırırken, sizin beyninizde, kolu kaldırma ile ilgili bölge hare-
kete geçer. Korkulu bir bekleyiş esnasında sizi seven birisini yanınızda hayal 
etmeniz veya görmeniz beyindeki kaygı ile ilgi bölgeyi yatıştırıyor. Bütün bu 
bilgiler duygusal ilişkilerin sağlığa faydalarını veya zararlarını ortaya çıkarır-
ken tıp çevrelerinin tüyleri diken diken oluyor.

Sevilmek, sevmek, reddedilmek, kalp kırıklığı psikolojik haz ve psikolojik acı 
arasında sonuçlar doğuruyor. Bunlar beyin metabolizmasında biyokimyasal 
karşılıkları olan duygulardır. İnsanlara uygulanan kötülüklerden birisi ortaya 
çıkıyor; “Sevgi bağından yoksun bırakılmak”. Modern yaşam insanın parasal 
sermayesini artırdı ama duygusal sermayesini azalttı. Zayıflayan duygusal bağ-
lar, hayatı ve hastalıkları yalnız başına göğüslemek, ikinci bir acı çekmek olu-
yormuş. Bir annenin, babanın, eşin, evladın, arkadaşın sevdiklerini duygusal 
olarak ihmal etmeleri onlara karşı sadece bencillik yapmak değil acı da çek-
tirmek imiş. Duygusal iyilik halinin bedensel iyilik haline dönüşmesi, biyolojik 
bir bilgi imiş. “Son çare” tedavisi gören ağır hastaların ümit duygusu, iyileş-
me beklentisi, sevgi dolu bir ortamda bulunmasının bilimsel kategori olduğu 
anlaşıldı. Şimdi sıra dua ile beyinde ortaya çıkacak değişiklikleri tespit etme-
ye geldi. Gıyabında dua edilip iyileşen insanların da acaba beyinlerinde ayna 
nöronlar harekete mi geçiyor? Böylece bağışıklık sistemleri hastalığı yeniyor. 
Allah’a inanç gibi zihinsel sığınakları olan kişilerin beyinlerinde ayna nöronlar 
harekete geçip iyileşmelerine katkı sağlıyor mu? Bu sorulara gerçek bilim in-
sanları cevap vereceklerdir.

Sevgisiz kalan sosyal reddediliş durumlarında beynin acı merkezlerinin aşırı 
hassasiyet kazandığını UCLA’dan Lieberman ve Eisenberg kitaplarında söz 
ediyorlar. 

Duygunun Genetik Yönü
Sevgi genetik bir eğilimdir. Beynimizde duygulardan sorumlu alan zenginleş-
tikçe bu his de gelişip, aşka dönüşür. Kadını erkeğe, erkeği kadına yönlendi-
ren bu meyil; yani aşk olmazsa, iki cinsin birbirine katlanması gerekir ve bunu 
yapamazlar. Aşkta ideal olan sadakate dayalı, sevgi, saygı ve güven bağlarıyla 
sarmalanmış bir ilişkidir. Bu ilişkinin iyi olduğu kadar fırtınalı ve zor geçen 
günleri de olacaktır. Ancak sevginin gücü bu zorlukları aşmaya yeter.
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Beynin sevgiyle ilgili bölümü, çocukluğun ilk dört yılında gelişir. Bu sebeple 
anne çocuk arasındaki ilk dört senelik ilişki son derece önemlidir. Çocuğun bir 
bakış ya da dokunuşla bile olsa sevildiğini hissetmesi, bu alandaki hislerinin in-
kişafına yardımcı olur. Hayatının ilk zamanlarında sevgi görmeyen çocuk ken-
disini güvende hissetmeyecek ve beyin büyüme hormonu salgılamayacaktır. 
Büyümesi yavaşlayan çocuğun fizikî gelişimi de zayıflayacaktır. Meselâ, Batı’da 
bebek kutularına koyulan, bizde ise cami önlerine bırakılan çocuklar vardır. 
Bu çocuklara yuvalarda çok iyi fiziksel imkânlarla bakılmasına rağmen sık sık 
bakıcı değiştirdikleri için insanlarla teke tek, kararlı ve tutarlı iletişim kur-
makta zorlanırlar. Yeterince sevgi alamayan çocuk, temel güven duygusunda 
eksiklik olduğu için dış dünyaya kapanır. İçe kapanıklık başta anne yoksunlu-
ğundan kaynaklanan bir protesto dönemiyle başlar. Çocuk bu safhada yanına 
yaklaşan her şeye ağlar. Daha sonra içe kapanma dönemi yaşar, dünyadan 
kopar ve adeta otistik bir hayatın içine girer. Bunun belirtileri, okuma yazma-
yı öğrenememesi, hayattan kopuk davranışlar sergilemesidir. Anne yoksun-
luğu yaşayan çocukların bir kısmında beyin büyüme hormonu salgılayamaz. 
Çünkü sevgi, beynin nörofizyolojik ihtiyacıdır. Çocuk yuvalarında “hospitaliza-
tion - Yuva Hastalığı” şeklinde adlandırılan bir hastalık vardır. Bu sendromun 
gözlendiği çocuk çok sık rahatsızlanır ve ani ölümler yaşanır. Yuva hastalığını 
engellemenin yolu, bir enerji olarak çocuğun sevgiye olan ihtiyacının mutlaka 
karşılanmasıdır (Tarhan, 2008).

Koronafobi ve Salgınla İlgili Duygular Alan Çalışması
Üsküdar Üniversitesi Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu tarafından 
Nisan 2020 tarihinde 6318 kişiyi kapsayan geniş ölçekli ve temsil yeteneği yük-
sek ve bütün Türkiye’yi kapsayan çevrimiçi bir araştırma yapılarak sonuçları 
açıklanmıştır. Bu araştırmanın amacı küresel salgından etkilenen ülkemizde 
toplumun salgınla ilgili yaşamı etkileyecek düzeydeki korkuların, içinde bulu-
nulan sürece ve geleceğe yönelik kaygıların süreç yönetimi ile ilgili algıların 
psikolojik olgunlaşma düzeylerinin belirlenmesidir.

Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 
onaylandı çalışma ile ilgili olarak katılımcılar yazılı olarak bilgilendirilerek 
ve onayları alınmıştır. 17-25 Nisan 2020 tarihleri arasında internet üzerin-
den doldurulan formlarla yürütülen ankette sosyo-demografik bilgi formu, 7 
maddelik koronavirüs korkusu testi, 28 maddelik salgın ilişkili kaygılar testi, 3 
maddelik süreç yönetimi algısı testi ve 6 maddelik olgunlaşma testi yer almış-
tır. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden katılım sağlanan anketin bölgelere göre 
katılım dağılımı Grafik 1’de gösterilmektedir.



701

Nevzat Tarhan

Grafik 1. COVID-19 duygu araştırması anketine katılımın coğrafi dağılımı
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COVID-19 DUYGU ARAŞTIRMASI SONUÇLAR
ÜNÜBOL, HIZLI, TARHAN 2020

OLGUNLAŞMA

Tüm bu korku ve kayglara rağmen 

katlmclarn büyük ksm psikolojik 

olgunlaşma bildirmekte. En yüksek oran, 

sahip olduklarnn kymetini bilme 

konusunda (%72). 

GELECEĞE YÖNELİK KAYGILAR

Sürecin belirsizliği (%50), ceza infaz 

yasasnn sonuçlarna dair endişe (%46), 

sosyal ilişkilerden uzak kalmak (%41 ), 

sağlk hizmetine ulaşamama kaygs (%31 ) 

genel toplumda en yüksek kayglar.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI
Korkular daha düşük olmakla birlikte kayglar 

toplum genelinden daha farkl. Sağlk çalşanlarna 

yönelik şiddet olaylarnn artmas endişesi (%55), 

koruyucu ekipman bulamama korkusu %44)  ve 

kendi ölümleri halinde aile bireylerinin refahlar ile 

ilgili endişe (%43) duyuyorlar.

KORKULAR

Taranan toplumda kadnlarn %49 ‘u, 

erkeklerin %35 i hayatlarn etkileyecek 

biçimde korkuyor.

Haberler ve sosyal medya takip ederken 

yaşanan endişeler yüksek (%51 ).

CİNSİYET FARKLILIKLARI

Kadn katlmclarn korku ve kayglar daha 

fazla, erkek katlmclarn ise psikolojik 

olgunlaşma süreçleri daha zayf. 

SÜREÇ YÖNETİMİ
Sağlk çalşanlar çok büyük oranda daha pozitif 

alglanyor (%82). Katlmclarn yardan fazlas tbbi 

ve bilimsel süreçlerin yönetimini gelişmiş 

ülkelerden daha iyi buluyor (%58). 

"KORONAVİRÜSTEN ÇOK KORKUYORUM»  cevap dağlm,
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Şekil 2. Klinik düzeydeki korku duygusu dağılımı
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Şekil 3. Psikolojik olgunlaşma alanları ve oranları

 
 
 
Soru Biyolojiden Çkt İleriyi Göremiyoruz 
Basna yansyan bir haberde COVID-19 testi pozitif çkan bir kişi intihar 
ettiği bildirildi.  Birisi orta yerde hapşrdğ için yannda bulunan “beni 
öldürmek mi istiyorsun” diyerek bçaklad bir diğer haber. İntihar eden 
veya saldrganlaşan kişiler milyonlarn duygusunu ifade ediyor dersek 
abartmş olmayz. 
 
Sosyal izolasyon kstlamalar devam ediyor ancak buna paralel insanlarda 
yetersizlik, kuşatlmş duygular, çaresizlik, aciliyet ve belirsizlik 
duygularnn eşlik ettiği psikolojik izolasyonda artyor. Korkulan şey 
olmaya başlad, biz uzmanlar insanlar enfeksiyondan korumaya çalşrken 
panik, depresyon ve paranoyann gri alanna m itiyoruz diye düşünmeye 
başladk. ABD de silah satşlar 10 misli, İntihar olgular %35 artmş ve 
arama motorlarnda dinî sitelere giriş çok yükselmiş, insanlar bilimden çare 
bekleme konusunda panikteler. Gerçekten insanlk tarihinde ve hatta 1. 
Sanayi devriminden sonra en büyük bir krizi yaşyoruz. Sanki her şey 
ekonomi dahil, çuvallad. Her şey yeniden yaplanacak, mühendislikte bile 
Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji Genetik dallar iş ve meslek alan 
olarak yükselecek. 
 
Ekonomistler “soru biyolojiden çkt ileriyi göremiyoruz” diyorlar. Sağlk 
sektöründe yoğun bakm yatak saysnda özelin pay %60 idi devlet de 
sağlk sektöründe ilave yatrm artrmak zorunda kald ve hekimler için 
ilgili uzmanlklar teşvik etmek gerekiyor. Yoğun bakm uzmanlk dal 
olarak Türkiye de yoktu ilk frsatta kurulmas gündeme gelmelidir. 
 
Pandemiler Psikolojik Fenomenlerdir 
Biyolojik bir afetle karş karşyayz. Bütün bu yaşananlar psikososyal 
travmadr, afet tbbnn kapsam içinde değerlendirilir. Bu afetin deprem, 
kasrga veya sel gibi diğer doğal afetlerden fark zaman ve mekannn 
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Soru Biyolojiden Çıktı İleriyi Göremiyoruz
Basına yansıyan bir haberde COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişi intihar ettiği 
bildirildi.  Birisi orta yerde hapşırdığı için yanında bulunan “Beni öldürmek 
mi istiyorsun” diyerek bıçakladı bir diğer haber. İntihar eden veya saldırganla-
şan kişiler milyonların duygusunu ifade ediyor dersek abartmış olmayız.

Sosyal izolasyon kısıtlamaları devam ediyor ancak buna paralel insanlarda 
yetersizlik, kuşatılmış duyguları, çaresizlik, aciliyet ve belirsizlik duygularının 
eşlik ettiği psikolojik izolasyonda artıyor. Korkulan şey olmaya başladı, biz 
uzmanlar insanları enfeksiyondan korumaya çalışırken panik, depresyon ve 
paranoyanın gri alanına mı itiyoruz diye düşünmeye başladık. ABD de silah sa-
tışları 10 misli, intihar olguları %35 artmış ve arama motorlarında dinî sitele-
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re giriş çok yükselmiş, insanlar bilimden çare bekleme konusunda panikteler. 
Gerçekten insanlık tarihinde ve hatta 1. Sanayi Devrimi’nden sonra en büyük 
bir krizi yaşıyoruz. Sanki her şey ekonomi dahil, çuvalladı. Her şey yeniden 
yapılanacak, mühendislikte bile Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji Genetik 
dalları iş ve meslek alanı olarak yükselecek.

Ekonomistler “Soru biyolojiden çıktı ileriyi göremiyoruz” diyorlar. Sağlık sek-
töründe yoğun bakım yatak sayısında özelin payı %60 idi devlet de sağlık sek-
töründe ilave yatırımı artırmak zorunda kaldı ve hekimler için ilgili uzman-
lıkları teşvik etmek gerekiyor. Yoğun bakım uzmanlık dalı olarak Türkiye’de 
yoktu ilk fırsatta kurulması gündeme gelmelidir.

Pandemiler Psikolojik Fenomenlerdir
Biyolojik bir afetle karşı karşıyayız. Bütün bu yaşananlar psikososyal travma-
dır, afet tıbbının kapsamı içinde değerlendirilir. Bu afetin deprem, kasırga 
veya sel gibi diğer doğal afetlerden farkı zaman ve mekanının belirsiz olması, 
ne zaman ve nerede önümüze çıkacağını bilememiz. Büyük belirsizlik oluş-
turdu. Belirsizlik de insan zihninin hiç devam ettiremeyeceği bir duygu. Bu 
nedenle kaygı ve korku pandemisinden söz edilmekte.

İnsanın psikobiyolojik doğası bir melodramı bir komediden daha çok dikkat-
le algılamaya göre programlanmıştır. Herkes sakin çalışırken sıra dışı sesler 
olsa herkes işi bırakıp dikkatini ona yöneltir. Evrimsel psikolojide sağ kalım 
dürtüsü ve yaşam kalım uyumu için bu gereklidir. Bunu beynimizden stres 
hormanlarının salgılanması sebebine borçluyuz. 31 Mart 2020 tarihli Medsca-
pe’de  yayınlanan Pandemide anksiyete isimli yayına göre toplumların %70’i 
klinik düzeyde korku, kaygı ve endişe hissediyorlar. Yeni hastalık tanımları da 
yapıldı: Koronafobi, Pseudocorona (sahte korona), Korona paranoyası.

Normalimiz değişti, insan ilişkilerinde daha öncelikli olmak üzere yeni norm-
lar oluşturmamız gerekiyor. Pandemi hakkında daha çok okudukça görürüz ki 
pandemiler aslında psikolojik fenomenlerdir. Neden? Salgın hastalıklar sade-
ce insanları enfekte eden bazı virüslerle ilgili değildi. Pandemilere insanların 
davranış biçimleri yol açmıştı. Salgın hastalar ancak insanlar, öksürdüklerinde 
ağzını kapatmak, ellerini yıkamak, sosyal mesafeye uymak ve aşı yoksa aşı ol-
mak gibi belirli şeyleri yapmayı kabul ettiklerinde kontrol edilir. Çeşitli psiko-
lojik nedenlerden dolayı insanlar bunları yapmayı reddederse, salgın yayılma-
ya devam eder.

Pandemide insan psikolojisini araştırdıkça, psikolojinin bir toplumun salgı-
na nasıl tepki verdiğinde çok önemli rol oynadığınu görürüz. Önceki pande-
milerde ırkçılık, panikle satın alma, hastanelere hipokondriyakların doluşması 
gerçekleşmişti ve kendilerini tecrit etmekten ve diğer sosyal uzaklaşma biçim-
lerinden rahatsızlık duyan insanlar çoğunluktaydı. İnsanların pandemik en-
feksiyon tehdidiyle nasıl başa çıktıklarını veya bunlara nasıl tepki verdiklerini 
anlamada psikolojinin son derece önemli olduğu ortaya çıktı. Gerçekten de 
bunların hepsini şu anki COVID-19 salgınında gördük.
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İnsan davranışının pandemiyi anlamak ve üstesinden gelmek için neyin önem-
li olduğuna dair ipuçlarına bakmak gerekmektedir. Virologlar bir sonraki pan-
deminin yakında çıkacağını tahmin ediyorlardı. Bu nedenle, genel olarak in-
sanlara ve toplumlara bulaşmanın yayılmasını kontrol etmek ve pandemilerle 
ilişkili duygusal sıkıntı ile başa çıkmada yardım etmenin yollarını bulmak için 
pandemi psikolojisini anlamak önemliydi (Huremovic, 2019).

Kriz Süresince Öncelikler Değişmeli
Birincisi toplum, kriz yönetiminin kuralları ile aydınlatılmalıdır. Belirsizlik gi-
derilmeli, açık ve şeffaflığa devam edilmeli, karar vericiler eleştirileri tehdit 
olarak görmemeli. Çok şükür Türkiye’nin sağlık sektörüne çok yatırım yapıl-
mıştı, iyi bir alt yapı ile krizi karşılıyoruz. Açıklanan verilerden anlaşılan şu ki 
süreci en ucuz atlatanlardan olacağız.

İkincisi uzmanlar konuşurken özellikle tıp kökenliler insanlara gerçekçi sınır-
larda ümit vermeyi ihmal etmemeliler. Geçmişe bakalım, insanlık Tıp Bilimi 
ne büyük bulaşıcı hastalıkları yenmiş verem, tifo, veba, çocuk felci, lepra vb. 
gibi. Bunu da Allah’ın izni ile yenebilecek gücümüz var. Ölümden başka her 
şeyin çaresi var arayıp bulacağız, karamsarlık yok. Uzmanlar bu özgüvenle ko-
nuşmalılar.

Aile İçi Şiddet ve Boşanmalar
Üçüncüsü Çin tecrübesini raporlayan COVID-19 raporunda bir söz var “Pan-
demiyi biz sosyal izolasyonla değil sosyal iş birliği ile yendik.” Bu şu demektir 
“Sosyal mesafeyi açalım ama psikoloji mesafeyi daraltalım.”

Sosyal mesafenin uzun sürmesi biyolojik ve psikolojik doğamıza aykırıdır bu 
nedenle bazı sonuçları doğurması doğaldır. Uyum yeteneği olanlar (Allostatik 
uyum) ancak süreçten güçlenerek çıkabilirler. Literatür bilgisi ve Çin örne-
ğindeki bilgiler aile içi şiddet ve boşanmaların salgın sürecinde ve sonrasında 
önemli gündem olacağını gösteriyor. Sosyal mesafenin fiziksel mesafe olarak 
algılanmaması sonucu mesafeli yaşantının sosyal bağları aile bağlarını ve ilişki-
leri zayıflatması veya değiştirmesi kaçınılmazdır uyum sağlayan ve yeni strateji 
üretenler müstesna (Eser 2020).

Sadece psikoloji profesyonelleri değil herkes iki kavramı evinde işyerinde sos-
yal çevresinde yaygınlaştırmalıdır. Bu iki değer “Şefkat ve Nezaket”tir. Herkes 
birbirini incitmemeye, ne söylediği kadar nasıl söylediğine de özen göstermeye 
dikkat etmelidir. Özgürlüğümüz kısıtlandı doğru ama insanlığımız kısıtlanma-
dı ki. Haz ve Hız çağında idik ama bazı zevklerimizi, keyiflerimizi terk etmek 
zorunda kaldık. Ancak zihinsel esnekliğimizi devreye sokup yeni alternatifler 
geliştirebiliriz (Harris 2019).

Dinazorların tarihten silinmesi, küçük kafaya büyük zırha sahip olması 
nedeniyle idi. İnsanın aklı ve zihni ona medeniyet kurdurdu. Belki de bu 
yaşananlar insanlık için felaket değil “Geliştiren Travma” olacak. Uyum 
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yeteneğimizi harekete geçirelim, doğada güçlü olanlar değil uyum sağlayanlar 
sağ kalmışlar ve kazanmışlardır. Özetle evimizde, ailemizde, işyerimizde ve 
kendimize karşı dahi, şartlar ne olursa olsun, ümit veren lider olmalıyız.

Modernizmin Kâbusu, Yalnızlık ve Dijital Bağımlılık
Pandemi öncesi 2018 yılında Manchester Üniversitesi ve BBC’nin 55.000 kişi 
üzerinde yaptığı bir alan çalışmasında gençlerin dijital bağımlılık nedeniyle 
yaşlılarında sosyal bağların, aile bağlarının zayıflaması rakamlarla belirlen-
di. Gençlerin evlenmeyi ayak bağı görmesi, dini, milli ve ideolojik aidiyetleri 
önemsememesi sorun olarak tartışılırken önümüze COVID-19 pandemisi çık-
tı. Krizler genelde olumsuz gidişleri hızlandırır veya köklü dönüşümler ya-
panlar için fırsatlar ortaya çıkarabilir. Batı büyük felsefeciler çıkardı, hakikati 
arama motivasyonu olan felsefeciler, sosyal bilimciler ve din bilimcilere çok 
iş düşüyor (BBC Media Centre, 2018). Şekil 4’te yaş aralıklarına göre yalnız 
hissetme oranları görülmektedir.

Şekil 4. BBC-Manchester Üniversitesi yalnızlık çalışması ana sonuç tablosu

rakamlarla belirlendi. Gençleri evlenmeyi ayak bağ görmesi, dini, milli ve 
ideolojik aidiyetleri önemsememesi sorun olarak tartşlrken önümüze 
COVID-19 pandemisi çkt. Krizler genelde olumsuz gidişleri hzlandrr 
veya köklü dönüşümler yapanlar için frsatlar ortaya çkarabilir. Bat büyük 
felsefeciler çkard, hakikati arama motivasyonu olan felsefeciler, sosyal 
bilimciler ve din bilimcilere çok iş düşüyor (BBC Media Centre, 2018). 
Şekil 4’te yaş aralklarna göre yalnz hissetme oranlar görülmektedir. 
 
Şekil 4. BBC-Manchester Üniversitesi yalnzlk çalşmas ana sonuç tablosu 
 

 

 
Modern İnsana Tipini Sorgulamak Gerekiyor? 
Modern insan yeryüzünde gökdelenler yaparak, uzaya giderek, otonom 
robotlar üreterek, nesnelerin internetini, 3D yazclar, büyük veriyi, sanal 
gerçekliği, simülasyonlar yaparak gururla   dolaşrken birden bir virüse 
yenik düştü.  Kazandklarn kaybetmekten korkuyor, ölümün yakn olduğu 
gereceği sersemletti, bedeni rahatlğnn çok önemserken sağlğnn yakn 
tehdit altnda olduğunu gördü.  
 
Özgürlük tutkunu modern insan dar bir alanda günlerini geçirmek zorunda 
kald, ancak sonradan ayağa kalkabilme ve yoluna devam edebilme 
kapasitesine de sahip. Modern insan nazarnda birden şey yalan oldu sanki, 
doğa bizden intikam m alyor? Doğann düzenini bozduk, evrenin kurallar 
ile oynadk olay dili ile konuşan görünmeyen gerçeklikten mesaj m var? 
Bu belirsizlik bize yeter. Ancak hayat varsa ümit de var. 
 
Pandemi nerede duracak, yeni dalgalar mümkün mü? Atom bombasndan 
korkarken yar canl, kendi kendine üreyemeyen bu mikrop başmz 
döndürdü, gücünü nereden alyor bilemiyoruz ama  kazandrdğ ve 
kaybettirdiği şeylerle iz brakacak, hiç bir şey 2019 gibi olmayacak 
diyebiliriz. Bu korku bize yeter. 
 
Ya Köklü Değişim Ya Da Çöküş 

Kaynak: (BBC Media Centre, 2018)

Modern İnsana Tipini Sorgulamak Gerekiyor?
Modern insan yeryüzünde gökdelenler yaparak, uzaya giderek, otonom ro-
botlar üreterek, nesnelerin internetini, 3D yazıcıları, büyük veriyi, sanal ger-
çekliği, simülasyonları yaparak gururla dolaşırken birden bir virüse yenik düş-
tü.  Kazandıklarını kaybetmekten korkuyor, ölümün yakın olduğu gereceği 
sersemletti, bedeni rahatlığını çok önemserken sağlığının yakın tehdit altında 
olduğunu gördü. 

Özgürlük tutkunu modern insan dar bir alanda günlerini geçirmek zorunda 
kaldı, ancak sonradan ayağa kalkabilme ve yoluna devam edebilme kapasitesine 
de sahip. Modern insan nazarında birden şey yalan oldu sanki, doğa bizden 
intikam mı alıyor? Doğanın düzenini bozduk, evrenin kuralları ile oynadık. 
Olay dili ile konuşan görünmeyen gerçeklikten mesaj mı var? Bu belirsizlik 
bize yeter. Ancak hayat varsa ümit de var.
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Pandemi nerede duracak, yeni dalgalar mümkün mü? Atom bombasından kor-
karken yarı canlı, kendi kendine üreyemeyen bu mikrop başımızı döndürdü, 
gücünü nereden alıyor bilemiyoruz ama  kazandırdığı ve kaybettirdiği şeylerle 
iz bırakacak, hiç bir şey 2019 gibi olmayacak diyebiliriz. Bu korku bize yeter.

Ya Köklü Değişim Ya Da Çöküş
Kendini çok güçlü, başarılı, her şeye muktedir, alçak dağları ben yarattım gibi 
dolaşan kuantum evrene müdahale etme noktasındaki insanoğlu teknolojinin 
getirdikleri ile omnipotent yani tam güçlülük duyguları ile “Kadîr-i Mutlak” 
gibi yeryüzünde dolaşıyordu. Bu gözle görülmeyen virüs geldi birden her şey 
anlamını kaybetti sanki. Yunus’un tabiri ile “Bir sinek bir kartalı vurdu yere”. 
Her şey yalan oldu sanki.

Eşe dosta sarılamıyorsun, kendi elini bile kendi yüzüne süremiyorsun, metro-
da otobüste, merdivenlerde tutunduğun kollara düşman gibi bakıyorsun, eve 
gelince kıyafetin bile düşmanlaşıyor sanki gelecekle ilgili hayallerin ve planla-
rın altüst oldu, her şey yalan oldu birdenbire. Annenin babanın elini öperken 
çekiniyorsun, çocuklarına sarılamıyorsun. Eğer sağlık çalışanı isen bin defa 
daha fazla korkuyorsun, başka evde kalıyorsun, işyerinde kazara dokunsalar 
panik yapıyorsun, kâğıdı arkadaşına uzaktan veriyorsun, dostlarından korku-
yorsun sarılırlar diye, ölsen cenazene gelen olmayacak.

Toplantılar, okullar, fuarlar, restoran, kafeterya, düğünler, turizm, uçuşlar 
hepsi iptal oldu. Uçaklar soğuktaki kuşlar gibi toplandılar uçamıyorlar, sahil 
şehirleri “Aman yazlıkçılar gelmesin” diyorlar. Tarihteki salgınlardan farklı 
olarak ırk, dil, din, zengin, fakir, güçlü, zayıf, er, paşa ayırımı yapmıyor. Yeni 
dostlarımız oluştu, su, dezenfektan, sabun, sosyal mesafe yani yalnızlık, bu ne 
kadar sürecek bilinmez.

Kepenkler indi, faturalar işliyor, kira zamanı ve miktarı değişmedi, vergiler 
devam ediyor, aynı gemideyiz, sosyal destek çok zayıf kalıyor, ekonomik bir 
bedel ödeyeceğiz ama ne boyutta bilemiyoruz. Aceleci, sabırsız, hız ve haz 
odaklı modern insan doyum erteleme becerisini kazanamıyordu, dayanıklılığı-
nı kaybetmişti, hayatta başarı tek doğru mu diye sormuyordu ve doğru yaşam 
felsefesi aramıyordu. 

Kapitalist Ahlak, Sorgulanma Sürecine Girecek
Kapitalist ahlak açların açılığı ile, zayıfların güçsüzlüğü, fakirlerin dilenmesi 
ile besleniyorsa sonu geldi ve gelmeli. Modern insan kendine sormalı dezavan-
tajlıların mutlu olmadığı dünya da zengin de mutlu olamaz, evde ağlayan var-
sa gülemeyeceğin gibi, gemi bilinmeze gidiyor. Kapital sistem ya paylaşacak 
ya aklını çıkarıp atacak. Roma’nın son dönemlerinde de yaşanan yoğun veba 
salgınları yıkılışı hızlandırmıştı. Bu nedenle kapitale dayalı küresel sistem in-
sanı, toplumsal empatiyi geliştiremezse hızla çökmeyi bekliyor. Modern insan 
yaşam felsefesini değiştirmezse ikincil krizlere aday “Ya yeni yaşam felsefesi ya 
da depresyon” karar bizim.
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Ölüm gerçeğini unuttuk hiç ölmeyecek gibi dünyaya çalıştık, hayatın anlamı 
nedir diye hiç düşünmedik, ölüm hayatın bir parçası idi ve ondan korkup 
korkmamak bizim tercihimiz idi. Devekuşu gibi başımızı kum içine soktuk. 
Ölüm avcısı bizi yakalamasın ama başımızı kumda tutamıyoruz o halde ölüm 
sonrasına ne azık götüreceğiz, düşünmek gerekmiyor mu? Her anlam altüst 
oldu her şey illüzyon imiş, varoluşumuzun fabrika ayarlarını keşfetme zamanı 
gelmiş diyebilecek miyiz? Çözüm bulamazsan tabii depresyonun karanlık va-
dilerinde dolaşırsın.

Doğa İntikam mı Alıyor?
Yapılan bir matematik modellemeye göre doğada arılar yok olsa 50 sene sonra 
hayat bitecek. İnsan yok olsa 50 sene sonra dünya çok daha güzel olacak. Han-
gi varlık fıtrata yani biyolojik doğaya uygun yaşıyor cevabı siz veriniz.

Doğanın düzenini alt üst ettik yeşili azalttık, çevre kirliliği ve küresel ısınma 
aldı başını gidiyor, evrenin kuralları ile oynadık, aç gözlülük, doyumsuzluk, 
kapitalist ahlak küresel ahlak oldu. Yoksulu unuttuk, sömürdüğümüz yetmiyor 
gibi mültecileri silah ve sopa ile karşıladık, çocuklar savaşlarda ölürken, sahile 
cesetleri vururken keyfimizden hiç fedakârlık yapmadık. Şu anda fildişi kule 
arkasında huzurlu olamayan üst akıllar ne yapacak dersiniz! Aynı gemideyiz 
her şey süratle bilinmeze doğru gidiyor. Her şey yalan oldu başımızı iki elimi-
zin arasına alıp düşünelim. 

İnsan İlişkilerinde “Unutulmuş Halka” Yani Değerler Yeniden 
İnşa Edilmeli mi?

Değerler Mutluluğun Standartlar Kümesidir.
Değerler, toplumun geneli tarafından kabul edilen ortak kavramlardır. Bir 
anlamda, mutluluğun standartlar kümesidir. Standartları, evrensel doğrular 
şeklinde tanımlayabiliriz. Burada önemli olan, benimsediğimiz değerlerin 
biyolojik çıkarımızla örtüşüyor olmasıdır. Eğer kişi kendine aykırı bir değer 
benimsemişse, kendi içinde bir çatışma yaşar. Bu sebeple insan, kabullendiği 
değerlerin mutluluk getirmesi için, “biyolojik çıkar + değer = mutluluk” şek-
linde özetlenebilecek formüle uymaya çalışmalıdır. 

Erdemler, insanlar arası ilişkilerde kendilerini göstermekle birlikte müzik, re-
sim, heykel, tiyatro benzeri sanatların herhangi bir dalında da varlık kazanabi-
lir. Değerler öğrenilmesi gereken kavramlardır. İnsan, mutluluğunda etkin rol 
oynayan değerleri, sosyal öğrenme metoduyla sonradan kazanır. Toplumsal 
anlamda öğrendiği erdemler vasıtasıyla mutluluğa ulaşır. Her değerin duygu, 
düşünce ve davranış boyutu vardır. Bizim için kıymet ifade eden bir kavra-
mı doğru kabul etsek dahi, onun varlığını duygusal olarak hissedemiyorsak, 
o değeri uygulamaya geçiremeyiz. Bu da göstermektedir ki bir değerin kabul 
edilebilir olması için ona duygu yüklenmesi şarttır. Daha sonra bu duygu, ki-
şilik haline gelir ve düşünce yönetimini başlatır. Zira değerler aynı zamanda, 
düşünceyi de yöneten standartlar kümesidir. Bizler, düşüncelerimizin sınırla-
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rını belirleyerek, zihnimizde o düşünceyle ilgili bir kavram oluştururuz. Er-
dem olarak kabul ettiğimiz bu kavramlara aynı zamanda “koruyucu ruh sağlığı 
değerleri” de diyebiliriz. Erdem kelimesi, olumlu değerlerin anlatımında da 
kullanılan bir kavramdır.

Amaç Değerler 
Değerleri “araç ve amaç değerler” olarak ikiye ayırabiliriz. Amaç değer, insan 
hayatındaki soyut hedefleri tanımlar. Araç ise insanı hayattaki hedefine götü-
ren yoldur.

Amaç erdemleri farklı açılardan bakarak, kendi içinde dört gruba ayırabiliriz. 
Birinci grup sevgi ve güven eksenindedir. Dolayısıyla burada insanları sevmek, 
şefkatli olmak ve iyilik yapmaktan zevk almak yer alır. İkinci grup erdemler, 
sosyal sınırları belirler. Bu sınıfın değerleri arasında dürüst ve adil olmak, say-
gıyla donanmak ve hayatında yalana yer vermemek sayılabilir. Üçüncü kate-
goride iletişim biçimini belirleyen erdemler vardır; hoşgörülü, barışçıl, içten 
ve anlayışlı olmak bu gruba dahil edilebilir. Dördüncü kümede ise iç disiplin 
ekseninde bulunan erdemler mevcuttur. Paylaşımcılık, alçakgönüllülük, yar-
dımseverlik ve uzlaşma taraftarı olmak gibi değerler, bu kümede zikredilebi-
lir. Saydığımız bütün bu erdemler, farklı kültür ve dinlerde değişik boyutlarda 
önemsense dahi, insan beyninde değerlerin temelini oluşturan iki türlü duygu 
vardır: İyiliğe yönelmek ve kötülüğe yatkın olmak. İnsanoğlu, hayatının doğru 
şekilde devam etmesi için bu iki istek arasında denge kurmayı başarmalıdır. 
Zira koruyucu ruh sağlığı değerlerinin yaşama etki etmesi, bu dengeye bağlıdır.

İnsanları sevmekten bahseden biri, bu değeri insanlık adına değil de şahsi 
çıkarları için ortaya atıyorsa, yani insanlığı sevmekten kastı esasında körü 
körüne kendi benliğini sevmekse, o şahsın kişiliğinde erdemlerin doğru şekilde 
yaşandığından söz etmek mümkün değildir. Değerlerin hayata geçirilmesinde 
en önemli konulardan biri, araç olan erdemlerin, en az amaçlar kadar doğru 
olması gerektiğidir. Bir konuda insanın isteklerini oluşturan amaç, talebin 
niteliğini belirleyen ise araçtır. Bizler, isteklerimizi hedeflerimize uygun 
şekilde belirleriz; ancak arzularımızın hangi vasıtalarla vücuda geleceğini de 
göz ardı etmeden ilerleriz. Örneğin bir insana kendi iyiliği için acı çekeceği 
şeyler yaşatmak doğru gibi görünse de iyiliğin aracı olarak ıstırabın seçilmiş 
olması, aslında doğru bir yöntem değildir. 

Araç Değerler 
Benimsenen insani ve evrensel değerlerin yaşanmasını sağlayan araç erdem-
ler, motivasyon arttırıcı ve teşvik edici özelliğe sahiptir. Bunlar da tıpkı amaç 
haline gelmiş değerler gibi kendi içinde birkaç gruba ayrılır. İlk grupta sayı-
lacak değerler; düzenli ve intizamlı olmak, takdir etmek ve övgülerde bulun-
mak, onaylayıcı ve rahatlatıcı özellikler sergilemek, işini iyi yapmaya çalışmak, 
disipline uyarak hareket etmek, cömert ve cesur olmak, kendini geliştirmek 
şeklinde özetlenebilir. Bu grupta yer alan erdemler, daha çok pozitif duyguları 
harekete geçirir. İkinci kümede ise kabullenici ve yumuşatıcı olan erdemler 
yer alır. İkinci grup içinde olaylar karşısında esnek ve yumuşak olmak, insanla-
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ra nazik davranmak ve doğru yorumlar yapmak gibi negatif duyguları azaltan 
değerleri sayabiliriz.

18. yüzyılda yaşamış olan ünlü Fransız düşünür ve yazar Voltaire, öğrencilik 
yıllarında bir edebiyat dersindeyken sınıfa bir eşek girer. Öğrenciler, eşeği 
döverek sınıftan çıkarmaya çalışırken, edebiyat hocası bu durumu fırsat bilip 
herkesin eşekle ilgili bir kompozisyon yazmasını ister. Voltaire, kâğıda yalnız-
ca İncil’den bir ayet yazar ve sınıfın en yüksek notunu alır. Voltaire’in kâğıda 
yazdığı ayet şöyledir: “O kendinden olanların arasına girdi, fakat kendinden 
olanlar onu kabul etmedi.” Voltaire’in arkadaşlarının davranışını yanlış bula-
rak, zekâsını kanıtlar nitelikte yazdığı bu eleştirel cümle, esasında bir erdem 
eğitimidir. Yaşadığımız çağda erdemli davranışın gereğini tartışırken; toplum-
lardaki kirlenme, ahlaki çöküntü ve değerlerdeki yozlaşma, insanların hem 
kendi mutluluklarını hem de toplumsal huzuru göz ardı ettiklerini göstermek-
tedir. Bireysel ve sosyal mutluluk konusunda hesaba katılmayan faktörlerin en 
önemlisi, toplumun değerleri ve kültürel özellikleridir.

Eflatun, bir gün talebelerinin kumar oynadığını görüp onlara kızar. Bunun 
üzerine öğrencileri “Hocam, biz küçük bir şey oynuyorduk, niçin kızıyorsu-
nuz?” diye sorduklarında Eflatun “Ben sizin kaybettiğiniz paraya değil, harca-
dığınız zamana üzülüyorum” cevabını verir.

İnsanda doğuştan gelen bir bencillik eğilimi vardır. Bencil kişi, şahsi çıkarlarını 
rasyonalize edip, her şeyi menfaatine uydurmaya çalışırken, bugünün en bü-
yük dertlerinden biri olan tüketim çılgınlığına kendini esir etmiş olur. Tü-
ketime büyük ölçüde yer veren toplumlar, kendi çıkarları etrafında birleşen 
insanlardan oluşmaktadır. Descartes’in “İnsanlar niyetlenmiş topluluklardır. 
Akılcılık onların davranışını belirleyen tek unsurdur; dolayısıyla da duygulara 
gerek yoktur. Dünyada ise daha evvelden belirlenmemiş, kendiliğinden oluşan 
bir düzen vardır” tezi, rasyonalizmi kutsallaştıran düşünceyi oluşturmuştur. Bu 
düşünceye göre, davranışların tek belirleyicisi akıldır. Yöntem ise, kartezyen 
yaklaşım olan kuşkuculuktur. Descartes’in 1600’lü yıllarda başlattığı felsefi ha-
reket birçok değeri değiştirmiştir.

Evrensel ve Kültürel Değerler 
Değerler, evrensel ve kültürel olmak üzere ikiye ayrılır. Kültüre özgü değer-
ler, evrensel değerlerin çeşitli dozlarda karışmasıyla oluşur. Örneğin bir kültür 
sevgiyi ön plana çıkarırken, diğeri dürüstlüğü, bir başkası çalışkanlığı öncele-
mektedir. Ancak bu kültürlerin hepsinde toplumun sosyal bütünlüğü, değer-
lerden örülü tuğlalarla oluşturulur. Her toplumun anonim değerleri arasında 
doz farkı bulunur ve cemiyetin kültürel kimliği buna göre şekillenir. Ayrıca 
kişinin ölçü farkı da mevcuttur. Bu ikisinin birleşimi, insanın kültürel özellik-
lerini meydana getirir. 

Değerleri Belirleyen Unsurlar
İnsanın ruhsal yapısında ve kişisel gelişiminde -yetiştiği ortamın da etkisiyle- 
çocukluktan itibaren edindiği erdemlerin büyük etkisi vardır. İyi nitelikler, 
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insanın düşünce ve davranış kalıplarını etkilediği için, bir bakıma kişiliğimizin 
siluetini de oluşturur. Böyle düşündüğümüzde insanın geçmişini bilmesi için 
geleceğini öngörmesinin gerekli olduğu kanısına varırız. Ayrıca değerler, 
mutluluğumuzu sağlayan ve kültürel altyapımızı oluşturan en önemli 
faktörlerdendir.

Hayat ve olaylar karşısında yaptığımız soyut çıkarımlar, değerlerin verileri-
ni oluşturur. Gerek beş duyumuzla algıladığımız gerekse akıl ve sezgi yoluyla 
idrak ettiğimiz değerler, insanların düşünce tarzını belirleyerek davranışları 
oluşturur. İşte insan da değerleri, ailesinden başlamak suretiyle yakın ve uzak 
çevresinden öğrenir. Yaşadığımız ortam, edindiğimiz değerlerin şekillenme-
sine ve pekişmesine yardımcı olur.  Bu açıdan baktığımızda hayat başarısında 
yılların birikiminin önemini görürüz. Hatta anaokulunda duvarlara asılı bilgi-
lerin ileri yaşlarda da aynen geçerli olduğunu gözlemleriz.

Anaokulunun 10 kuralı Hayat okulu versiyonu

Eşyalarını arkadaşlarınla paylaş. İhtiyacından fazla olanı paylaş.

Başkalarına zarar vermeden oyna. Hakkaniyete ve adil olmaya dikkat et.

İnsanlara vurma. Kimseye zarar verme.

Aldığın şeyi yerine koy. Emanete ihanet etme.

Sana ait olmayan şeyi alma. Dürüst ve doğru ol.

Kendi dağınıklığını topla. Düzenli ol.

Birisini incitirsen özür dile. Gerektiğinde özür dilemeyi bil.

Dışarıda arkadaşınla el ele tutuş. Yardımlaşmanın kural, kavganın istisna olduğunu 
unutma.

Meraklı ol, her şeyi incele. Merak bilimin hocasıdır.

Akvaryumdaki balığın bile öleceğini unutma. Yaşamın sadece dünya yaşamından ibaret olmadı-
ğını unutma.

Yukarıdaki 10 maddeyi çocuğumuzun odasına asarken ikinci 10 maddeyi ken-
di odamıza asmamız gerekmez mi! İşte bu maddelerde insanı insan yapan 
sosyal değerlerin özetini bulabilirsiniz (Tarhan, 2010).

Değerler, Bilinmeyene Duyulan Korkuyu Azaltır
Erdemler, insana bildiği konuların yanı sıra, hakkında fikir sahibi olmadığı 
mevzularda da yardımcı olur. Zira insan, bilmediği şeyleri bildikleriyle kıyasla-
yarak öğrenir. Aynı zamanda bilmediğinden korkar. Özümsediklerimizi en iyi 
şekilde yaşamamızı sağlayan değerler; yabancısı olduğumuz konulara yaklaşır-
ken içimizdeki korkuyu yenmemize de yardımcı olur. Her kültür, kabul ettiği 
bazı değerleri, meçhul olana duyulan endişeyi yok etmek için kullanır. Özetle, 
insan ilişkilerinde koruyucu ruh sağlığı değerlerle sağlanır.
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Şekil 5. Değer kümeleri

Değer 
Kümeleri

Sevgi ve güven kümesi: Dolayısıyla burada insanları sevmek, şefkatli olmak 
ve iyilik yapmaktan zevk almak yer alır

Sosyal sınırları kümesi: Bu sınıfın değerleri arasında dürüst ve adil olmak, 
saygıyla donanmak ve hayatında yalana yer vermemek sayılabilir. 

İletişim biçimini belirleyen küme: Bu küme hoşgörülü, barışçıl, içten ve anla-
yışlı olmak bu gruba dahil edilebilir. 

İç disiplin kümesi: Burada bulunan erdemler paylaşımcılık, alçakgönüllü-
lük, yardımseverlik ve uzlaşma taraftarı olmak gibi değerler, bu kümede 
zikredilebilir.

Usul bilirlik ve düzenlilik kümesi: Takdir etmek ve övgülerde bulunmak, 
onaylayıcı ve rahatlatıcı özellikler sergilemek, işini iyi yapmaya çalışmak, 
disipline uyarak hareket etmek, cömert ve cesur olmak, kendini geliştir-
mek şeklinde özetlenebilir. Bu grupta yer alan erdemler, daha çok pozitif 
duyguları harekete geçirir.

Kabullenici ve yumuşatıcı olan erdemler kümesi: Bu grup içinde olaylar kar-
şısında esnek ve yumuşak olmak, insanlara nazik davranmak ve doğru 
yorumlar yapmak gibi negatif duyguları azaltan değerleri sayabiliriz.

Yukardaki Şekil 5’te özetlediğimiz değerler ve değerlerin oluşturdu insani 
erdemler yeniden yaşatılması artık bilimsel bir kategoridir. Nörobilim çalış-
maları Mutluluk Bilimi ve Pozitif Psikoloji çalışmaları bu değerlerin insanlar 
arasında yüceltilmesi dünyayı daha yaşanılır yapacaktır diyebiliriz.

Sön Söz: Sev, Değer Ver, Paylaş…
Yeni dönemde ilk adım ümidi kaybetmeyeceğiz, bu yazılanlardan dersler 
çıkararak yeni doğruları yapabilmek yeni yaşam felsefesi geliştirebilmek, eski 
sorulara yeni cevaplar verebilmek geleneklere saygı göstermek gelenekçi 
olmamak, bilime saygı göstermek ama dogmatik olmamak sürekli değişimi 
yakalamak yeni normallerimizi böyle inşa edebilmek, dünyayı daha yaşanılır 
yapmak için bir iyilik mumu yakmak. 

Çevremize:
Sevgi dolu bir bakış,
Tatlı Bir tebessüm, 
Birkaç güzel söz,
Sıcak bir selâm…

“Sev, Değer ver, Paylaş” sloganı ile yeni bir insanlık inşa etme. Bugünlerde 
yapmazsak ne zaman yapacağız. Sosyal mesafeyi korurken ruhsal mesafeyi ya-
kınlaştırabiliriz, yani uzaktan da sevebiliriz. Sessiz iyilikler yapabiliriz. İnsanla-
ra iyi zanda bulunarak ve iyi yönlerini düşünerek, hiç de zor değil.
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Tablo 6. COVID-19 krizini fırsata dönüştürmek için “ama kazandık” retoriği

özgürlüğümüz kısıtlandı ama dayanıklılık becerimiz arttı

hazlarımız baskılandı ama doyum erteleme becerisini öğrendik

bazı haklarımızı kullanamadık ama başkalarını fark ettik

sosyal mesafe oldu ama evin çekici olması ile aile değerlerini kazandık

bedeni rahatlığımız bozuldu ama yaşamayı düşündük

kriz bizi zorladı ama ekonomik riskleri yönetmeyi öğrendik

sosyal imkanlarımızı kullanamadık ama dezavantajlı insanları fark ettik

hız peşinde koşmayı durdurup yavaşladık ama insani değerleri hatırladık,

ölümün yakınlığını hissettik ama ölümün değiştiremeyeceği anlama yöneldik

aşı bulunamadı ama bilimin ne kadar önemli olduğunu gördük

pandemiyi sosyal izolasyonla değil sosyal iş birliği ile yeneceğimizi anladık

Sosyal iş birliği, empati, başkasını da düşünmek, paylaşmak, uzlaşmak, ken-
din için istediğini başkası için de istemek, dünyayı değiştirmek yerine önce 
kendimizi değiştirebilmek, küçük şeylerden mutlu olabilmek, özetle iyi insan 
olmayı öğrenmek zorundayız. Küresel ahlakı yeniden inşa için Küresel salgının 
sağladığı ortamı iyi değerlendirmek. 

Hayat hızla geçiyor önemli olan para, güç, şöhret, çıkar peşinde koşmak değil 
anlam peşinde koşmak, ölümün değiştiremeyeceği anlamları bularak iç hu-
zuru, esenliği yakalayabilmek yani insanlığımızı hatırlamak, sözün özü yaşam 
felsefemizi yeniden inşa etmek. Arife işaret yetermiş.
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Özet
Küresel COVID-19 salgını halen sürüyor ve hayatın hemen tüm alanlarını 
derinden etkiliyor. Üzerinde çok az durulmasına rağmen küresel salgının en 
çok etkilediği alanlardan birisi de hayatın psikososyal boyutu. Küresel salgın, 
“korku-kaygı” başta olmak üzere travma, matem, izolasyon ruh hali gibi psi-
kopatolojik tablolar oluşturmasının yanı sıra algılayış ve düşünüş şekillerimiz 
ile davranışlarımız ve tutumlarımızda da değişikliklere yol açıyor. Bu bölüm-
de küresel salgının hayatın psikososyal boyutunda yol açtığı değişiklikler ele 
alınıyor. Salgından önceki dünyanın hali psikolojik bir bakışla irdelenirken, 
salgınla psikososyal boyutta ortaya çıkan değişikliklerin önceki büyük salgın 
ve felaketlerin aksine hemen unutularak ortadan kalkmayacağı öne sürülü-
yor. Henüz küresel salgının içinde yaşarken öngöremeyeceğimiz kadar uzun 
bir zaman dilimini salgın sonrası ortaya çıkan psikolojik mekanizmaları adeta 
“protez” hale getirip sorunlara onunla karşı koymaya çalışarak geçireceğimiz 
ve yaşam tarzlarımızda “yeni normal” kalıplar oluşturarak hayatlarımızı sürdü-
receğimiz iddia ediliyor.

Anahtar kelimeler
COVID-19 küresel salgını, protez psikoloji, salgın-sonrası yeni normal
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A Prothesis Addition to Our Psychology and New Normal

Abstract
The global COVID-19 outbreak has had drastic impacts on nearly all areas 
of life; and it persists still. Despite it is rarely emphasized, one of the most 
affected areas is the psychosocial area of life. The global outbreak, on the 
one hand, causes psychopathological frames of mind such as trauma, mour-
ning, isolation, and primarily “fear-anxiety”; and, on the other hand it causes 
changes both in the way that we perceive and think; as well as our behaviors 
and attitudes. So, this section deals with the psychosocial changes resulting 
from the global outbreak. It evaluates the pre-COVID-19 world from a psy-
chological perspective, while arguing that, in contrast to the effects of former 
outbreaks and disasters, the psychosocial changes led by the outbreak will not 
be forgotten and neutralized easily. It also puts forward that for a long time, 
which could not be foreseen while we are still living under the influence of the 
outbreak, we will try to confront problems utilizing psychological mechanisms 
formed after the outbreak like “prosthesis”, and that we will create “new nor-
mal” patterns in our daily life styles.
 

Keywords
COVID-19 pandemic, prosthesis psychology, new normal of post-pandemic
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Giriş

Küresel COVID-19 salgını hala hemen tüm dünyada etkisini sürdürürken bir 
yandan da tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, salgın sonrası ortaya çıkan 
değişiklikleri saptamaya, hastalığın yayılmasını önlemeye, yeni duruma uygun 
önlemleri ve değişiklikleri hayata geçirmeye çalışıyor. Başlangıçta Dünya Sağ-
lık Örgütü bile salgının böylesine güçlü bir etki yapacağını düşünmüyor, yakın 
zamanlarda olan Zika, MERS, SARS, Ebola gibi salgınlardan bir salgın gibi 
gelip geçici bir tablo olacağı sanılıyordu. Ama salgının hayatlarımızda ve psi-
kolojilerimizde yapmakta olduğu ve yapacağı tahribat ve değişiklikler üzerine 
epeyce gözlem yapıp fikir üretilmesinin ardından, bir süreden beri, siyaset, 
düşünce ve bilim dünyasının en yetkili isimleri tarafından COVID-19 salgı-
nının dünya üzerinde daha önce görülmüş küresel salgınlarla (ki tarihteki on 
büyük salgın (NTV, 2020a) o kadar popülerleşti ki, artık okullarda sınavlarda 
sorulan kolay bir soru olmuş olabilirler) bile karşılaştırılamayacak bir etkiye 
sahip olduğu ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı şeklinde fikirler dile 
getiriliyor. Salgın sonrası nasıl bir dünya tablosuyla karşı karşıya kalacağımız 
siyasetten ekonomiye, güvenlikten çevre sorunlarına, tıbbi teknolojilerden tu-
rizm ve tarıma hatta güzel sanatlara kadar her alanda alelacele masaya yatırılı-
yor (Harari, 2020; Perspektif, 2020; Türkiye, 2020; Çarmıklı, 2020).

Küresel COVID-19 salgınının en özgün yanlarından biri, bu salgının “bazı dev-
letler ya da devlet dışı aktörler tarafından kasıtlı olarak düzenlenmiş bir biyo-
lojik savaş (biyoterörizm) aracı olarak ortaya çıkmış olabileceğine” dair senar-
yoların ABD yöneticileri dahil olmak üzere, birçok yetkili isim tarafından ifade 
edilmiş olması ve bizzat Dünya Sağlık Örgütü’nün tarafsız olmadığı söylenerek 
bu gerilime dahil edilmesidir (Polis Akademisi Raporu, 2020). Biyolojik savaş 
ihtimaliyle ilgili ifadelere son zamanlarda medyada sıkça yer almaya başlayan 
salgının ardından ABD-Çin geriliminde artış olacağı hatta savaş tehlikesiyle 
ilgili haberler de eklendiğinde (Korkmaz, 2020) pek doğal olarak hem korku, 
kuşku ve endişe hem “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” düşünce ve hissi-
yatı artıyor.
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Salgın sonrası dünyanın nasıl olacağıyla ilgili fikirler, çoğu zaman fazlaca ra-
yından çıkarak gerçekçi değerlendirmeler olmaktan uzaklaşıyor, somut durum 
tespitleriyle dilek ve temenniler birbirinin içine giriyor. “Dünya empati çağını 
başlatmak için bundan daha iyi bir dönüm noktası bulamaz… Görünen o ki 
hayat bakışımız bu salgından sonra çok değişecek. Belki de yolda neyi kaybet-
miş olduğumuzu hatırlayacağız... Yaşadığımız günler uzun bir varoluşçu terapi 
seansına gebe (Sayar, 2020). “Tüm salgınlar insanlık tarihinde yeni gelişmeleri 
tetikler... Dünya, nefesini tutmuş bir değişim bekliyor” (Çakır, 2020). “CO-
VID-19 varlığı her yerde daha önceden olan eşitsizliğe ilişkin koşulları azdırı-
yor. Çoğa varmaz, bu durum isyan ve devrimler dahil sosyal karmaşaya neden 
olacaktır” (Kluth, 2020). “Bu salgın bize, kendimiz için yarattığımız kıyamet 
günü makinesini düşünme şansı veriyor, hiçbir şey normale dönmekten daha 
kötü olamaz” (Roy, 2020). “Yeniden normalleşmenin ölümü... Yoksa Tanrı 
bir virüs mü?” (Zizek, 2020). Salgınların dünyayı nasıl değiştirdiğiyle ilgili ça-
lışmalar (Crawford, 2019; Sherman, 2019; Roser, 2020) bu görüşlerin kanıtı 
olarak sunuluyor.

Tüm bu süreç, kendine özgü kuralları ve akışı olan akademik yayınlardan daha 
ziyade, genellikle akademik unvana sahip uzmanların açıklamalarıyla, kamuo-
yunun izlemesine açık medya ortamlarında cereyan ediyor.

COVID-19 küresel salgını öncesinde de tüm dünyayı sarsan olaylar, felaketler, 
kıtlıklar, dünya savaşları ve daha önemlisi daha çok ölüme ve acıya neden olan 
salgınlar oldu. İnsanlık tüm bu zorlukları sabır, cesaret ve umut ile yenmesini, 
hayatı tekrar olağanlaştırmayı başarabildi. Şüphesiz hepsinin ardından hayatın 
farklı alanlarında bazı değişiklikler de ortaya çıktı. Ama yaşadığımız küresel 
salgın sonrası artık hayata bakışımızın ve psikolojimizin işleyişi dahil hiçbir 
şeyin eskisi gibi olmayacağını ilk kez bu kadar çok gündeme getiriyoruz.

Psikolojik açıdan bakıldığında, salgın sonrası nelerin değişeceği kadar, bunun 
üzerine niye bu kadar düşündüğümüz de önemlidir. Salgın sonrası hayat üze-
rine böylesine fazla düşünmemizin birçok nedeni olabilir. Bunların başında 
küresel salgının yer yer gerilemeler göstermesine rağmen hala sürmesi, yani 
henüz tehlikenin içinde yaşamamızdır. Bir yandan tehlikenin azalarak devam 
ettiği söylenmekte ama bir yandan da ortaya çıkan panoramada ikinci dalga ve 
benzeri salgın ihtimallerinin bulunduğu güçlü bir şekilde ifade edilmektedir. 
Başlangıçta umutlu açıklamalar yapan Dünya Sağlık Örgütü’nün bile Mayıs 
ayına gelindiğinde oldukça karamsar beyanatlar vermesi (Hürriyet, 2020) ister 
istemez, olumsuz bir psikolojik etki yapmakta, artık salgın öncesi hayatların 
aynı şekilde sürmesine imkan bulunmadığı şeklindeki değerlendirmeleri güç-
lendirmektedir.

Romantik beklentilerin işin içine fazlaca karıştığı, aşırı-yorum düzeyine varmış 
değerlendirmeleri bir kenara bıraksak bile, ne zaman tam olarak biteceği Mayıs 
2020 itibariyle dahi belli olmayan bu küresel salgının dünyamızdaki işleyişleri 
ve rolleri büyük ölçüde değiştireceği açıktır.  COVID-19 salgını sonrasında bizi 
nasıl bir hayatın beklediğini ve ruhsal alanda nelerin değişeceğini şimdiden 
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düşünmenin birçok yararı vardır. Her şeyden önce, salgın sonrası tabloyu ne 
kadar iyi görebilirsek ortaya çıkacak sorunları hazırlanma ve daha yetkin bir 
şekilde ele alabilme, uygun psikososyal stratejiler geliştirme fırsatı elde edebil-
me imkanına kavuşuruz. Küresel salgın sonrasında psikososyal alanda ortaya 
çıkan ve çıkması muhtemel değişiklikleri tespit edip öngörebilmenin, bu soru-
ya uygun cevap aramanın en iyi yolu, küresel salgın öncesi nasıl bir dünyada 
yaşamakta olduğumuzu iyi tasvir edebilmekle işe başlamak, bir başka deyişle 
küresel salgına hangi toplumsal şartlar ve haleti ruhiye içinde yakalandığımızı 
anlamaya gayret etmektir. Salgın öncesi dünyamızdaki psikososyal görünümü, 
birçok bilim insanının araştırmalarıyla ortaya koyduğu, birçok düşünürün kafa 
yorduğu yaşadığımız dünyadaki hayat tarzı, akışı ve ritimleri belirler. Bize dü-
şen, onların tespit ve görüşlerine ruh sağlığı açısından bakmaya çalışmaktır.

Küresel Salgın Öncesi Dünyanın Genel Durumu
Pandemi öncesi dünyada zaten başlamış ama pandemiyle birlikte hem güç-
lenmiş hem güncellenmiş süreçler olarak genellikle şu üç husus vurgulanıyor: 
“Dijital çağın ilerleyişi, şirketlerin işlevinin yeniden tanımlanması ve ulus dev-
letin yeniden yükselişi” (Turan, 2020). Küresel Koronavirüsü salgını öncesin-
deki dünyaya ruh sağlığı açısından baktığımızda (Göka, 2009a; Göka, 2020) 
ilk göze çarpanlar, şu hususlardı: Yirminci Yüzyılın sonundan beri, zaten farklı 
bir dünyada yaşamaya başlamıştık ve bu dünyayı en iyi tanımlayan kavram “kü-
reselleşme” idi. İletişim sistemindeki dev değişikliklerin temelini oluşturduğu 
küreselleşme, ekonomik, siyasal, teknolojik, kültürel çok boyutlu bir olguydu.  
Anında elektronik iletişim, haberleri ve bilgileri anında dünyanın bir yerinden 
bir başka yerine iletme gücüne sahipti. Ekonomi sanayi ve devlet ağırlıklı ol-
maktan çıkıp hizmet sektörüne odaklanmış, tüketim, üretimin önüne geçmişti. 
Bilgi, eğlence, iletişim, elektronik ve finans alanındaki hizmetler ekonominin 
can damarı haline gelmişti. Borsa, plaza ve alışveriş merkezi mekanları haya-
tın akışı üzerinde belirleyici etkiye sahipti. Ulaşım araçları ve ağındaki geliş-
meler çalışma hayatını dünya ölçeğine taşımış, turizm hareketleri görülmedik 
biçimde yoğunlaşmıştı. Dünya nüfusunun ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde 
daha çok olmak üzere hızla yaşlanması, nüfusun zenginlikten az pay alan ül-
kelerde daha çok artması, yoksulluğun, savaşların ve bölgesel sorunların oldu-
ğu doğudan ve güneyden, batıya ve kuzeye doğru göçler ve mülteci akını en 
göze çarpan görünümlerdi (Giddens, 2000, s.67). Dijital teknolojilerin sonucu 
ortaya çıkan aygıtlar, biyoteknoloji alanındaki gelişmeler, göz kamaştırıcıydı. 
İnsandan daha çok teknoloji öne çıkarılıyor, “insan-sonrası çağ”a girdiğimiz 
söyleniyordu (Bradiotti, 2014; Fukuyama, 2003).  Yaşlıların sadece nüfus için-
deki payları değil aynı zamanda ekonominin ve siyasetin içindeki güçleri de 
artıyor, bir gerontokrasiden bahsediliyordu (Thurow, 1997; Bessner & Austin, 
2018). Küresel salgın öncesinde öne çıkan toplumsal görünümlerden birisi de 
yalnız yaşamın giderek yaygınlaşmasıydı. ABD’de 1995 yılının yaz aylarında 
aşırı sıcaklardan evlerinde ölü bulunan ve günlerce kendilerinden haber alına-
mayan yoğun bir yaşlı nüfus olduğunu fark ettikten sonra konuyu irdelemeye 
karar veren sosyolog Eric Klinenberg, (2013) yılında solo yaşama gidişle ilgili 
kitabı yazdı. O tarihten sonra kavram, yeni bir hayat tarzı dalgasını simgele-
mek üzere akademi dünyasında hızla yayıldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
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gelişmiş Batı ülkelerindeki yalnızlık olgusuna olumsuz bir anlam yükleyen ya-
yınlar arttı, yalnızlık, bir “modern çağ virüsü” (Selimi, 2016) olarak nitelenme-
ye başlandı.

Tüm bu hususlar psikososyal yaşantıları da belirliyor; hayatın böylesine hızlı 
akışına önde gelen bir sosyolog “akışkan modernite” adını veriyordu (Bau-
man, 2015). Bir risk toplumunda yaşıyorduk (Beck, 1992), doğadan ve gele-
nekten gelen dışsal tehlikeler belli ölçülerde kontrol altına alınmıştı ama kendi 
imal ettiğimiz riskler, çevresel sorunlar, silahlanma, nükleer tehlike ve oynak 
finans piyasaları gerçekten de bir anda büyük felaketlere yol açma olasılığı ta-
şıyordu (Giddens, 2000, ss.35-48). Küresel salgından çok önce bir “korku kül-
türü”nde yaşadığımız, “âşık olmaktan el sıkışmaya, asansöre binmekten uçak 
yolculuğuna” her şeyden çekinmeye, iş arkadaşlarını, komşuları hatta ailenin 
diğer üyelerini potansiyel birer düşman olarak görmeye başladığımız tespi-
ti yapılıyordu. Korkunun yanı sıra güvensizliğin hâkim duygu haline geldiği, 
korku kültürünün insani öznenin önemini azalttığı, mevcut durumun değişti-
rilmesine dönük olarak insan müdahalesinin etkisiz olduğu görüşünü zihin-
lere işlendiği söyleniyordu. “Yeni salgın tehlikelerine odaklanan günümüz 
kültürünün temelinde, insanoğlunun kendinden nefret etme duygusu yatar” 
deniyordu (Furedi, 2017, s. 61). “Hobbescu dünyanın güncellenmiş versiyonu 
olan dünyamızda, hayat, haritası hiçbir zaman çizilmemiş ya da çizilmişse de 
kaybolmuş bir mayın tarlasında yürümeye benzer. Hatırlatırım patlayıcılarla 
öyle doludur bu tarla, patlamaların tekrar tekrar yaşanması kaçınılmaz 
olmasına rağmen, hiç kimse hiçbir şekilde bu patlamaların nerede ve ne zaman 
gerçekleşeceğini bilemez…” diyen Baumann da bir yandan “herkesin herkes-
le savaşması”nın bir yandan da “kudretin sizin olduğunuz yerden bir başka 
yerde olduğu şeklinde yaygın bir duygu” diye açıkladığı acizlik anksiyetesinin 
altını çiziyordu (2018, ss. 48-52). Çok-kültürcülük, demokrasi ve insan hakları 
söylem ve uygulamaları inişe geçerken teknoloji hayranlığı, fanatizm, yabancı 
düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi yükseliyordu.

Küresel salgın öncesi dünya tablosuna bakıldığında, bir yandan küreselleşme 
ile birlikte “virüs dolaşmaz insan dolaşır” gerçeğinin nasıl küresel salgınları 
kolaylaştırıcı hale geldiği anlaşılabilir, bir yandan da insanların pandemi sıra-
sında ortaya çıkan korku ve kaygının belirgin olduğu ruhsal duruma zaten pek 
de uzak bulunmadıkları müşahede edilebilir. Zaten bir kaygı çağında yaşar-
ken, korku, kaygı, şüphe ve ötekine karşı nefret hisleri, psikolojimizdeki duygu 
akışını belirlerken, 2019 yılının sonuna doğru Çin’de ortaya çıkan COVID-19 
salgını çok kısa bir sürede küresel bir hale dönüştü. Küresel salgın sonrası 
ortaya çıkan psikososyal tepki ve tutumlar, önceki yapı üzerinde yükseldi. An-
cak bundan “insanlar ve toplum zaten bağışık ve hazırdı” şeklinde bir sonuç 
çıkarılmamalıdır. Tam tersi bir durum, söz konusudur. Araştırmalar, olumsuz 
psikolojik tablolara yenileri eklendiğinde kaygının ve travmanın daha da arttı-
ğını ve kronik hale geldiğini gösteriyor (Briere, Scott, 2015). Bu tespit, küresel 
salgın sonrası, dünyamızda ortaya çıkacak ana psikososyal görünümleri, bizi 
nasıl bir ruhsal tablonun beklediğini değerlendirirken oldukça önemlidir.
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Salgın Sonrası Ortaya Çıkan Ruhsal Panorama
Farklı ülkelerde salgının başlaması ve ilk vakaların görülmesiyle birlikte birbir-
lerine benzer ruhsal tablolar ortaya çıktı. Elbette salgın sonrası ruhsal panora-
mayı değerlendirirken dikkatimiz, bunların tamamından ziyade çoğunluğun 
gösterdiği yaygın ve muhtemelen kalıcı olma ya da geleceğe iz bırakma potan-
siyeli taşıyanlara yönelmelidir. Bu açıdan bakıldığında öncelikle psikopatolo-
jik boyuttaki ruhsal tepkiler dikkat çekmektedir.

Salgınla ortaya çıkan ve çok yaygın olarak görülen psikopatolojik tabloların 
başında elbette korku ve kaygı geliyor. Küresel salgınla birlikte hafif ve orta 
düzeyde korku ve kaygı ortaya çıkması, beklenen bir durumdu ama birçok in-
sanda korku ve kaygı bununla kalmayarak oldukça ileri boyutlara vardı. Bi-
limsel olarak virulansı ve yol açacağı klinik sorunlar hakkında yeterince bil-
gi sahibi olunmamasının ve bazı ülkelerde sağlık sistemlerinin çökmesine 
neden olan, yol açtığı ölümcül hastalığın dünyayı sürükleyeceği olumsuz halin 
nerelere kadar uzanacağının bilinmemesinin yol açtığı belirsizlik, insanların 
(kendilerinin ve yakınlarının) somut hastalığa yakalanma ve belki de farkına 
varmadan başkalarını hastalandırma kaygıları için temeldi. Bu hastalanma 
kökenli kaygılara salgınla başlayan olumsuz değişikliklerin, insanların (kendi-
lerinin ve yakınlarının) hayatlarını, sosyoekonomik durumlarını, beklentilerini 
ve ideallerini ne ölçüde negatif yönde etkilediği ve etkileyeceğiyle ilgili kay-
gılar da eklendi.  Önceden ruhsal rahatsızlığı olanlar ve psikolojik bakımdan 
dayanıklılık (resilience) gösteremeyenler kendilerinin ve yakınlarının hastalı-
ğa yakalanma ve başkalarına hastalık bulaştırma korkularını oldukça şiddetli 
biçimde yaşadılar. Tüm bunların sonucunda özellikle bir ülkede salgının ilk 
başladığı dönemlerde yoğun toplumsal kaygıya bağlı olarak belirsizlik ve kıtlık 
korkusuyla marketlere hücum etme, hatta ABD’de silah satın almak için uzun 
kuyruklar oluşturma, hastalığa iyi geldiğiyle ilgili söylentilere kanıp içilen mad-
deler nedeniyle ölüm vakaları görüldü. Salgının ilk günlerindeki panik hali 
yatıştığında dahi insanların birbirlerinin haklarına riayet etmeksizin alışveriş 
yapmaya, en öne geçmeye çalışma çabaları yer yer sürdü. COVID-19 salgını 
sırasında, korku ve kaygıların hayatımıza etkileri ve neler yapılması gerektiği 
üzerinde ilgili meslek örgütleri (TPD, 2020) ve profesyoneller yoğun biçimde 
durdular, medyada yer aldılar (Türkçapar, 2020; Yeşildal, Reyhanlıoğlu, 2020).

Salgınla başlayan korku ve kaygı, Mayıs 2020 itibariyle halen şiddetinde belir-
gin bir değişiklik olmaksızın devam ediyor. Hastalığın bulaşma, tedavi ve aşı 
gibi yollarla tıbbi korunma alanlarındaki belirsizlik de zaman zaman olumlu 
ama daha çok olumsuz haberlerin eşliğinde sürüyor. Durum böyle olduğu sü-
rece korku ve kaygının kolayca yatışmayacağı, psikolojik dayanıksızlık göste-
ren kimselerde psikiyatrik yardıma ihtiyaç duyulacağı ve salgın sonrası yaşama 
ve davranış tarzlarında, alınacak tedbirlerde belirleyici olacağı açıktır.  

Korku ve kaygıların, zaman zaman görülen düşük yoğunluklu kitlesel panik 
halinin haricinde, küresel salgının Çin-Wuhan’da başlaması haberlerinin med-
yaya düşmesinden itibaren psikopatolojik sürecin bir de “travmatik” boyutu 
ortaya çıktı.
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İnsan yaşamında “olağan” sayılabilecek olumsuz deneyimler elbette vardır, 
bunlar travma kapsamında değerlendirilmez. Travmatik olayı sıradan olum-
suz yaşantılardan farklı kılan kişinin yaşamına ya da beden bütünlüğüne yöne-
lik bir tehlike bulunması ve katastrofik bir tepkiye neden olmasıdır. Bireyler 
karşılaştıkları olumsuz yaşantılar olağan sınırlar içinde kaldığında, onlarla bir 
biçimde baş edebilirler. Travmatik olaylarda ise baş etme becerileri hiçbir işe 
yaramadıkları gibi felce uğrar. Kişi, tekrar tekrar bu süreci hatırlar, her tetik-
lemede yeniden yaşar gibi hisseder, uykusu bozulur, rüyaları kabusa dönüşür. 
Travmatik olay, bireyi karşı koyamayacağı bir güç karşısında çaresiz bırakır ve 
genellikle insanın kavrama sınırlarının dışına taşar. Duygusal alanı kısıtlanır, 
tahammülü azalır, öfke patlamaları yaşar, irkilme tepkisi verir. Huzursuzdur 
ve konsantrasyon güçlüğü çeker. Travmatik yaşantı sonrası birey, yaşadığı 
dünya, kendisi, diğer insanlar ve gelecekle ilgili kavrayışlarını yeniden gözden 
geçirmek zorunda kalır. Travma ile yaşamın olağan akışı sekteye uğrar, belle-
ğin önceki kayıt sistemi ve içeriği çok önemli değişikliklere uğrar, kimi zaman 
bellek neredeyse tamamen silinir, sanki bireysel tarih hatta bireyin zihnine 
kaydolmuş somut haliyle tüm toplumsal bellek sıfırlanır. Ulaşılmak istenen 
hedefler anlamsızlaşır, gelecek bilinmezliğe gömülür (Göka, 2009b).

Bugün travma kavramının içeriği oldukça genişlemiştir, doğal afetler, kazalar 
gibi olayların yanı sıra savaş, işkence, tecavüz, göç yaşantısı, hastalık ve sevilen 
yakının kaybı başlıca travmatik olaylar içinde değerlendirilir. Genel olarak bir 
toplumdaki erkeklerin %60, kadınların %51’inden fazlası yaşam boyu en az bir 
kez travmatik bir olay yaşamışlardır. Bu kişiler için erkeklerde %8 kadınlarda 
ise %20 travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gelişim riski olduğu gösteril-
miştir (Davidson, 2000). TSSB, travmayı takiben bir kişinin başına gelebilecek 
en ağır ruhsal durumdur, kronikleştiğinde tedavisi pek zor bir rahatsızlık tab-
losudur. Bireyin olay sonrası yaşantısının adeta sürekli olarak travmayı, uyku-
da bile sürekli hatırlayacak şekilde bozulduğu bu hastalıkta hayatı eskisi gibi 
sürdürme imkânı kalmaz. Ancak TSSB ortaya çıkmasa bile travmatik olayın 
bireyin ruhsal yaşamı üzerinde sarsıcı ve örseleyici etkileri olabilir. Travma 
sonrasında hemen herkes çaresizlik, yetersizlik, acizlik, güçsüzlük ve öfke his-
seder. Birey benlik saygısını zedeleyen travmatik yaşantıyı kişisel tarihi içine 
kabul etmek istemez, buna direnir. Bu direniş sürecinde travmatik olayı tekrar 
tekrar yaşayarak kendi denetimine almaya çalışır. Bu uzun ve yorucu bir mü-
cadeledir.

Şüphesiz küresel salgın sürecinde yaşananların bir kısmı, özellikle hastalar, 
hasta yakınları ve sağlık çalışanları açısından travma tanımına büyük ölçüde 
uymaktadır (Türkçapar, 2020). Salgın sırasında bu kesimlere yönelik yürütü-
len psikososyal destek hizmetlerinde daha çok salgının bu travmatik etkileri 
öne çıkmaktadır. Kanaatimizce medyadan ve sosyal medyadan salgınla ilgi-
li haberleri mütemadiyen izleyenler, dehşetengiz görüntülerle karşılaşan ve 
olumsuzluklara kulak kesilenler de salgının travmatik etkisi altındadırlar. Sal-
gının yatışmasının ardından, toplumsal ruhsal durum üzerine en çok etkide 
bulunacak olan psikopatolojik tablolar arasında rahatsızlık düzeyine gelerek 
kronikleşecek travmatize olmuş vakalardır.
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Küresel salgının yol açtığı psikolojik rahatsızlıkları değerlendirirken korku, 
kaygı ve travma dışında mutlaka üzerinde durulması bir kavram da “matem”-
dir. Binlerce insanın vefat ettiği küresel salgın, iyileşseler bile birçoklarının 
sağlıklarını bozmuş, sosyoekonomik durumlarında gerilemeye, arkadaşlıklar-
dan, dostluklardan uzak durmaya, olağan yaşam çevrelerinden ayrılmalarına 
neden olmuştur. “Diğer insanlar, artık yalnızca ne pahasına olursa olsun ka-
çınması gereken ve kendini en az bir metre uzakta tutması gereken yayıcılar 
olarak görülüyor. Ölülerin -bizim ölülerimizin- cenaze hakkı yok ve sevdikleri-
mizin bedenlerine ne olacağı belli değil” (Agamben, 2020) ama tüm bunların 
salgın sonrası dönemde büyük psikolojik sorunlar olarak karşımıza çıkmaya 
devam edecekleri bellidir.  

İnsanın psikolojik yapısı bizi kayıplarımızın ardından yas tutmaya zorlar. 
Yasa neden olan kayıp, sadece sevilen birinin ölümü değildir aynı zamanda 
yaşanılan mekân dahil hayali bir sevgi nesnesinin kaybı, sağlık, güç, otonomi ya 
da vücudun bir parçasının veya normal fonksiyonunun yitimi de yas gerektirir. 
Önemli bir kaybı tecrübe eden kişi, hayatını yeniden organize edip kurmadan 
önce, daha düne kadar hayatında çok önemli bir yer tutan ama şimdi kaybolan 
nesneyle vedalaşmak, hayatın ağırlığı karşısında yeniden soluklanmak ve  
hayatı öğrenmek için yas tutmaya ihtiyaç duyar. Yas sürecinde kişi, hayatın 
büyük ölçüde kontrolümüz dışında olduğu gerçeğini, bizim çabamızdan 
bağımsız hayatın sürüp gittiğini ve birçok müdahale edemediğimiz değişimler 
olduğunu, olacağını anlar, kabul eder. Hayata, insanlığımıza dair gerçekleri 
her kabul ediş, bizi büyütür, olgunlaştırır.  

Yas süreci, belli bir yol izler. Yasın süresi, ruhsal organizasyonumuzun yeni-
den sağlanabilmesi aylar hatta bazen yıllar alabilir. Bazı insanlarda kâh kişilik 
organizasyonları yetersiz olduğundan kâh kaybın niteliğinin çok ağır olması 
nedeniyle yas tutma yetisi bozulur, yas tutulamadığından süreç, bir türlü ta-
mamlanamaz, komplike bir biçim alarak sürer gider. Bir yakınının kaybı, kimi 
zaman insanı öylesine hazırlıksız, aniden yakalar, ölüm öylesine acıklı ve acılı 
bir biçimde gündeme gelir ya da bir anda birçok yakınımızı birden kaybetme 
talihsizliğine uğrarız ki, en dayanıklı psikolojilerin bile böyle durumlara kat-
lanması imkânsız olabilir. Böyle katlanılması imkânsız, beklenmedik, çok acılı 
ölümlerde yas sürecinin sağlıklı bir biçimde işlemesini sağlamak çok ama çok 
güçtür. Her ölüm için söz konusu olan aile sistemindeki yeni rol dağılımları, 
beklenmedik ani ölümlerde çok daha acil ve dramatiktir. Ölüm, sıklıkla aile 
sistemini altüst eden, önceden hiç hesap edilmemiş değişimlere neden olabilir 
(Göka, 2018).  Daha önce salgın sırasında yaşanan kaygı ve travma yaşantıları-
nın önceden devralınanları nasıl da şiddetlendirip yaygın ve kronik hale getir-
diği üzerinde durmuştuk. Matemle ilgili bilgilerimiz, benzer bir durumun ma-
tem yaşantıları için de söz konusu olduğunu gösteriyor. Çözülmemiş, karmaşık 
bir hale gelmiş matem yaşantılarının bireylerin ve toplulukların psikolojilerini 
çok uzun süreler olumsuz biçimde etkilediği biliniyor (Volkan & Zintil, 2015).  

COVID-19 salgını sırasında dikkatler daha ziyade bulaşma riskini önlemeye 
dönük tedbirlere yöneldiğinden, sürekli olarak ertelenen matem süreçleri göz-
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den kaçabilmektedir. İnsanların hasta yakınlarıyla gerçek anlamda vedalaş-
maları çoğu zaman mümkün olmadığı gibi kaybın ardından yaslarını sağlıklı 
biçimde tutmalarında ana rolü üstlenen ritüeller dahi yerine getirilememek-
tedir. Tüm bu eksikliklerin salgın sonrası zamanlarda karşımıza bitirilememiş 
ve komplike matem şeklinde çıkacaklarını öngörmek zor değildir (Beyazyüz, 
2020).

Korku-kaygı, travma ve matemin yanı sıra küresel salgın sırasında salgınla 
bağlantılı olarak kendini dışa vuran psikopatolojik görünümlerden birisi de 
bağımlılık psikiyatrisi alanını ilgilendiriyordu. Sigara, alkol ve madde bağımlı-
lığının yanında kumar gibi davranış bağımlıklarının gündelik yaşama kısıtlılık-
lar getiren böylesi süreçlerde dikkat verilmesi gereken özel alanlardan olduğu 
ortaya çıktı. Ancak bu durum, çoğu zaman mesleki farkındalığın ötesinde yö-
neticilerin yeterine dikkatini çekemedi (Ak vd, 2020). Medya, merceğini daha 
ziyade, salgına karşı tedbirlerin ayrılmaz bir parçası olan “evde kalma” süre-
cinde daha ziyade yeme davranışı ve egzersiz ihtiyacı gibi gerçekten de birçok 
psikolojik ve tıbbi probleme yol açma potansiyeli barındıran sorunlara yöneltti 
(Posta, 2020; CNNTürk, 2020). Polis Akademisi raporunda (2020), salgın sü-
recinde internet ve sosyal medya kullanımındaki artışın, bu teknolojileri kul-
lanmaya nispeten yatkın ve bağışık olan gençlik kesimleri dışında bir davranış 
bağımlılığına yol açabileceğine dikkat çekilmektedir.

Tüm bunların dışında, salgın sırasında, uzun süre evde kalmaya, belli sınırlar 
içinde kalarak davranmaya zorlanmaya bağlı öfke, gerilim ve iletişim prob-
lemlerinin artışı, karantina ve izolasyon sorunları, aile-içi çatışmaların artması 
(Euronews, 2020) önceden ruhsal rahatsızlığı bulunanların rahatsızlıklarında 
alevlenme, kaygılı kişilik yapısına sahip bulunanların kaygılarındaki artış 
nedeniyle takıntılı ve şüpheci tepkilerin çoğalması gibi psikopatolojik sorunlar 
da kaydedilmeli, bunların bir kısmının salgının yatışmasını müteakip döneme 
sarkacağı akılda tutulmalıdır.

Polis Akademisi’nin salgın sonrası ortaya çıkacak psikolojik ve sosyolojik du-
rumla ilgili değerlendirme raporunda (2020) belirsiz bir süre evde kalma-
nın yol açacağı sosyal ilişkilerden geri kalmanın yol açacağı sorunlara dikkat 
çekilmektedir.  Fiziksel izolasyon sonucunda, insanların dar fiziksel alanları 
monoton aktivitelerle paylaşmak durumunda kalmalarının, ancak internet 
ve telefonlarla kısıtlı iletişim kurmanın, saatlerce internet ve sosyal medyada 
belli bir amaç olmadan geçirilen saatlerin zihinsel ve duygusal becerilerin za-
rar görmesine neden olabileceğine işaret eden rapor, bu süreçte bazı insanlar 
komplo teorilerine daha fazla inanabileceğine, kişiler arası şiddetin artabile-
ceğine ve uzun vadede sosyal ilişkilerin olumsuz yönde etkileneceğine vurgu 
yapmaktadır.

Korku-kaygı, travma ve matem salgın sırasında, salgına bağlı olarak ortaya 
çıkan ve psikopatolojik boyutlara varan ana ruhsal görünümlerdi. Bunların 
etkileri yaygın ve uzun sürelidir ve ileriye güçlü yansımalar yapacakları ke-
sindir.  Salgın sırasında, salgın öncesi psikososyal yapının üzerine yükselen, 
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psikopatolojiden ziyade bireysel ve toplumsal psikolojiyi ilgilendiren, salgın 
öncesi dönemden farklılıklar gösteren başka bazı yaygın tepkiler, tutumlar ve 
zihniyet biçimleri de ortaya çıktı. Yöneticilerin salgının yayılmasını önlemek 
için aldıkları sokağa çıkma ve seyahat yasağı, karantina, bazı sektörlerdeki iş-
leyişin geçici olarak durdurulması, maske takma ve fiziki mesafeye uyma zo-
runluluğu gibi tedbirler kâh bu tepki ve tutumları pekiştirdi, kâh onlar ta-
rafından yönlendirildi. Tüm bunlara salgınla önceden psikiyatrik rahatsızlığı 
bulunanların gerek yeterli tedavi ve bakımı alamamaları gerek ortaya çıkan 
yeni yaşam koşullarının tetikleyici etkisi nedeniyle daha da olumsuz bir klinik 
tablo içine girecekleri de eklendiğinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 
çağrısı haklılık kazanmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, 
COVID-19 salgının ruhsal etkilerine dikkat çekerek tüm hükümetleri ruh sağ-
lığı alanındaki yatırımlarını artırmaya çağırmıştır (Yürük, 2020).  

Salgın sonrası dönemin psikososyal tablosuna ana rengini veren psikopatolojik 
görümlerin haricinde, salgın öncesi dönemden farklılıklar gösteren başka bazı 
yaygın tepkiler, tutumlar ve zihniyet biçimleri hakkında kısaca şunlar söylene-
bilir:

COVID-19 pandemisi sırasında en dikkat çeken olgulardan birisi, insanların 
hem bilim ve teknolojiye hem maneviyat alanına ilgilerindeki artıştı.  Salgın 
öncesi dönemde yaygın olan bilim teknolojinin her şeye, ölüme bile çare olaca-
ğına dair inanç oldukça geriledi. Hatta insan-tabiat ilişkilerinin, ekolojik den-
genin modern teknoloji tarafından bozulmasının salgında temel rol oynadığı 
fikri öne çıktı. Ancak salgına somut çarenin yine bilimsel çalışmalardan gele-
ceği inancı yaygındı, bu nedenle salgın öncesi dönemde yayılmaya başlayan 
aşı-karşıtlığı neredeyse durdu. “Hangi bilim insanı ve hekim yaşanabilecek bir 
mucize için yürekten dua etmiyor? Hangi dindar bilimden medet ummuyor?” 
diye (Çakır, 2000, s. 220) haklı olarak soruldu ama ve bu sağduyu, bilim ve 
maneviyat alanlarını alanı fanatikçe tek kurtarıcı olarak öne sürenlerin iddia-
larındaki kutuplaşmanın önüne geçemedi.

Pandemi sürecinde ciddi bir yara alan önceki akıl yürütme biçimlerinden 
birisi de “Batı” ve “Batılı insan”la ilişkiliydi. Salgın sırasında ABD başta ol-
mak üzere Batı toplumlarından yayılan olumsuz insanlık manzaraları Batılı 
ülkelerin demokrasi, insan hakları, huzur ve sükûn beldeleri olduklarına dair 
algıyı yerle bir etti. Ama bir yandan da küreselleşmenin hem ne demek oldu-
ğu görüldü hem gücü anlaşıldı. “Ülke sınırları” kavramı, daha ziyade hukuki 
olduğu, dün uzaklarda Çin’de olanın bugün veya yarın pekâlâ bizde de ola-
bileceği ortaya çıktı. Bu sadece felaketin yayılma hızı açısından değil aşı vs. 
gibi çare arayışları ve yardım çabaları için de böyleydi. Dünyanın geleceğini 
gerilim, çatışma ve güvensizlik mi yoksa güven, uzlaşma ve dayanışma mı be-
lirleyecek bir karar vermenin eşiğinde olduğumuz çok sık dillendirildi. Ama 
tıpkı İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem Birleşmiş Milletler kurulması hem 
soğuk savaşın sürmesinde olduğu gibi her iki hissiyatında “insanlık hali” içinde 
kabul edilmesi, şekli bazı değişiklikler olmakla birlikte temelde aynı gidişatın 
sürmesi ihtimali de güçlüydü.
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Küresel salgın sırasında sosyopsikoloji üzerine en etkide bulunan kavramlar, 
devlet, liderlik ve güven ihtiyacı idi. Böyle zamanlarda piyasadan, hak ve öz-
gürlüklerden ziyade bu ihtiyaçların karşılanmasının talep edeceği, bu uğurda 
insanların gerekirse mahremiyetlerinden vazgeçebilecekleri belirgin biçim-
de ortaya çıktı. Çin gibi yönetiminde demokrasiden bahsetmeyen devletlerin 
sürecin yönetiminde nispeten başarılı olmaları bu algıyı pekiştirdi. Böyle bir 
sosyopsikoloji, devletlerin denetim faaliyetlerinin ve “tıbbi güven” adı altında 
denetimleri kolaylaştıran yeni bir ulusal ve uluslararası düzenlemelerin bıra-
kın kolaylaşmasını bir an önce yapılmasını talep eden bir ruhsal konjonktür 
oluşturdu (Göka, 2020).

Küresel salgında en büyük risk grubunu yaşlıların oluşturması, kayıpların en 
çok huzur evlerinde ve yaşlı bakım merkezlerinde ortaya çıkması, bazı ülkele-
rin tıbbi açıdan yaşadıkları güçlükler yüzünden yaşlıları tedavisiz bırakmaları, 
ilk bakışta salgın öncesi yapılan yaşlı egemenliği tespitlerini geçersiz kılan bir 
görüntüye neden oldu. Ancak bunun için acele etmemek gerekir. Zira insan 
ömrünün giderek uzaması ve yaşlıların nüfus içindeki payının artması, yaşa-
dığımız zamanların bir gerçekliği iken bir diğeri de yaşlılığın kültürel olarak 
değer kaybetmesi, fiziksel ve ruhsal bakımdan genç kalmanın yüceltilmesidir 
(Walker, 2018). Ama pandemi sırasında zengin yaşlıların durumunu bilmedi-
ğimiz, bazı güçlü insanların ada almak, özel solunum cihazları edinmek, sa-
dece kendilerinin gidebildikleri hastaneler yapmak gibi işlerle uğraştıklarının 
haberlere düştüğü (Ersanel, 2020) not edilmelidir. Sonuçta nasıl bir tablo or-
taya çıkacağı henüz belirsizdir ama apaçık olan bir durum varsa o da en zor 
durumda olanların yoksul ve yalnız yaşlılar oldukları ve olacaklarıdır.

Yaşlıların durumunu ele almışken, salgın sırasında başta eğitimleri olmak 
üzere tüm gündelik yaşamları ve planları sekteye uğramış çocukların, genç-
lerin, engellilerin, işsizlerin, salgın nedeniyle işsiz kalmış olanların yani tüm 
dezavantajlı grupların durumlarının da özel bir dikkat gerektirdiği belirtil-
melidir. Ülkemizde alınan tedbirler ve kararlar neticesinde pek gözlenmedi 
ama başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin bazılarında salgın sürecince sosyal 
güvenlikten yoksun gruplar, tanı ve tedavi başvurularında çok zorlandılar, 
hatta reddedildiler. Bu durum, liberal sağlık sistemine yönelik olarak yoğun 
eleştirilere neden oldu. Şimdilik salgına bağlı ana psikopatolojik tablolar için-
de görünmemekle birlikte özellikle bu kesimlerde ileride ortaya çıkabilecek 
başta depresyon olmak üzere uyum sorunları ihtimali ciddiyetle kaydedilme-
lidir. Bu noktada küresel salgının sanıldığı gibi herkese eşit davranmadığıy-
la ilgili olarak sınıf farkını öne süren değerlendirmeler (Kluth, 2020) dikkate 
alınmalıdır.

İnsanlar topluluk halindeyken birdenbire baş gösteren tehlikeli durumlarda 
korku, panik halleri yaşayabilir, sınırlı fiziksel ve sosyal alanlara sıkışan 
bireyler arasında şiddet eğilimleri ortaya çıkabilir, hatta darp, cinayet, yağma 
gibi suçlar artabilir (Polis Akademisi Raporu, 2020). Bunlar duruma özgü istis-
nai hallerdir. Toplumsal yaşamda asıl geçerli olan, sosyal psikolojide Milgram 
(1974) deneyleri diye adlandırılan ünlü çalışmada gösterildiği üzere sosyal 
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uyum ve itaat davranışıdır (Sutherland, 2013, ss.33-57). Bu deneyler vakti za-
manında da çok eleştirildiler. Liberal batı demokrasilerinde, belli konformizm 
ortamında yetişmiş insanlarla yapıldığına dikkat çekildi. Kanaatimizce pan-
demi sonrası orta çıkan tablo bu eleştirilerin haklı olabileceklerini ortaya koy-
du. Zira hayret verici bir biçimde bazı insanlar, bırakın siyasi otoriteyi, sağlık 
otoritesine bile uymadılar, kendilerine ve başkalarına zarar vermeme konu-
sunda asgari özeni bile göstermediler. Bu kişiler için üretilen kovidiot kavramı 
sözlüklerde yerlerini aldı (DaveManuel.com, 2020); ama bir yandan da sosyal 
psikolojide otoriteye ve çoğunluğa uymayan bir yanımızla ilgili yeni araştırma-
lar yapma gereği ortaya çıktı. 

Henüz pandeminin içinde olduğumuz için sosyal temasın oldukça yoğun ol-
duğu alışveriş merkezleri, seyahat, turizm, eğlence, sağlık, spor gibi sektör-
lerde çözüm arayışları sürmektedir. Oralarda gidişin nereye doğru olacağıyla 
ilgili değerlendirmeler yapmak için erken olmakla birlikte, tüketim toplumu 
özelliklerine halel getirmeyecek çözümler bulunacağı şeklinde bazı ipuçları 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Net biçimde görülen bir durum varsa o da 
geleneksel medyadan sosyal medya kullanımına doğru çok belirgin bir kayma 
olduğu ve bu sürecin artarak devam edeceğidir (Erdoğan, 2020). Sonuçta tüm 
bu alanlarda belirleyici olacak gelişmeler, COVID-19 salgınına bireylerin top-
lumların vereceği psikolojik tepki ve tutumlara bağlı olarak şekillenecektir.

Küresel Salgının Ardından Ruh Sağlığı Hakkında Bazı Öngörüler 
ve Sonuç
Halihazırda COVID-19 pandemisinin içinde olan bir dünyada yaşıyoruz ve sü-
recin ne kadar süreceği, bireysel ve toplumsal psikolojiye etkilerinin nereye ka-
dar varacağı ve hangi şiddette olacağıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Sadece bazı 
ülkelerde yayılımın şiddetini azalttığı ve hatta durdurduğuyla ilgili tespitlere 
yer veren haberler ve akademik kurum ve kuruluşlara yapılan modellemeler-
den yola çıkılarak yapılan tahminler var. Ama bir o kadar da virüsün mutasyon 
kabiliyeti, yeni dalgaların ortaya çıkabileceği ve başka virüs salgınlarının orta-
ya çıkabileceği, zaten yaşanmakta olan gıda güvenliği sorunlarına salgının uza-
ması halinde gıda tedarikinin de eklenebileceği şeklindeki bilgiler de gündemi 
dolduruyor. Kısacası dünya ölçeğinde küresel salgının önlendiği ya da önemli 
bir sağlık sorunu olmaktan çıktığıyla ilgili tünelin sonunda bir umut ışığı gö-
rünmüyor. Ancak her hâlükârda diğer büyük salgınlar gibi COVID-19 küresel 
salgınında da bir yatışma yaşanacağı düşünülüyor. Her ne kadar böyle küresel 
salgınların ardından toplumsal psikolojinin bir baş etme yöntemi olarak 
unutmayı seçmiş olması ihtimali gerek yüzyılın başındaki İspanyol gribi gerek 
yakın zaman önce yaşadığımız H1N1 (domuz gribi) salgınları örnekleriyle te-
yid edilmiş olsa da (Polis Akademisi Raporu, 2020), bu kez kimse bu salgının 
da kısa sürede unutulup gideceğini düşünmüyor. Son olarak Dünya Sağlık 
Örgütü Acil Durumlar Direktörü David Rayn, COVID-19’un HIV gibi kalıcı 
olabileceği uyarısında bulundu (NTV, 2020b). COVID-19 salgınının bireysel 
ve toplumsal psikolojilerde ciddi bir hasar bırakacağına ve salgın öncesi dö-
nemlere göre psikolojik tepkilerde, tutumlarda ve zihniyet işleyişinde önemli 
bir değişiklik yapacağına kesin gözüyle bakılıyor (Harari, 2020). 
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COVID-19 pandemisi sonrası uzun süre etkisini gösterecek olan hasar ve deği-
şikliklerin hangi biçimler alacağı ve ne kadar kalıcı olacağı, salgının süresine, 
şiddetine (vaka sayısı, ölüm ve sakat kalma oranlarına), başka dalgalanmalar 
yapıp yapmayacağına, başka etkenli salgınların araya girip girmemesine ve  
toplumsal kaygının nasıl yönetileceğine, alınacak tedbirlerin özelliklerine ve 
toplumsal psikolojide yol açtığı yansımalara, son olarak medyanın ve sosyal 
medyanın yayın politikasına, haberlerin verilme şekline  bağlı olacaktır. Me-
sela toplumsal psikolojinin kaldıramayacağı ölçüde katı tedbirler, izolasyonun 
insanın tahammül sınırlarını aşacak kadar uzun süreli, sert ve sıkı olması ya 
da tam tersi tedbirsizlik, rehavet ve boş vermişlikle davranılması, bugünden 
öngöremeyeceğimiz toplumsal hareketlere, dahası salgının yeniden alevlen-
mesine ve tablonun kaotik bir hal almasına yol açabilir... Mesela medyanın 
ve sosyal medyanın denetimsiz kalarak salgınla ilgili abartılı, yalan haberlerin 
yayılmasına fırsat verilmesi hesapta olmayan ve nereye varacağı belli olmayan 
tepkilere neden olabilir...

Bunları parantez içinde ve aklımızda tutmak koşuluyla, salgının yatışmaya baş-
lamasının ardından ne gibi psikososyal tablolar ortaya çıkabileceği, bir başka 
deyişle salgın sonrası ortaya çıkan görünümdeki hangi hususların nispeten 
kalıcı olacağı ve alacağı yeni biçimler üzerine bazı öngörülerde bulunabiliriz.

Küresel salgın, neresinden bakarsak bakalım, bireysel ve toplumsal psikolojide 
bir kriz halidir. Kriz zamanlarında gerek bireyler gerek toplumlar psikolojik 
işleyişlerindeki önceki düzeylerini sürdüremezler. Psikanalist Volkan’ın “bü-
yük grup gerilemesi” (2005, ss. 86-88) dediği hal ortaya çıkar. Toplum içine 
kapanır, fanatikleşir, kendi değerlerini yüceltirken diğer toplumların değer-
lerini küçümser, otoriteye bağlılığı ve kurtarıcı beklentisi artar. Benzeri bir 
yaklaşım psikolojideki “dehşet yönetimi teorisi”nde (Solomon, Greenberg & 
Pyszczynski, 1991) kendisini gösterir. Bu teoriye göre (i) Bireyler ölüm deh-
şetiyle yüzleştiklerinde kendi kültürel değerlerine ve geleneksel dünya görüş-
lerine daha sıkı bağlanırlar. (ii) Söz konusu bağlılık bireylerin öz saygılarını 
geliştirmelerine ve fani bedenlerinin ötesinde daha kalıcı kutsal bir amaca 
hizmet ettikleri algısı oluşturmalarına yardımcı olur. (Polis Akademisi Ra-
poru, 2020) Bu teori, birçok deneysel çalışmayla sınanmış, gerçekten de in-
sanlara “kendilerinin faniliği hatırlatıldığında veya ölümle ilgili uyarıcılarla 
karşılaştıklarında (cenaze arabası, mezarlık vb.) insanların düşünce, muhake-
me ve davranışları daha geleneksel, daha tutucu ve kendi gruplarına daha 
olumlu olarak şekillenirken, kendi kültürlerinin dışındaki bireylere karşı daha 
olumsuz davranış, tutum ve muhakemeler sergilemişlerdir. Dehşet yönetimi 
teorisinden yola çıkan Polis Akademisi Raporu (2020), salgın sonrasında kısa 
vadede insanların “kişisel hayatta kalma mücadelelerine odaklanırken aynı za-
manda kültürel değerlerine daha sıkı bağlanmalarını bekleyebiliriz” sonucuna 
ulaşmakta, bu süreçte “aynı uluslararası birliğe üye ülkeler arasında bile belki 
kendi vatandaşlarını koruyucu tutuculuk etkileriyle, iş birliğinin azalmasını” 
bu şekilde açıklamaktadır.



731

Erol Göka

COVID-19 salgının ardından başta sağlık olmak üzere güvenlik uygulama-
ları ve ekonomi birçok alanda teknolojik gelişimler ve yenilikler yaşanacağı-
nı, kendi kendine yeten bir ekonomi olma gayretlerinin artacağını, özellikle 
sosyal güvenlik alanındaki liberal ekonomik uygulamaların gerileyerek sosyal 
devlet ile yerlilik anlayışının yükselişe geçeceği öngören Polis Akademisi Ra-
poru (2020), benzer değişiklikleri insan psikolojisi için düşünmemektedir. 
“Söz konusu insan davranışı ve toplumsal ilişkilerdeki değişim olduğunda 
tek bir faktörün büyük değişim yaratabileceği iddiası tarihsel sürece bakıldı-
ğında ve insan psikolojisinin çağlar boyunca değişmeyen temel unsurları göz 
önüne alındığında pek de gerçekçi görünmemektedir” demektedir. Özellikle 
sürücüsüz araç, dijital para kullanımında ve dijital takip sisteminde önemli 
değişimler öngören rapora göre, COVID-19 salgını sürecinin ardından görü-
lecek davranış değişimleri, “insanların tüketim ve tasarruf anlayışları, hijyen 
alışkanlıkları, belli gruplara karşı tutumları ve daha birçok konuda bazı deği-
şiklikler”le sınırlı kalacak ama onlar da normal değişim sınırlarını aşmayacak, 
olağandışı durumun geçmesinin ardından önceki hale dönülecektir. 

Elbette insan psikolojisinin yapısına yönelik bir değişiklik olmayacak, bazı ro-
mantik beklentilerin aksine bir anda dayanışmacı, maneviyatçı, aydınlanmacı 
vs. bir zihin yapısı hâkim olmayacak, kapitalizmin ve tüketim toplumunun te-
mel özellikleri değişmeyecektir. Kimileri, pandeminin etkisiyle olumlu mana-
da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, insan-tabiat ilişkilerinin değişe-
ceğini söylüyor. Ölüm ve hatta kitlesel ölümler bu kadar yakınken artık hırs 
ve tamahı bir kenara bırakıp, insanların iyiliğe ve güzelliğe odaklanacaklarını 
sanıyorlar. Şüphesiz küresel salgın sonrası zaten yatkınlık gösteren bazı insan-
ların manevi bakışını derinleştirebilir, onların hayatın, alemin ve insanın ince-
liklerini kavramalarını sağlayabilir ama topyekûn bir aydınlanma beklentisinin 
boşuna olduğu konusunda rapor haklıdır. Yine aynı şekilde muhalif düşünür 
Agamben’i (2020) ürküten insan doğasını olumsuz yönde değiştiren, “hayatta 
kalmaktan başka ahlaki değeri olmayan bir toplum” da inşa edilemeyecektir. 
İnsan doğası öyle bir salgınla değişmez, insan ve toplum yaşamının temeli olan 
merhamet ve dayanışma gibi erdemlere dayalı psikolojimiz ahlaki ve vicdani 
yanını kalıcı biçimde terk edemez (Göka, 2020). 

Bununla birlikte, küresel salgın sonrası dünyanın psikososyal görünümlerinde 
ortaya çıkacak değişiklikleri de hafife almamak gerekir. Polis Akademisi 
Raporu’nda (2020) bahsedilen tüm değişikliklerin insan doğasında değil ama 
insanın alışıldık davranış kalıplarında da değişiklik manasına geleceği tartışma 
götürmez. 

Yaşadığımız salgın hastalık tecrübesinde vakaların nüfusun seyrek olduğu yer-
lerde nispeten daha az olmasının, dikey mimariyle ilgili tartışmalarla birlikte 
düşünüldüğünde, kırsala doğru bir hareket başlatması ve şehirlerde açık ve 
yeşil alanları, yapılaşmalarda yatay mimariye eğilimi artırması, solo yaşama 
uygun yalnızların yaşayacağı küçük dairelerin çoğalması ve belki de mahalle 
ve semtin yeniden önem kazanması dahi muazzam bir sosyopsikolojik değişim 
demektir. Yine aynı şekilde geleneklerin yükselmesi, fanatizmin ve otoriteye 
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bağımlılığın artması, güvenlik adına elektronik gözün ve takibin mahremiyeti 
tümüyle ortadan kaldıracak kadar büyümesi, bambaşka psikososyal manzara-
lara ve tepkilere neden olacaktır. Pandemi ne kadar uzun sürerse bu dönemde 
yönetimler tarafından alınan insan özgürlüğünü kısıtlayıcı tedbirler giderek 
kanıksanacak, insanların salgın hastalıklardan kurtulma pahasına demokra-
si-dışı yolları kabul edip benimseyecekleri ve yaşamlarının iktidarlar tarafın-
dan denetlenmesine, bir siber egemenliğe daha çok izin verecekleri yeni bir 
durum ortaya çıkacaktır. “Şimdiye kadar akıllı telefonunuzun ekranındaki bir 
‘link’ e parmağınız dokunduğunuzda, hükümet sadece parmağınızın neye 
tıkladığı ile ilgili idi. Ancak salgın ile birlikte ilgi odağı değişti. Artık kamusal 
otorite, parmağınızın ısısı ve derinin altındaki kan basıncını da bilmek iste-
yecek” (Harari, 2020). Pandemi öncesinde uzunca bir süredir zaten başlamış 
olan sosyal medyanın pandemi sonrasında çok güçlenmesi ve bunun daha da 
artmasının neticesinde, büyük ihtimal esas medya olması, internet ve tekno-
loji bağımlılığı tartışmalarının ötesinde tüm iletişim, algılama ve düşünme bi-
çimlerini değiştirecek, sanal iletişimin yüz yüze iletişimden daha öne çıkması 
sonucunu getirecektir (Göka, 2017). 

Tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek ve belirsizliğin böylesine belirgin ol-
duğu ve korku, kaygı, travma, matem, izolasyon ruh hali gibi psikopatolojik 
görünümlerin giderek arttığı, toplumsal hafızada tortulaştığı bir tabloyla baş 
edebilmek için, ne zamana kadar kullanılacağı belli olmayan bir şekilde yeni 
davranış örüntülerine adeta “psikolojik bir protez”e1 ve o protezle sürdürüle-
cek “yeni normal” diyebileceğimiz bir yaşama tarzına ihtiyaç vardır. Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanı’nın 6 Mayıs 2020 tarihli açıklaması (Yener & Ka-
raaslan, 2020) tam da bu anlatmaya çalıştığımız protez psikolojiye ve “yeni 
normal” döneme işaret etmektedir. Her yerde maske takılarak, gerekli fiziki 
mesafe korunarak, kontrollü bir sosyal hayat sağlanmaya çalışılacaktır. Psiko-
sosyal açıdan biz bu açıklamalara, salgınla ortaya çıkan olumsuz ruhsal tablo-
lar, giderek kendilerini daha çok belli edeceklerinden onları yenmeye, yaraları 
sarmaya çalışmayı da ekleyebiliriz.

Sonunu şimdiden göremediğimiz bir zaman dilimi boyunca adeta protez psi-
koloji ile yaşamak zorunda kalacağımız “yeni hayat”, bir çırpıda maske ve ge-
rekli fiziki mesafe ile anlatılsa da toplumsal yaşamımızda büyük değişiklikler 
getirecektir. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “yeni hayat rehberi”ne (Milliyet, 
2020) şöyle bir göz gezdirilmesi bile değişikliklerin boyutunu görmek için 
yeterlidir.  Eğlence, yeme-içme, seyahat, sinema, tiyatro, spor mekanlarının 
fiziksel mesafe kuralına göre düzenlenmesi, dış turizmin uzun süre eski 
1 Cep telefonu, tablet gibi akıllı aygıtları ellerimizden düşürmemeye başladığımızda, onların artık protez uzuvlarımız olduğu 

şeklinde bir tanımlama yapılmıştı (Göka, 2017, s. 76). Küresel salgın sırasında bireysel psikolojimizi olabildiğince sağlıklı 
tutabilmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini düşünmelerim sırasında şunu fark ettim. Salgın sırasında ortaya çıkan ve çığ 
gibi üstümüze gelen kaygılarla baş edebilmek için onun hafif ve orta şiddetteki şekillerini “normal” olarak görmek, onunla 
yaşamaya alışmak gerekiyordu. Bu durumu dişimizde geçici bir sorun olduğunda, yeme-içme faaliyetlerimizi bu gerçeği 
bilerek sürdürmemize benzetiyordum. Salgın sonrası ruh sağlığı üzerine daha ayrıntılı düşünmeye ve konuda diğer alanlarda 
üretilen bilgileri öğrenmeye çalıştığımda, görüyorum ki küresel salgının psikolojimizdeki etkileri bugünden öngöremeyece-
ğimiz zamana kadar sürecektir yani sandığımızdan çok daha uzun süreli olacaktır. Bu tabloya dijital teknolojilerin gündelik 
kullanımıyla ortaya çıkan “sanallık”ın yeni bir gerçeklik biçimi olduğunu ilave ettiğimizde, küresel salgının psikolojilerimizde 
oluşturduğu etkinin, tarihin diğer zamanlarında bilinmeyen adeta yeni bir protez bölüm açtığını söylemek mümkün hale 
gelmiştir. Psikolojilerimiz, küresel salgın sırasında ortaya çıkan tabloya uyum sağlayabilmek için birçok mekanizmanın aynı 
anda işlemesiyle, kendi içinde açılan bu protez bölümü, salgın sonrasında da uzun süre muhafaza edecek, sanki salgın veya 
bir salgın ihtimali varmış gibi yaşamayı ve davranmayı sürdürecektir. 



733

Erol Göka

düzenine kavuşmaması, ev ziyaretlerinin dışarıda buluşmalara, internetten 
alışverişlerin alış veriş merkezlerine tercih edilmesi, evden ve esnek çalışmanın, 
uzaktan eğitimin, görüntülü toplantıların, elektronik imzanın öne çıkması, 
fiziki temasın yabancılarla hemen tamamen yakınlarla kısmen sınırlanması, 
selamlaşmaların değişmesi, tokalaşmanın giderek azalması, sarılma ve yanak 
yanağa öpüşmenin ise çok özel, itibarlı bir davranış haline gelmesi, salgın 
öncesi dünyadan çok  farklı bir yaşama tarzı ve örgütlenmesi ortaya çıkaracaktır. 
“Kalabalıklar” artık uzun süre korku yaratacak, dijital sosyalleşme yöntemleri 
artacak, eğlence ve spor faaliyetlerinde bireysel ve küçük grup etkinlikleri 
önem kazanacaktır. Dijital sosyalleşme yöntemleri artacaktır. Toplu taşıma 
çekinilecek bir hale gelecek, bisikletlerin ve özel araçların sayısı artacak ama 
bununla birlikte çevreyi kirletmeyen, petrole bağlı olamayan temiz enerji 
arayışlarına girişilecektir. 

Sonuç olarak COVID-19 küresel salgını sonrasında, salgın öncesi yaşanmakta 
olan tüketim toplumunun özellikleri devralınmıştır. Bu özellikler bulaşma 
riskini en aza indirebilmek için yeni normal yaşama standartları oluşturularak 
güncellenecek, hayatın tüm alanlarında ve onlarla birlikte psikososyal hayatta, 
algılama, düşünme, davranış ve tutumlarda da büyük değişikliklere yol aça-
caktır. Psikososyal alandaki değişiklikler, salgın öncesinde zaten yürürlükte 
olan “kaygı çağı” ve “korku kültürü” özelliklerinin daha da pekişip yaygınlaş-
masıyla ve ona bağlı olarak ortaya çıkan davranış ve zihniyet değişiklikleriyle 
sınırlı kalmayacak, salgın sırasında geniş kesimleri etkileyen “korku-kaygı”, 
“travma”, “matem”, “izolasyon ruh hali”, sosyoekonomik alanda ortaya çıkan 
olumsuzluklara “uyum sorunları” gibi psikopatolojiler toplumsal psikolojiye 
yerleşerek  ruh sağlığını tehdit edecekleridir. Salgın tamamen yatışsa ve orta-
dan kalksa bile, daha önceki felaket durumları sonrasında hemen devreye gi-
ren unutma ve inkâr etme mekanizması, küreselleşme döneminde ilk kez tüm 
dünyayı etkileyen ve medya aracılığıyla insanların gözlerine ve psikolojilerine 
sokulan bu salgında hemen devreye giremeyecektir. Benzer salgın ihtimalleri-
nin ve biyolojik savaş söylentilerinin her zaman gündemde olması gerçeği, bu 
unutuş psikolojisine mâni olacaktır.

Elbette ruh sağlığı açısından bu olumsuz öngörülere karşı, bu küresel salgına 
ve bundan sonraki muhtemel salgınlara karşı yapılması gerekenler, onarıcı, 
iyileştirici, önleyici girişim ve tedbirler de vardır. Ama bunların ve bunları ha-
yata geçirecek mekanizmaların neler olduğunu konuşabilmek için, öncelikle 
Harari’nin (2020) sözünü ettiği tercihlerden birini ya da bir üçüncü yolu seç-
meliyiz: “Bu nevi kriz zamanlarında iki tane çok önemli seçim yapmak duru-
mundayız. Birincisi, totaliter gözetim ile yurttaşı yetkilendirme/güçlendirme 
arasında yapılması gereken tercih. İkincisi ise milliyetçi bir yalnızlık ile küre-
sel dayanışma arasında yapacağımız tercih”. Evet, üçüncü bir yol daha vardır: 
Hem sosyal devleti hem yurttaşı hem özgün milli seçeneği hem uluslararası 
dayanışmayı güçlendirmek...
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“İnsanoğlunun, uygarlığın gereklerini yerine getirmeyi başaramadığı yerlerde  
makinenin insanın yerini alması kaçınılmazmış gibi algılanmaktadır.”

(George Frankl, Batı Uygarlığı)

Özet
Modern dönemde makine-insan serüveni kabaca üç döneme ayrılarak anlaşı-
labilir. Söz konusu bu üç dönemin ilk aşaması olarak Aydınlanma sonrası baş-
layan sürecin Endüstri Devrimi ile zirveye çıkan dönemi olduğu belirtilebilir. 
Sürecin ikinci aşaması artık modern kent hayatının şekillendiği, ulus devletle-
rin ortaya çıkarak siyasal sistemleri belirlediği ve kapitalizmin somut biçimde 
karakterize olduğu 20. yüzyıl olarak somutlanabilir. Sürecin son aşaması ola-
rak ise özellikle internet teknolojisi ve sonrası dönemde her şeyin karakterini 
yeniden bir kez daha değiştiren ve değiştirmeye devam edecek olan içerisinde 
yapay zekâ, genetik, robotik, biyo mühendislik gibi teknolojilerin olduğu ve 
daha çok insanın varoluşsal durumu ile de alakalı olan bir evre olduğu belir-
tilebilir.  

Son dönemde küresel ölçekte sosyal hayatı bitiren, bütün insanlığı eve kapata-
rak, hayatın merkezinde bulunan insanı her şeyden izole eden, bütün boyut-
larıyla adeta bir distopyayı yaşatan yeni Koronavirüs (COVID-19) tehdidinin 
makine-insan ilişkilerinde önemli bir yol ayrımı olduğu ifade edilmelidir. Zira 
makine-insan ilişkisi bağlamında üçüncü aşama olarak belirtilen son dönemde 
geliştirilen teknolojiler ile insanın evren içerisindeki varoluşsal durumu tartı-
şılmaya başlanmış, insandan ziyade daha çok teknolojinin merkezde olduğu 
hibrit bir evren tasarımı ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan COVID-19, mevcut 
insan ilişkilerini asgari düzeye indiren, insan ve toplum hayatının her alanını 
teknolojiye transfer eden boyutlarıyla, adeta bildiğimiz dünyanın sonu denile-
bilecek bir süreci tetiklemesi ile, makine-insan ilişkilerinde önemli bir durak 
olarak okunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler
COVID-19, teknoloji, insan, yeni normal dönem
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Technology and Human Condition after COVID-19

Abstract
In the modern period, the bidirectional relationship between machine and hu-
man self can roughly be understood by dividing it into three periods. The first 
phase of these three periods corresponds to the process that started after the 
Enlightenment and came to a head as the Industrial Revolution. The second 
stage of the process was experienced at the 20th century, when modern urban 
life has been established, nation states emerged and determined political sys-
tems, and capitalism was cherished as the end of history. The last stage of this 
period includes technology such as artificial intelligence, genetics, robotics, 
bioengineering, and that is related to the existential situation of people, which 
has changed and will continue to change the character of everything once 
again through internet technology, in particular.

It should be stated that the threat of new Coronavirus (COVID-19), which has 
recently locked social life on a global scale, secluded all humanity into their 
homes, and isolated the human self, from everything, and evoked a dystopia in 
all its dimensions, constitutes an important divergence between machine-hu-
man nexus. Since with the technologies developed recently in the context of 
machine-human relationship, the existing state of the human in the universe 
has begun to be discussed intensely, and a hybrid universe design with heavily 
compacted technology in the center has emerged. In this regard, COVID-19 
should be recognized as an important sign in machine-human relations, with 
its dimensions that minimize existing human relations and transfer all areas 
of individual and social life to technological sphere, which, in return, trigger a 
process that can be called the end of the world as we know it. 

Keywords
COVID-19, technology, human, new normal period
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Giriş

Modern dönemde makine-insan serüveni kabaca üç döneme ayrılarak anlaşı-
labilir. Söz konusu bu üç dönemin ilk aşaması olarak Aydınlanma sonrası baş-
layan sürecin Endüstri Devrimi ile zirveye çıkan dönemi olduğu belirtilebilir. 
Sürecin ikinci aşaması artık modern kent hayatının şekillendiği, ulus devletle-
rin ortaya çıkarak siyasal sistemleri belirlediği ve kapitalizmin somut biçimde 
karakterize olduğu 20. yüzyıl olarak somutlanabilir. Sürecin son aşaması ola-
rak ise özellikle internet teknolojisi ve sonrası dönemde her şeyin karakterini 
yeniden bir kez daha değiştiren ve değiştirmeye devam edecek olan içerisinde 
yapay zekâ, genetik, robotik, biyomühendislik gibi teknolojilerin olduğu ve 
daha çok insanın varoluşsal durumu ile de alakalı olan bir evre olduğu belir-
tilebilir. Bu anlamda üç döneme ayrılarak anlaşılma çabası, söz konusu tek-
nolojik gelişimlerin mahiyet farkına ve söz konusu bu teknolojilere atfedilen 
anlama gönderme yapmaktadır.

Aydınlanma sonrası dönemde gelişen teknik ile, 20. yüzyılda gelişen teknoloji 
arasında (özellikle iletişim teknolojileri) önemli ölçüde mahiyet farkı bulun-
maktadır. Aynı şekilde geçen yüzyılda gelişen ve hala büyük ölçüde mevcut 
teknoloji ile son dönem de gelişmekte olan içerisinde yapay zekâ, genetik, 
robotik, biyomühendislik gibi teknolojilerin de arasında bir mahiyet farkı bu-
lunmaktadır. İlk dönem makine veya teknik evren içerisinde otorite kurmak 
isteyen insan için bir meşruiyet aracı olarak görüldü ve daha çok o dönemde 
insan hayatını kolaylaştırmak için işlev gördü. 20. yüzyıla gelindiğinde tek-
nolojinin mahiyet değiştirerek insanın kendisine dönen ve insanı manipüle 
etme aracı olarak kullanılabilme imkânı tanıyan bir araç olduğu fark edildi. 
Özellikle kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile gerek bireysel gerekse kitlesel 
etkinin imkanları ortaya çıktı. Bu anlamda kitle iletişim araçları kimi zaman 
siyasal sistemlerin meşruiyet aracı, kimi zaman kapitalizmin rıza aracı, kimi 
zaman da insanların enformasyon aracı olarak işlev gördü. Fakat 20. yüzyıl 
sonu ile 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde gelişen teknolojiler ile, makine-insan 



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

742

ilişkisinin bir kez daha mahiyet değiştirdiği görülmektedir. Bu anlamda son 
dönemde gelişen teknolojinin, insanın evren içerisindeki varoluşsal durumu-
nu krize uğratan, insanı mevcut konumundan çıkararak evrendeki herhangi 
bir şeye dönüştüren bir karaktere sahip olduğu tespit edilmelidir.

Teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı her dönem değişen mahiyet, bütün 
insan ve toplum ilişkilerini tekrar tekrar değişime uğratmaktadır. Fakat yuka-
rıda üçüncü dönem olarak belirtilen ve günümüzde teknolojideki gelişmeleri 
içine alan dönemdeki en önemli mahiyet farkı hiç kuşkusuz insanın varoluşsal 
durumudur. Başka bir ifadeyle Aydınlanma sonrası dönemde evrenin merke-
zinden kovulan Tanrının ve onun tasarımı olan mahiyetin yerine ikame edilen 
ve sonra tekrar tekrar ters yüz edilerek, evrende basit bir şeye dönüştürülen in-
sanın acınası durumudur. İlk dönem adeta bir Tanrılığın atfedildiği insandan; 
manipüle edilebilir, yönlendirilebilir bir insana; oradan da acizliği, basitliği ve 
sıradanlığının gittikçe artan bir sorun olarak görüldüğü ve ölüm fermanının 
imzalandığı bir insana… 

Son dönemde küresel ölçekte sosyal hayatı bitiren, bütün insanlığı eve kapa-
tarak, hayatın merkezinde bulunan insanı her şeyden izole eden, bütün bo-
yutlarıyla adeta bir distopyayı yaşatan Koronavirüs (COVID-19) tehdidinin 
makine-insan ilişkilerinde önemli bir yol ayrımı olduğu ifade edilmelidir. Zira 
makine-insan ilişkisi bağlamında üçüncü aşama olarak belirtilen son dönemde 
geliştirilen teknolojiler ile insanın evren içerisindeki varoluşsal durumu tartı-
şılmaya başlanmış, insandan ziyade daha çok teknolojinin merkezde olduğu 
hibrit bir evren tasarımı ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan COVID-19, mevcut 
insan ilişkilerini asgari düzeye indiren, insan ve toplum hayatının her alanını 
teknolojiye transfer eden boyutlarıyla, adeta bildiğimiz dünyanın sonu denile-
bilecek bir süreci tetiklemesi ile, makine-insan ilişkilerinde önemli bir durak 
olarak okunmalıdır. Bu anlamda COVID-19 sonrası dönemde makine-insan 
ilişkisinde insanın varoluşsal krizi ve geri çekilişine mi, aksine insanın evren-
deki varoluşsal pozisyonunu hatırlamasına mı şahitlik edileceği tartışılmalıdır.

Aydınlanma Sonrası Dönemde Tekniğin Gelişimi ve İnsanın Durumu
Aydınlanma düşüncesi sonrasında teşekkül eden modern dünyanın kavram ve 
kurumlarının tamamının serüveni aletin, tekniğin, makinenin ve en son tek-
nolojinin gelişim seyri ile paralel okunmalıdır. Zira aydınlanma düşüncesinin 
merkezinde yer alan insan rasyonalitesinin başarılı olması, Tanrının tasarımı 
olan bu evren ve içindeki her şeyi meşruiyet krizine uğratarak, her şeyi meta-
fizik boyutundan soyutlayarak mekanikleştirmesini gerektirmekteydi. Bunun 
da yolu her şeyin olabildiğince somutlanması ve gözle görünür biçimde sunul-
masını gerekli kılmaktaydı. Bu anlamda bir yandan doğa ve fen bilimlerindeki 
somut deneysel gelişmeler insan ve toplum için de uygulanmakta bir yandan 
da yaşanan değişimin rasyonel zeminde somutlanması anlamında tekniğin- 
mekaniğin gelişmesine önem verilmekteydi. 

Modern dönemin tasvir edilmesi, insan ve toplum biçiminin yeni durumunun 
okunması farklı birçok disiplinin epistemolojik sınırları içerisinde mümkün 
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görünmektedir. Fakat modern dönemin temel ruhu ve karakterini teknik- me-
kanik zeminde okuma perspektifi, günümüzü anlamak açısından da son de-
rece önem arz etmektedir. Bu anlamda George Frankl (2003, s. 198) modern 
dönemde teknik-mekanik karşısında insanın durumunu şu ifadelerle özetle-
mektedir: 

“Binlerce yıldır, önce ailesinden, bu dünyadaki ‘baba’sının (Tanrı’nın) rolün-
den, amaçlarından, eylemlerinden ve kendi idealleştirilmiş narsistik güç ve 
büyüklük fantezilerinden tevarüs ederek oluşturduğu kendi ben’ini, her şeye 
kadir bir Tanrı olarak göklere yansıtan, sonra da kendi kimlik duygusunu 
Tanrı’dan alan insanoğlu şu an göklerde kaybolup giden tanrıyı yok etti; ve 
makineyi andıran bir appratus (aygıt) olan yeni mekanik sistemin dünyaya ve 
insan oğlunun kaderine hükmettiği gözleniyor.”

Aydınlanma düşüncesi ve sonrasında oluşan ekosistem; Tanrının tasarımı olan 
evren ve içindekilerin egemenliğini Tanrıdan alıp insana vermek şeklinde 
özetlenebilir. Başka bir ifade ile Tanrının öldürülmesi ile onun yeryüzünde-
ki belirleyiciliği ve hakimiyetini bitirerek, bu gücü insana vermek biçiminde 
anlaşılabilir. Bu bakımdan artık insanın merkezinde olduğu bu evrenin Tan-
rısal düzenden farklı işlemesi gerekmekteydi. İnsanın merkezinde olduğu bu 
yeni evrenin ve bu evrende oluşan uygarlığın teknik-mekanik bir çerçevede 
somutlanması gerekmekteydi. Zira teknik-mekanik gücün gelişmesi ile insan-
lık somut başarılar elde etmekteydi ve bu başarılar yine tekniğin-mekaniğin 
nasıl daha çok geliştirileceğini gerektirmekteydi. Çünkü “bir makine ile bir 
araç arasındaki en temel fark, çalışma sürecinde çalıştıranın becerisi ve ha-
rekete geçirici kuvvetinden bağımsızlık derecesinde yatmaktadır; araç kendi-
sinin kontrol edilmesine, makine ise otomatik eyleme olanak tanımaktadır” 
(Mumford, 2017, s. 22). Bu bakımdan geleneksel dönemde insan emeği ile 
kullanılan araçlardan; insan emeğinin çok ötesinde, hatta binlerce katı gü-
cünde otomatik bir eylem biçimi alan makinenin ortaya çıkışına şahitlik edil-
miştir. Böylece teknik- mekanik uygarlığın varlık zemini; araçtan makineye, 
makineden teknolojiye, teknolojiden de yapay zekâ teknolojisine biçiminde 
devam edegelmiştir. Esasen bütün bu teknik- mekanik gelişmelerin nedeni 
insan hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra, insana bu evrende daha önce tecrübe 
etmediği Tanrısal bir güç yaşatmasıydı. Fakat bütün aşamalarda ve geçişlerde 
“insanın durumu” nun ne olduğu temel bir soru olarak kalmaktaydı. 

Modern dönemin teknik- mekanik karakterli uygarlığın merkezinde yer alan 
‘makine’, o güne kadar biriken bütün insanlık birikimini meşruiyet krizine uğ-
ratarak, o günden sonra her şeyin farklı biçimde seyredeceğinin alametifari-
kası olarak belirmekteydi. Makinenin insana ve insan gücüne kattığı moment, 
modern dönemde makinenin merkezi rolünü her alanda pekiştirmiştir. Fakat 
aynı zamanda makinenin gelişimi ve merkezi rolü karşısında insanın duru-
munun ne olduğu, daha da ötede insana ne olduğu sorusu da paralel biçimde 
sorgulanmaya başlanmıştır. 
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“Bu makinelere korkuyla karışık bir muğlaklıkla yaklaşıyoruz; bir yandan bu 
makineler bize büyük bir tatmin duygusu veriyorlar, öte yandansa insanlık ta-
rihinde eşi benzeri görülmemiş bir tehlike ile karşı karşıya bırakıyorlar bizi. Bu 
makinelere sahip oldukları bu acayip ve ürkütücü gücü veren şey, bu makine-
lerin yalnızca sınırsız bir tahrip gücüne ve kapasitesine sahip olmaları değil; 
kendi kararlarını kendilerinin verebilmelerini sağlayacak bir kapasiteye sahip 
olmalarıdır. Şu an, makinelerin mantığının tuzağına düşmüş durumdayız; 
makineler kendi belirledikleri kuralları izliyorlar, biz de kendimizi bunlara bo-
yun eğmek zorunda hissediyor görünüyoruz.” (Frankl, 2003, s. 216)

Söz konusu tasvir edilen makineler, daha çok Endüstri Devrimi sonrası dö-
nemin karakterine haiz teknolojilerdir. Bu ilk dönem teknolojilerine ilişkin 
Fankl’ın yaptığı bu tespit, günümüzde yapay zekâ teknolojisi düşünüldüğünde, 
o dönem için çok ileri bir yorum olarak okunabilir. Fakat nihayetinde teknolo-
jik gelişmeler birbirini tamamlayarak ve geliştirerek ilerleyen süreçler olması 
bakımından insan ve teknolojiye ilişkin Frankl’ın tespiti daha çok bugünlere 
işaret etmektedir. 

George Frankl’ın tespiti sadece bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda bu ça-
lışmanın da iddiası olan günümüzde insanın kendi rasyonel aklının emeği/ 
ürünü olan teknoloji karşısında varoluşsal anlamda gerilediğine ilişkin tespiti 
son derece önem arz etmektedir; “Tanrıların temsilcisi akıl, zeka, öngörü ve 
muhayyile gücü bahşedilen, yaratılmışların kralı, yeryüzünün dostu ve koru-
yucusu olan insanoğlunun tahtı sallanmaktadır; insanoğlu gücünü yitirme ve 
aklını (mind) kendi yaptığı makinelere kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kal-
mış durumdadır” (2003, s. 216). Zira akıl, irade ve bilinç sahibi olan insanın 
evrenin merkezinde yer alarak bir düzen kurması ve söz konusu bu düzen 
için gereken her türlü teknik-mekanik gelişimin sağlanması Aydınlanma dü-
şüncesinin de önceliği içerisinde yer almaktaydı. Fakat zaman içerisinde te-
melde felsefesi insan için olan ve insanın merkezinde olduğu teknik-mekanik 
gelişme, insana rağmen ve insana karşı bir pozisyon almaya başladı. Tekniğin/ 
teknolojinin zaman içerisindeki bu değişimi, yani insan için olma vasfından 
insana karşı olma vasfının temelde insanın kendini varlık alemi içerisinde ko-
numlandırma biçiminden kaynaklandığı ifade edilmelidir. Başka bir ifade ile 
modern insanın teknik ve teknoloji ile kurduğu diyalektik ilişki, zaman için-
de evirilerek kendisini de içine alan bir karşıtlığa dönüşmüştür. Bu anlamda 
evreni kontrol etme, gücü elinde bulundurma, her şeye gücü yetecek ve her 
şeyin üstesinden gelecek bir insan olma düşüncesi, zaman içerisinde insanın 
düşünme ve hareket kabiliyetlerini zayıflatarak insanı tekniğe/ teknolojiye ba-
ğımlı hale getirmiştir.

İnsanın teknik/ teknolojiye bağımlı hale gelmesi, yalın bir ifade ile herhangi 
bir aracın kullanım kolaylığına alışması değildir. Esasen insanın zihinsel ve 
entelektüel çabalarını, dini ve ahlaki arayışlarını, ruhi ve psikolojik anlam ça-
balarını derinden sarsan bir etkiye girmesi anlamı taşımaktadır. Bu bakımdan 
insanı her şeyiyle kuşatan bu geniş ekosistemin merkezinde tekniğin/ tekno-
lojinin yer alması, insanın bir süre sonra zorunlu olarak onunla bir bağımlılık 
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ilişkisi kurması ve onu yücelterek uygarlığın en somut göstergesi olarak gör-
mesini de beraberinde getirecektir. Bu durumu 20. yüzyılın en önemli filozof-
larından biri olan Lewis Mumford (2017, s. 62) “mekanik icatların, bilimden 
bile daha baskın bir şekilde, gittikçe daha fazla güç kaybeden ve küçülen bir 
inanca ve sendeleyen bir yaşam dürtüsüne karşı verilen cevaplar olduğunu” 
ifade etmektedir. Devamında Mumford:

“Makinelerin canlı, dinamik doğaları nedeniyle adeta kerameti kendinden 
menkul bir din işlevi görmektedir. Çünkü artık insanoğlu için ‘yaşamak ça-
lışmak anlamına gelmiştir’. Gerçekten de makineler bundan başka ne tür bir 
hayat bilmektedir? İnanç en sonunda yeni bir nesne bulmuş, dağların hareke-
tine değil de motor ve makinelerin hareketine yönelmiştir. Güç, gücün harekete 
uygulanması ve hareketin üretime uygulanması ve üretimin de para kazanma-
ya uygulanması ve dolayısıyla gücün daha da artması… Bu mekaniksel akıl 
alışkanlıkları ve mekaniksel bir eylem biçiminin insanoğlunun önüne koyduğu 
en değerli nesne olmuştur. Herkesin de hatırlayabildiği gibi bu yeni teknik yüz-
lerce faydalı aleti beraberinde getirmiştir; ancak 17. yüzyıldan itibaren makine 
aslında yedek bir din rolünü oynamıştır ve canlılığı olan bir dinin işe yarar 
aygıtlar gibi basit şeylerin kendisini haklı çıkarmasına ihtiyacı yoktur” şeklinde 
makine-insan ilişkisini özetlemektedir. 

Merkezinde insanın ve insan belirleniminin bulunduğu bir evren anlayışına 
karşılık; makinenin-tekniğin adeta kutsanarak, gücüne/potansiyeline ilişkin 
Tanrısallık atfedilen yeni bir din ortaya çıkmıştır. Söz konusu bu yeni din; insa-
nın zihinsel ve entelektüel çabalarını, kadim dini ve ahlaki arayışlarını, ruhi ve 
psikolojik anlam çabalarını büyük ölçüde ortadan kaldırarak insanı makineye 
bağımlı hale getiren bir karaktere sahip olmuştur. Bu bakımdan insanın maki-
ne- teknik karşısında yaşadığı söz konusu varoluşsal kriz, hayatın merkezinde 
kurucu rolünün geri çekilme sürecinin de başladığına işaret etmektedir. Va-
roluşsal anlam krizi yaşayan insanın makine-tekniğe sürekli anlam atfetmesi, 
onu kutsaması ve yüceltmesi süreci diyalektik bir biçimde devam etmektedir.

20. Yüzyılda Teknolojinin Gelişimi ve İnsanın Durumu
Aydınlanma sonrası başlayan süreçte insanın makine-teknik karşısında yaşa-
dığı söz konusu varoluşsal krizin ikinci ana durağı 20. yüzyılda özellikle kitle 
iletişim araçlarının/ teknolojilerinin yoğun biçimde insan ve toplum hayatına 
girmesiyle yaşanır. Bu yüzyılda kavram ve kurumları ile artık somutlanan mo-
dernitenin temel harcı olan enformasyonun taşıyıcı gücü hiç kuşkusuz kitle 
iletişim araçlarıydı. Bireyden devlete, siyasal partilerden siyasal sistemlere, pa-
zardan piyasaya, diğer bütün bireysel ve toplumsal ilişkilerde enformasyonun 
temel taşıyıcısı iletişim teknolojileri idi. 

Kitle iletişim teknolojileri bu dönemde sadece enformasyonun temel taşıyıcı-
sı değil, aynı zamanda Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın seyrinde, siyasal 
partilerin propaganda faaliyetlerinde, ulus devletlerin meşruiyet aracı olma-
da, tüketimin ve kapitalizmin lokomotifi olmada vb. daha birçok alanda başat 
bir rol oynamıştır. Özellikle Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan büyük sanayi 
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kentlerinde, birbirine yabancı milyonlarca insanın kesişen hayatlarında ihti-
yaç duydukları enformasyona ortak bir payda olması bakımından kitle iletişim 
teknolojileri önemli işlev görmüştür. Bu bakımdan iletişim teknolojileri herkes 
için modern toplumsal sistemin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Fakat 
bununla birlikte toplum mühendisliğinin; üretim, tüketim ve kapitalizm ilişki-
lerinin; propaganda, reklam ve halkla ilişkiler dünyasının da en önemli aracı 
işlevini görmüştür. Belirtilen bütün bu süreçlerde esasen olan şey; bireylerden 
müteşekkil bir kütlenin (Gasset, 2010) tasarımlanması ve tasarlanan bu kütle-
nin her daim rızasının (Herman & Chomsky, 2012) oluşturulmasıdır. 

Aydınlanma sonrası insanın yaşadığı varoluşsal kriz, 20. yüzyılda kitle iletişim 
teknolojileri ile derinleşerek devam eder. Zira büyük ölçüde insanın yerinden 
sökülüp takılabilen bir şey olarak düşünülüp tasarlanması, sahip olunan her 
otantik şeyin bir endüstri ürününe dönüşmesi ve temelde insanın üretim-tüke-
tim ekseninde anlamlandırılması gibi bu yüzyılın temel karakterinin taşıyıcısı 
kitle iletişim teknolojileri olmuştur. Bu dönemde genel anlayış; “insan dışında 
var olan her şeyden yararlanmaya yönelik her çaba endüstriyel olan, kayda de-
ğer olan çabadır” (Veblen, 2005, s. 24) şeklinde özetlenebilir. İnsanın merke-
zinde olduğu bir çaba ise ancak üretim, tüketim ve çalışma bağlamında anlamlı 
olabilir. Zira geleneksel sonrası modern toplumda “üyelerini tercih yetenek-
lerine ve girişkenliklerine göre değerlendiren ve buna göre ödüllendiren bir 
toplumda; çalışma, bir insanın kimliğini ömür boyu oluşturma ve korumasının 
merkezindeydi” (Bauman, 1999, s. 31). 

Modern insanın var olmakla eş değer tutulduğu çalışmak, üretmek ve tüket-
mek döngüsü felsefi olarak insanı anlam krizine sürüklemektedir. Yaşanılan 
anlamsızlık buhranının çıkış yolu ise daha çok çalışma, üretme ve tüketme 
döngüsünün iletişim teknolojileri aracılığıyla sürekli ve yeniden üretilmesi 
şeklindedir. İletişim teknolojileri ile örülen bir ekosistemde her şeyin gösteri 
nesnesi kılındığı ve gösterinin de temelde insanı ve ona ait olanı metalaştır-
ma anlamına geldiğini Guy Debord (2010, s. 52) şu ifadelerle özetlemektedir; 
“Gösteri, metanın toplumsal yaşamı tümüyle işgal etmeyi başardığı andır. Gö-
rülebilir olan sadece metayla kurulan ilişki olmakla kalmaz, ondan başka bir 
şey de görülemez; görülen dünya, metanın dünyasıdır”. 

İnsanın eşyayla kurduğu ilişkisinde özne-nesne ilişkisini kaybettiği bu ikinci 
evrede, iletişim teknolojileri ile her şeyin görünür kılınarak ve bu nedenle her 
şeyin esas özünden koparılarak metalaşması süreci can yakıcı biçimde yaşanmış 
olur. İnsanın iletişim teknolojileri marifetiyle psikolojik, ideolojik, sosyolojik, 
estetik bütün boyutlarıyla kuşatıldığı bu ekosistemde her şeyi görünür kılarak 
metalaştırır. Metalaşmanın temel nirengi noktası ise; insanın bizzat kendisine 
ve varoluşsal durumuna dair anlamın buharlaşması sürecini de beraberinde 
yaşamasıdır. Kendisine sunulmuş verili dünyanın, tasarımlanmış bir düşünme 
ve hayat pratiklerinin sınırları içerisinde kısıtlı bir dünyada özgürlüğün tadını 
çıkarmasıdır. Yaşanılan söz konusu bu varoluşsal krizi Timoty Bewes (2017, 
s. 24), kapitalizm eleştirisinde bir soyutlama ifadesi olarak ‘şeyleşme’ terimi-
ni kullanarak izah etmeye çalışır. “Şeyleşme, şey-likin nesnel gerçekliğin ölçütü 
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haline geldiği, başka bir deyişle verili dünyanın bu dünyanın hakikati olarak 
kabul edildiği sürecin kendisidir”. İnsan için artık bu dünyanın hakikatinin 
bir şeye dönüşmüş olması, insanın akıl, irade ve bilinç sahibi bir varlık olarak 
varoluşsal bir geri çekilme yaşadığı anlamına gelmektedir. 

İletişim teknolojileri marifetiyle insanın tam da varoluşsal bir geri çekilme ya-
şadığı böyle bir evrede Max Horkheimer (2010, s. 146) “toplumsal iktidarı 
ele geçirmenin yolunun, nesneler üzerinde iktidar kurmaktan geçtiğini ve söz 
konusu bu ilişkinin o dönemde her zamankinden daha çok belirgin olduğunu” 
belirtmektedir. Devamında ise insanın nesne/eşya ile kurduğu ilişkisine odak-
lanarak şu önemli tespiti dile getirmektedir; “insanın eşya üzerinde iktidar 
kurma isteği ne kadar yoğun olursa, eşyanın onun üzerindeki tahakkümü de o 
kadar ağır olur ve insan da gerçek bireysel özelliklerinden o kadar uzaklaşır, 
zihni giderek bir biçimsel akıl otomatına dönüşür”.  

Özetle 20. yüzyılda kitle iletişim araçları ve onların oluşturduğu ekosistemde 
psikolojik, ideolojik, sosyolojik, estetik vb. büyük ölçüde tasarımlanmış, verili 
bir dünyada yaşamış insanın gerek zihnen gerekse hayat pratikleri ile bugüne 
(üçüncü aşama olarak belirtilen dönem) hazırlandığı ifade edilebilir. Bu ba-
kımdan insanın varoluşsal geri çekilişi ve anlam krizini aşma çabası olarak tek-
noloji ile kurduğu ilişkisinin sürgit devam etmesi her daim önem arz etmiştir. 
Zira akıl, irade ve bilinç sahibi bir varlık olarak insanın, varoluşsal hakikatine 
uygun bir performans gösterememesi, teknolojiye her an, her gün yeniden 
anlam atfetmesini beraberinde getirmiştir.

21. Yüzyılda Teknolojinin Gelişimi:
COVID-19 ve İnsanın Durumu
Son dönemde teknik/teknoloji karşısında insanın varoluşsal olarak geri çekili-
şinin felsefesi olarak daha çok posthuman, transhuman vb. kavramsallaştırmalar, 
özünde insanı; birey, toplum, devlet, adalet, özgürlük vb. insanlığın kadim 
birikimine ilişkin her şeyi tartışmaya açmakta ve hatta ortadan kaldırmaya 
teşne durmaktadır. Hatta bu durum son dönem Yuval Noah Harari’nin çok-
ça tartışılan eserlerinden birinde (2017, s. 388) homo sapiens’in sonu şeklinde 
adlandırılmaktadır. Harari iddiasını doğal seçilim homo sapiens’i diğer tüm or-
ganizmalardan daha büyük bir oyun alanıyla donatmış olabilir ama yine de 
bu alanın sınırları vardır. Buradaki ima, çabaları ve başarıları ne olursa olsun 
homo sapiens’in biyolojik olarak belirlenmiş sınırlarının dışına çıkılamayacağı-
dır. 21. yüzyılın şafağında, bu artık geçerli değil. Homo sapiens bu sınırları aşı-
yor ve doğal seçilim yasalarını kaldırarak bunun yerine kendi akıllı tasarımını 
koyuyor şeklinde tamamlamaktadır. 

Tam burada belirtilmesi gereken şey; söz konusu bu kavramlar etrafında yürü-
tülen tartışmaların bilimsel ilerleme veya teknolojik gelişme boyutunun çok ötesin-
de olduğudur. Konunun bilimsel ilerleme veya teknolojik gelişme gibi bugüne 
kadar daha çok pozitif anlam yüklemesi ile gelen ve hatta kutsal kabul edilen 
olguların ötesinde ‘makine-insan’ ilişkileri temelinde varoluşsal ve ahlaki bo-
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yutlarıyla görülmesi gerektiğidir. Dolayısıyla posthuman (insan sonrası), trans-
human (insan ötesi) her iki düşünce teorik olarak birbirinden farklı olsa da 
kendilerini teknolojinin varlığı ve merkeziliği üzerinden tanımlamaktadırlar. 
Zira “20. yüzyılın sonlarına ait makineler, doğal ile yapay, zihin ile beden, ken-
di kendini geliştiren ile tasarlanmış arasındaki farkı, organizmalar ile makine-
ler arasındaki pek çok başka ayrımla beraber baştan aşağı muğlak hale getir-
di. Makinelerimiz rahatsız edici şekilde hayat doluyken, biz korkutucu ölçüde 
atılız” (Haraway, 2010, s. 50). Fakat burada asıl mesele hem Harari’nin hem 
de Haraway’in satırlarında da somutlanan insanın tarihsel rolünün, yani akıl, 
irade ve bilinç sahibi bir varlık olarak ortadan kaldırıldığının görülmesi gerek-
tiğidir. Buradan hareketle denilebilir ki; insanı ve onun varoluşsal zeminini 
teknoloji karşısında tartışmaya açan, aynı şekilde insanı varlık alemi içerisinde 
herhangi bir şeye indirgeyen ve hakikati her şekilde atomize eden bu anlayışın 
karşısında insan ve insanın durumunun nasıl konumlanacağıdır.

İnsanın, hakikatin, otantik olanın, kültürün ve hemen her şeyin teknoloji kar-
şısında atomize olduğu ve bütün her şeye ilişkin anlamın teknolojiye hamle-
dildiği bu üçüncü evrede, insanlığı bir kez daha ârafta bırakacak bir gelişme 
yaşanmaktadır. COVID-19 (koronavirüs) tehdidiyle bütün insanlık zorunlu 
olarak her şeyden izole, fakat teknoloji ile baş başa yaşamak zorunda olduğu 
bir döneme uyanmıştır. Adeta bilinen ve tecrübe edilen dünyanın sonu ola-
rak değerlendirilebilecek bir gelişme olarak COVID-19 dönemi ve sonrasın-
da insanın teknoloji karşısında varoluşsal durumu bir kez daha tartışılmaya 
başlanmıştır. Bu anlamda önceki iki başlıkta özetlenmeye çalışılan insanlığın 
Aydınlanma sonrası yaşadığı her iki evreye rağmen bugüne bir ölçüde taşıma-
ya muvaffak olduğu insanlık birikiminin, söz konusu bu yeni dönemde neye/
nereye evirileceği tartışma konusudur. 

COVID-19 dönemi ve sonrasında insanın teknoloji karşısında varoluşsal duru-
muna ilişkin tartışmanın bundan sonra iki temel izleği olacağı düşünülmekte-
dir. Bunlardan biri; Aydınlanma sonrası yukarıda özetlenen temel iki başlığın 
yanı sıra, burada özetlenecek olan posthuman, transhuman tartışmaları ile zir-
veye çıkan insanın varoluşsal geri çekilişinin serüvenidir. Diğeri ise; insanın, 
eşyanın ve dolayısıyla evrenin bütün yaşananlara rağmen hala Tanrısal bir ta-
sarımın eseri olduğunu kabul eden ve insanı varoluşsal pozisyonuna uygun 
konumlandıran bir yaklaşımın ortaya koyacağı perspektif olacaktır.   

Post-humanizm (insan sonrası) ve Trans-humanizm (İnsan Ötesi) Kavramları
Aydınlanma döneminde insana ve evrene ait her ne varsa tanrısal tasarım 
olarak kabul edilerek yok sayılması, onun yerine aklın merkeze alınarak her 
şeyin yeniden tasarlanması hümanizmin de temel postulatları olarak belirtile-
bilir. Esasen olan şey Tanrıyı ve onun tasarımı olanı öldürerek, insanı merkeze 
oturtmak ve her şeyi insan tasarımına bırakmaktı. 

“Aydınlanma, Evren’i ve içindekileri teolojik ilkelere yaslanmadan ve atıflar 
yapmadan açıklama süreci, önce maddenin ve sonra insanın anlamdan ayık-
lanması gibi iddialarla ulaşılan hümanizm, kendince insanı özgür iradeye sa-
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hip özerk, tam belirlenmiş bir birey olarak tanımladı. Evrim teorisiyle de insanı 
Evren’in bir fonksiyonu olarak gördü ve hiçbir ayrıcalıklı konuma sahip olma-
dığını vurguladı. Tüm bir gerçekliği ‘ilişkisel’ bir okumaya tâbi tutan hüma-
nizm, insanı da bu ilişkisel ağın bir düğümü gibi algıladı” (Fazlıoğlu, 2020).

Günümüzde posthumanizm tartışmaları ile insanın özsel merkezi rolü ve ege-
menliği bir kez daha ve çok daha güçlü biçimde tartışılmaya açılarak, esasen 
makinenin ve teknolojinin egemenliği için felsefi bir zemin oluşturulmaya baş-
lanmıştır. 

“Hümanizm, Tanrı’yı reddederek yola çıktı; Trans-hümanizm ise insanı red-
dederek yola devam etmek istiyor. Çünkü bu düşünce açısından, ‘Tanrı’ gibi, 
‘insan’ da biz insanlar varlığına inandığımız sürece vardır. Trans-hümanizm; 
insanı, modernizmin/hümanizmin bir yanılsaması olan özsel bir doğaya göre 
tanımlayıp, DNA’nın saf bir işlevi olarak görmek istemiyor. Çünkü maddi 
doğa, bilinç ile kültürel/manevi bir doğaya dönüşmüştür. Ancak bilinç sınır-
landırılamaz; dinamiktir, gelişmeye açıktır; insan üzerinden kendini aşmaya 
çalışmaktadır. Bu nedenle kültürel/manevi üretim olan teknoloji ile evrimini 
devam ettirmek istemektedir. Evrime sınır koyacak, bir meta-kişi ya da meta-öl-
çüt yoktur. Homo-sapiens, homo-sibernetik üzerinden homo-deus’a evirilecek-
tir; evirilmelidir” (Fazlıoğlu, 2020). 

Hümanist düşüncenin insan ve insan aklına atfettiği önem, post-humanizm dü-
şünce tarafından varoluşsal ölçüde sarsılarak, insanın makine ve teknoloji kar-
şısında konumunu yeniden tanımlamaktadır. Bu anlamda:
 

“Post-humanist düşünürler dijital teknolojiler sayesinde enformasyonun bede-
nini kaybettiğini, gayri-maddi bir yapıya dönüştüğünü, yaşamı olduğu gibi 
taklit etmeye çalışan yapay bir yaşam ortaya çıktığını düşünüyorlar. Gerçek 
canlılıkla, yapay canlılığı ayırt ettiklerini söylüyorlar. Zihni, evrensel bir sembol 
işlemcisi olarak kavramsallaştırıyorlar. Zihnin ve bilgisayarın tamamen aynı 
olmasalar da bazı ortak işleyiş mekanizmalarını paylaştıkları kanaatindeler. 
Doğa-kültür, insan-hayvan, insan-makine, hayat-oyun, kadın-erkek ayrımları 
sahte onlara göre, bunların hepsini aşmak istiyorlar” (Göka, 2017, s. 46). 

Post-humanizm literatüründe kavrama ilişkin çok farklı tanımlamalar ve form-
lar yer almakla birlikte çerçevesi Aydınlanma sonrası oluşan birikimi temsil 
eden; hümanizm, pozitivizm, kolonyalizm, modernizm ve diğer birçok toplum 
kuramını eleştirerek oluşmuştur (bkz. Ferrando, 2013, Cabrera, 2015, Sha-
ron, 2014). Bu anlamda posthumanist ve transhumanist düşünce; insanı özne 
olarak merkezi rolde konumlandıran Aydınlanmacı yaklaşımı yapı sökümüne 
uğratarak, insan sonrası dönemde teknolojinin insandan çok öte bir perfor-
mans gösterebileceğine işaret etmektedir. Genetiğin, robotların, çiplerin ve 
diğer yapay zekâ unsurlarının insanın tasarladığı dünyadan çok daha fazlasını 
tasarlayabileceğini savunmaktadır. 
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“Posthumanist düşünürlere göre bedensel varoluş ve bilgisayar simülasyonu, 
sibernetik mekanizma ve biyolojik organizma, robot teleolojisi ile insan amaçla-
rı arasında temel farklılıklar ya da mutlak sınırlar yoktur… İnsan ve hayvan 
ayrımını artık hiçbir şey ikna edici bir şekilde ortaya koyamamaktadır… 20. 
yüzyılın sonlarındaki makineler doğal ve yapay, zihin ve beden, kendini geliş-
tiren ve dışsal olarak tasarlanmış ayrımları gibi organizmalar ve makinelere 
uygulanagelen diğer pek çok ayrımı artık tamamen bulanık hale getirmişlerdir. 
Makinelerimiz rahatsız edici derecede canlı, bizler ise korkutucu derecede can-
sızız” (Kara, 2014, s. 68).

Trans-humanizm ise kısaca bilim ve teknoloji yoluyla mevcut insanın biyolojik 
varlığının ve sınırlılığının aşılmasını savunan bir yaklaşımdır. 2011’de Nick 
Bostrom’un Transhumanist Bildirgesi’nde (Transhumanist Values) yer alan iki 
maddede bu tanımlama açık bir biçimde ortaya konmaktadır:

1. İnsanlık gelecekte bilim ve teknoloji tarafından derinden etkilenecek bir 
yerdedir. Bizler yaşlanmanın, bilişsel kısıtlamaların, istemsiz acı çekmenin ve 
dünya gezegenine hapisliğimizin aşılması yoluyla insanın potansiyelinin geniş-
letilmesinin imkân dahilinde olduğunu öngörüyoruz. 
2. İnsanlığın potansiyelinin hala büyük oranda gerçekleştirilmemiş olduğuna 
inanıyoruz. İnsanın durumunda olağanüstü ve son derece önemli iyileştirmele-
re götürecek mümkün senaryolar vardır” (Kara, 2014, s. 57-58).   

Post-humanizm ve trans-humanizm tartışmaları oldukça geniş bir felsefi, düşün-
sel literatür oluşturmaktadır. Çalışmamızın sınırlılıklarını aşacak olması nede-
niyle söz konusu bütün tartışmaları ve boyutları değerlendirmek mümkün de-
ğildir. Bununla birlikte insanın evrendeki varoluşsal pozisyonunu bir kez daha, 
hem de daha güçlü biçimde tartışmaya açan, hatta bütün anlamı teknolojiye 
hamleden post-humanizm ve trans-humanizmin felsefi postulatları güçlü biçim-
de tartışılmalıdır. Haklılığı ve doğruluğu kendinden menkul bir yaklaşımla in-
sanı ve insanlığın bütün birikimini paranteze alma fütursuzluğunun meşruiyeti 
sorgulanmalıdır. Özellikle son dönemde COVID-19 ile birlikte sosyal hayatın 
kapatılarak, bütün insanlığın bir biçimde teknolojiye mahkûm olmasını, çiple-
rin, implantların, yapay zekâ robotlarının ve diğer teknolojilerin insan hayatın-
daki hakimiyeti için iyi bir zemin ve meşruiyet sağladığı algısının tartışılması 
kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir. (Chadwick & Wasserman, 2020).

Aydınlanma sonrası Tanrı’nın öldürüldüğünü ve onun tasarımı olan her şeyin 
artık insan aklıyla-eliyle gerçekleştirildiği düşüncesi; günümüzde post-huma-
nizm ve trans-humanizm tartışmalarıyla insanın aşılması, hatta insanın öldü-
rülmesine uzamaktadır. İnsanın makine-teknoloji serüvenin üç temel dönem-
de anlaşılabileceğine odaklanan söz konusu başlıkların temel vurgusu özetle; 
insanın kendi tasarımı olan bu dünyada anlamlandırmak, aşmak, inşa etmek 
gibi bütün çabalarında günün sonunda makineye- tekniğe ve teknolojiye ken-
dini mahkûm etmesi gerçeğidir. Bu durumun en somut örneğini son dönem 
geliştirilen teknolojiler üzerinden insanın kendisi ve yaşadığı hayata ilişkin va-
roluşsal krizine işaret eden Erol Göka şu ifadelerle özetlemektedir; 
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“Son dönemde mühendislik bilimlerinde, enformasyon teknolojilerinde ve biyo 
teknolojide ortaya çıkan gelişmeler, bazılarına insanın tür özelliklerinin aşıl-
dığı, eski insanın ve ona bağlı oluşan insanlık söyleminin sonuna gelindiğini 
söyletecek düzeye geldi. Modern zamanlar boyunca hayalini kurduğumuz hiçbir 
ütopya gerçekleşmedi. Beklendiği gibi cesur olmayan, artık insandan değil ‘in-
san ötesi’nden (trans-humanism) ‘insan sonrasından’ (post-humanism) bahse-
dilen ‘hunhar’ bir yeni dünya ortaya çıktı (Göka 2017, s. 27).  

Makine-insan ilişkisi bağlamında çalışmaya temel oluşturan ve her biri kısaca 
özetlenmeye çalışılan üç dönem; gelişen teknik-teknoloji karşısında insan/in-
sana ait anlamın ve hakikatin sayısallaştırılarak, metalaştırılarak, buharlaşması 
şeklinde özetlenebilir. Aynı şekilde bu dönemde insanın kendi rasyonelitesinin 
temel çıktıları olan özgürlük, bireysellik, insan hakları, etik vb. daha birçok 
kavramın dahi aşılarak, bütün bu anlamların insandan soyutlanarak teknoloji-
ye atfedilmesi biçiminde özetlenebilir. 

Sonuç
Teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı her dönem değişen mahiyet, bütün 
insan ve toplum ilişkilerini tekrar tekrar değişime uğratmaktadır. Söz konusu 
ilişkide en önemli husus ise; Aydınlanma sonrası dönemde evrenin merkezin-
den kovulan Tanrı’nın ve onun tasarımı olan mahiyetin yerine ikame edilen 
ve sonra tekrar tekrar ters yüz edilerek, evrende basit bir şeye dönüştürülen 
insanın durumudur. İlk dönem adeta bir tanrılığın atfedildiği insandan; ma-
nipüle edilebilir, yönlendirilebilir bir insana; oradan da acizliği, basitliği ve 
sıradanlığının gittikçe artan bir sorun olarak görüldüğü ve ölüm fermanının 
imzalandığı bir insana… 

“Kalıcı bunalımlar nedeniyle oluşan modern insandaki çaresizlik duygusu, onu 
yeni uygarlığın müjdecisi olarak gördüğü makineyi yüceltmeye ve kutsamaya it-
mektedir. İnsanoğlunun, uygarlığın gereklerini yerine getirmeyi başaramadığı 
yerlerde makinenin insanın yerini alması kaçınılmazmış gibi algılanmaktadır. 
Ancak yeni tanrıların, entelektüel düzeyde, küçük bir çocuğun akıl yürütme 
melekelerine çok benzeyen çocuksu ve düşük düzeyli bir akıl yürütme biçimini 
temsil ettiğini asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Oluşmakta olan bu yeni akıl 
ve akıl yürütme biçimleri, hem entelektüel (zihinsel) hem de manevi olarak ço-
cuksu bir duyarlığa ve dünyaya geri dönüştür” (Frankl, s. 217).

Makine-insan ilişkisinin özetlenmeye çalışıldığı bütün metin boyunca vurgu-
lanmak istenen esasen ‘insanın anlam krizini aşmak için teknolojiye anlam 
atfederek ona karşı gösterdiği çocuksu tavır ve sonrasında yaşadığı varoluşsal 
geri çekiliş’ şeklinde özetlenebilir. 

Makine-insan serüvenine ilişkin bütün bu arka planın COVID-19 sürecinde ve 
sonrasına ilişkin algıları nasıl şekillendirdiği zaman içerisinde daha net orta-
ya çıkacaktır. Bununla birlikte COVID-19 sonrası dönemde insan ve toplum 
hayatının nasıl olacağı, nasıl şekilleneceği tartışmalarında buraya kadar özet-
lenen makine-insan serüveni paranteze alınarak değerlendirilmelidir. Ve en 
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azından COVID-19 dönemi ve sonrasında insanın teknoloji karşısında varo-
luşsal durumuna ilişkin tartışmanın iki temel izlekte gerçekleşmesi gerektiği 
vurgulanmalıdır. Söz konusu bu izlekler; makine-insan serüveninde son dö-
nemde post-humanizm, trans-humanizm tartışmaları ile zirveye çıkan insanın 
varoluşsal geri çekilişinin serüveni ile; insanın, eşyanın ve dolayısıyla evrenin 
bütün yaşananlara rağmen hala tanrısal bir tasarımın eseri olduğunu kabul 
eden ve insanı varoluşsal pozisyonuna uygun konumlandıran bir yaklaşımın 
perspektifi olmalıdır. 

Bu yönüyle doğruluğunu, haklılığını ve meşruiyetini büyük ölçüde tekni-
ğin-teknolojinin gelişiminden alan ve bunu kendinden menkul bir formda in-
sanlığa dayatan post-humanizm, trans-humanizm’in insanlığa vadettiği hayat, 
bütün boyutlarıyla tartışılmalıdır. Zira önce Tanrı’yı öldürdüğünü düşünen, 
şimdi de insanı öldürmeye azmeden böylesi bir aklın, her şeye rağmen Tan-
rı’nın ölmediği, tanrısal düzenin hâlâ işlemeye devam ettiği bir evrende in-
sanlığa bir şey teklif edip edemeyeceği tartışılmalıdır. İhsan Fazlıoğlu (2020) 
bu durumu “başka bir ifadeyle yeni bir hikâye yazmaya başlamalıyız; çünkü 
mevcut hikâyenin içsel yapısını eleştirmek, o hikâyenin zenginleşmesini ve 
daha rafine hâle gelmesini sağlar” diyerek özetlemektedir. Aydınlanma son-
rası başlayan ve günümüzde post-humanizm, trans-humanizmle zirveye çıkan 
paradigmanın; insanı makine, teknik ve teknoloji karşısında nasıl varoluşsal 
bir yokluğa mahkûm ettiği etrafında bir tartışma mutlaka yürütülmeli ve yeni 
bir hikâye yazmanın arayışında olunmalıdır.
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Özet
Ekonomistler kadar Sosyal ve Beşerî Bilimcilerin koronavirüsün ya da yeni 
adıyla COVID-19’un, hem bireylere hem de toplumlara yaptığı olumsuz etki-
leri ve vahim neticeleri uzun bir süre tartışmaya devam edecekleri âşikardır. 
Şüphesiz, hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmeyen ve böylesine görül-
mez ve yıkılmaz bir zerre, bütün kürenin sosyal ve ekonomik hayatına verdiği 
yıkıcı etkisi ile uluslararası liderleri aciz ve çaresiz bırakırken, fen bilimcile-
rinin ve sağlık uzmanlarının bütün enejisini tüketmektedir. Bu ölümcül vi-
rüs, aniden zuhur edip, hızlı yayılma sonucunda kendisi için yeni normal diye 
bilinen bir hayat ortamı meydana getirdi. Dünyadaki bütün milletler, zorunlu 
olarak, bireysel ve toplumsal faaliyetlerini bu normalin dikte ettirdiği kurallara 
göre yeniden düzenlemeye ve uydurmaya başladılar. Toplumlar COVID-19’un 
kendilerini dayattığı bu yeni şartlara göre günlük işlerini yapmak için uğraşır-
larken, bir taraftan yetkililerin mecbur kıldığı kısıtlamalara ve gerekliliklere 
uyma, bir taraftan da bilinmezliğin endişesi ve korkusu gibi zorluklara kar-
şı mücadele içine girdiler. Neticede insanlar, bu öldürücü virüsü algılama ve 
anlayışları ölçüsünde, oluşan yeni ortam içinde farklı tavırlar ve davranışlar 
sergilemektedir.  Örneğin bazıları, bu krizi bir sınav olarak görüp, sabırla ve 
dirayetle onun üstesinden gelinebileceğine inanarak kendilerinden emin, güç-
lü ve ümitli kalmaya devam ederken bazıları da onu bir felaket veya bir ceza 
veya dünyanın sonunu getiren kıyamet gibi algılayıp kontrol edilemiyeceği ve 
durdurulamayacağı korkusuyla kaygı ve çaresizliğe düşmektedirler. İşte pan-
demi sonrasında toplumların sergilediği bütün bu algılar, davranışlar, tavırlar 
ve bunların olası neticeleri, bu makalede ahlak felsefesi açısından değerlendi-
rilecektir.

Anahtar kelimeler
Ahlak, bilim, ceza, din, dünyanın sonu, erdem, felsefe, izolasyon, kategorik emir,  

kehanet, COVID-19, maneviyat, sınav, salgın, sürü bağışıklılığı, tecrit, yeni normal
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An Evaluation of the Attitudes to the Global Pandemic
from the Standpoint of Moral Philosophy

Abstract
It is evident that scholars of the social sciences and humanities, as well as eco-
nomists, will continue to discuss for a long time severe consequences and ad-
versarial effects of the Coronavirus or, as is well known by its new label, the 
COVID-19, on both individuals and societies. Undoubtedly, such an invisible 
and invincible particle, almost unknown before, has virtually sapped all the 
energies of natural scientists and health experts, while rendering the leaders 
of the international world helpless and desperate with its devastating impact 
on social and economic lives of the entire globe. With the sudden appearance 
and rapid spread of this fatal virus, which has eventually created for itself, 
what is known as a life of new normal, all the nations across the globe have 
begun, out of necessity, re-arranging and re-adjusting their individual and 
social activities in accordance with the dictates of this new normalcy. As people 
are currently struggling to conduct their daily affairs according to these newly 
imposed conditions of the COVID-19, they are facing tremendous challenges 
and difficulties in coping, on the one hand, with the necessary demands and 
restrictions of the authorities and, on the other, with the fear and anxiety of 
uncertainty. Consequently, depending on their perception and understanding 
of this detrimental virus, people display various attitudes and behaviors in this 
new situation.  Some of them, for instance, remain very confident, strong and 
forward-looking, since they view this crisis as a test or a trial, which, they be-
lieve, can be overcome with perseverance. Some others, however, become very 
worried and helpless, as they see it as a calamity or a punishment or even the 
end of the time, which, they fear, is unstoppable and uncontrollable. All of the-
se different perceptions, behaviors and attitudes, that are exhibited by people 
in the aftermath of this pandemic, as well as their possible consequences, will 
be evaluated in this paper from the standpoint of moral philosophy.

   
Keywords

Morality, science, punishment, religion, end of the world, virtue, philosophy, self-isola-
tion, categorical imperative, prophecy, COVID-19, spirituality, examination, pande-

mic, herd immunity, isolation, new normal
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Giriş

Önceden hakkında hiç bilinmeyen, gözle görülmeyen ve bütün dünyayı âde-
ta çaresiz bırakan, ölümcül nitelikteki Koronavirüs’ün veya yeni adıyla CO-
VID-19’un hem bireysel hem de toplumsal düzeydeki olumsuz etkileri ve dra-
matik neticeleri, sağlık bilimcilerinin yanında, beşerî ve sosyal ilim adamlarınca 
da uzun yıllar konuşulmaya ve tartışılmaya devam edecektir. Bu vahim virüsün 
sebebiyet verdiği bireysel, sosyal, psikolojik ve ekonomik problemler ve acı 
neticeler yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı ve bunun artçı tesirleri de 
uzun bir süre devam edeceği âşikârdır.  Şüphesiz bu öldürücü virüsün, küçük 
ve büyük ölçekte, kısa ve uzun vadede tüm dünya milletlerine yaptığı olumsuz 
etkilerin, maddî ve manevî zararların, halen virüsün devam ettiği şu günlerde 
tespit edilmesi pek mümkün değildir. Hemen hemen herkes şu anda, virüsün 
kahır ekseriyetle olumsuz etkileri üzerinde durmakta ve özellikle de onun eko-
nomide uğrattığı kayıpları tartışmaktadır. Belki de bundan sonra, sadece doğa 
ve tıp bilimleri değil, sosyal ve beşerî bilimler alanında da yapılacak çalışmalar, 
koronavirüse ayrı bir bölüm açacak ve değerlendirmelerini koronavirüs öncesi 
ve sonrası şeklinde tasnif edilecektir. Ancak, “acaba bu virüsün dünyaya olum-
lu bir etkisi oldu mu, olur mu veya olacak mı?” sorusu saçma gibi görünse de 
aslında ciddi anlamda üzerinde durulması gerekir. Böyle bir soru ilk etapta 
ilahiyatçıları ve ahlak filozoflarını ilgilendirmekle beraber, diğer alanlardaki 
uzmanları da alâkadar edebilir. Her hâlükârda bu virüsün olumlu-olumsuz bü-
tün etkileri, insanların ve toplumların o virüse bakışları ve onu algılayışlarıyla 
yakından ilgilidir ki bu da onların, varlığa, dünyaya ve insana bakışlarını an-
lamlandıran dünya görüşlerine göre değişebilir. Biz burada, bu konuyu ahlak 
felsefesi açısından ele almaya çalışacağız. Din ve ahlak, birbiri içinde olan ve 
birbirini tamamlayan iki önemli alan olması hasebiyle, öncelikle bu virüs hak-
kında din adamlarının ve ilahiyatçıların yorumlarını kısaca özetlemek gerekir. 

Din Adamlarının COVID-19’a Yaklaşımları
Genellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki dini liderler bu virüse karşı, bu-
lundukları konumlar ve temsil ettikleri gelenekler açısından farklı algılar gös-
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termektedirler. Ortodoks çizgilerinden bakan din adamları, genelde kendi 
din kaynaklarına ve kültür tarihlerine müracaat ederek ve özelde de içinde 
oldukları cemaatlerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak bu virüsü algılamaya ve 
onun etkilerini değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Örneğin bazı Yahudi din 
adamları ve hahamlar, Ahd-i Atik’te geçen bazı ayetleri hatırlatarak (Örn. Exo-
dus 15:26), salgın hastalıkların, işledikleri günahlar nedeniyle Tanrı’nın in-
sanlara gönderdiği “ilahi bir ceza” olabileceğini ifade edip, Tanrı’dan af di-
leyip rahmetini istemenin gerekliliğini beyan etmektedirler. Yine Talmud ve 
şerhleri üzerinden, tarihte salgın hastalığa karşı nasıl önlem alınmışşa bugün 
de önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, cemaatlerini devlet yetkilileri-
nin ilan ettiği bütün kurallara harfiyen uymaya çağırmaktadırlar. Diğer taraf-
tan bazı Yahudi otoriteleri, tarihte Hz. Musa (as) ve Hz. Harun’dan (as) beri, 
Yahudi toplumunun değişik felaketler, olaylar ve salgın hastalıklarına karşı 
gösterdiği tavırlardan kesitler sunarak, bu mevcut salgının Tanrı’nın bir işi 
olmakla birlikte, cezasından ziyade bir ikazı olarak görülmesini ve bu nedenle 
nasıl ki eskiden toplu ibadetler askıya alınmışşa bugün de alınması gerektiğini 
söylemektedirler. Yine bazı Yahudi temsilcileri de virüse tamamen fen ve tıp 
bilimleri noktasından yaklaşarak onu, Tanrı ile ilişkilendirmekten kaçınmak-
tadırlar. Araştırdığımız kadarıyla, şu ana kadar virüse karşı bütün bu faklı Ya-
hudi perspektiflerini topluca ele alan yayımlanmış bilimsel bir makaleye veya 
kitaba rastlayamadık. Ancak elektronik ve internet ortamlarında epey bir bilgi 
verilmektedir (Gilad, 2020). 

Hristiyan ilahiyatçılarının ve din adamlarının COVID-19’a yaklaşımları da he-
men hemen Yahudi din adamlarına benzemektedir. Bunların içinde de virüsü, 
insanların azgınlıklarından ve işledikleri büyük hata ve günahlardan dolayı 
Tanrı’nın açık bir gazabı ve cezası olduğunu söyleyen gruptan, Tanrı’nın bir 
uyarısı olduğuna inanan gruba, Tanrı’nın mutlak iyi olduğunu ve O’ndan sa-
dece iyinin ve hayrın geleceğini ve bu nedenle bu şerrin O’nun bir işi ola-
mayacağını iddia eden gruplara kadar, farklı görüşleri görmek mümkündür. 
Katolik dünyanın merkezi Vatikan’dan yapılan resmi beyanat, “Koronavirüs 
Tanrı’nın bir cezası değil, bizim kendi cezamızdır,” şeklinde olmakla birlikte, 
aralarında aksi görüşler de serdedilmektedir. Papa’nın kendi özel açıklamala-
rında ise, koronavirüsün daha ziyade sosyal ve ekonomik yönden açtığı sıkıntı-
lara ve zararlara değindiği görülmektedir (Doody, 2020). 

İncil’in Kehanetinde Koronavirüs (The Coronavirus in Biblical Prophecy) başlıklı 
elektronik kitap bu görüşlerden en ilgincini ihtiva etmektedir. Burada yazar, 
koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasının, Tanrı’nın insanlığı cezalandırmak 
için gönderdiği işaretlerden biri olduğunu, nitekim İncil’de de bunlara dair 
ayetler (örn. Matthew 24:7) bulunduğunu ve Hz. İsa’nın (as) öngörülerinin bu 
bağlamda doğru çıktığını söylemektedir (DeJesus, 2020; Kettley, 2020). Hatta 
bir Evanjelik papaz açısından koronavirüs, Tanrı’nın günahları temizlemek 
için gönderdiği bir ölüm meleğidir ve şu anda dünyayı dolaşmaktadır. Hatta 
bu virüsün Çin’de çıkmasının nedeni de Tanrıya inanmayan komunist (Çin) 
hükümetinin Hristiyanlara eziyet etmesinden ve kürtajı zorunlu yapmasından 
dolayıdır (Brown, 2020).
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Bunun karşısında bu virüsün Çin’in Wuhan şehrindeki bir laboratuvarda ça-
lışan bilim adamlarının dikkatsizlikleri nedeniyle ve özünün de yarasa gibi 
hayvanların etini yiyen insanlardan neşet ettiği tezini tekrar ederek Tanrı’nın 
insanları cezalandırmak için virüs göndermesi gerekmediğini söyleyen Hristi-
yan din temsilcileri yukarıda zikredilen kehanetleri eleştirmektedirler. Ayrıca 
bunlara göre, Tanrı mutlak anlamda iyidir ve kendisinden ancak iyilik gelir; 
bu nedenle Koronavirüs gibi bir felaket ve kötülük olsa olsa Şeytan’dan çıkar 
(Scanlon, 2020).

Yukarıdaki algılara ilaveten Hristiyan din adamlarının bu konuda dikkat çe-
ken başka bir görüşü de COVID-19 salgınına, apokaliptik bir anlam yükleye-
rek onun, dünyanın sonunun geldiğine dair alâmetlerden olduğu fikrini orta-
ya atmalarıdır ki bu da epey rağbet görmektedir. Bu bağlamda, şu an baskıda 
olan ve reklamı internette yapılan Dr. Mark Hitchcock’un kaleme aldığı, Koro-
na Krizi: Hastalıklar, Salgınlar and Kıyamet’in Gelişi (Corono Crisis: Plagues, Pan-
demics, and the Coming Apocalypse) başlıklı kitap örnek gösterilebilir. Henüz bu 
kitap piyasaya çıkmamışken, Amerika Birleşik Devleter’inin bazı medyalarında 
yazarın, “Koronavirüs salgını son zamanların bir alâmeti mi?” başlıklı katıldığı 
mülâkatlar, bu konun farklı teolojik yorumlarını görme açısından önemlidir 
(Hitchcock, 2020). Netice itibariyle bu son yorumun farklı yansımalarından 
birisi de, bu salgının Hz. İsa’nın (as) dünyaya dönüşüne bir haberci olması 
şeklinde algılanmasıdır. “Yeni Koronavirüs: Tanrı’nın bir lütfu mu yoksa Şey-
tan’ın bir lâneti mi?” başlıklı yazılar bu çeşit yorumlar üzerine yapılan geniş 
tartışmaları ihtiva etmektedir (Macneil, 2020). 

Az sayıda bazı Hristiyan liderlerinin de Koronavirüs için “Tanrı bu salgının ne-
resinde duruyor?” bilmiyorum şeklinde agnostik bir tavır içinde oldukları göz-
lenmektedir. Zira onlara göre, doğal felaketlerin ve hastalıkların neticesindeki 
sıkıntılar ve dertler, insanların kötülüklerinin sebep olduğu sıkıntılardan ve 
ezalardan farklıdır. Dolayısıyla koronavirüs gibi salgınların, insanların inanç-
larını ve sabırlarını ölçen bir sınav olarak telakki edilmesi gerekir.” (Martin, 
2020). 

Bir takım Müslüman din adamlarının yaptığı Koronavirüs yorumları da tıpkı 
Yahudi ve Hristiyan din adamlarınınkı gibi, bir aşırı uçtan, yani ifrattan diğer 
uca, yani tefrite varan birçok farklı görüşleri içermektedir. Bazılarına göre bu 
virüs, Allah’ın bugünün düşmanlarına, zalimlerine ve onların takipçilerine, 
kendi muradıyla gönderdiği ilahi bir cezadır (US News, 2020). Bazılarına göre 
ise, bu COVID-19, kulların işlediği günahlardan ve kötü fiillerden dolayı Al-
lah’ın gönderdiği açık bir cezadır ki onların bu kötü işlerden ve günahlardan 
dönüp tevbe etmeleri gerekir (Ali, 2020). Yine bazı Müslüman dini liderler 
verdikleri hutbelerde, koronavirüsü ilginç bir şekilde Allah’ın bir askeri olarak 
tanımlayıp, Allah’ın onu kendisine itaat etmeyen Batılıları ve Müslümanları 
cezalandırmak için gönderdiğini iddia etmişlerdir. Bazıları bu tanımlamayı 
daha spesifik yaparak, Allah’ın bu virüs musibetini, Uygur Müslümanlarına 
karşı yaptıkları zulümlerden ötürü özellikle Çinlilere musallat ettiğini beyan 
etmişlerdir. Bu şekil yorumlarına destek olarak, Kur’an-ı Kerim’de geçen 
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bazı Peygamber kıssalarındaki, mesela bir sivrisineğin Nemrut’u öldürmesi, 
Firavun’un boğulması gibi, cezalandırmaları zikretmişler ve böylesi ölümcül 
ortamlardan kurtulmanın ancak Allah’a dönmekle ve dini ilkelere harfiyyen 
yerine getirmekle mümkün olabileceğini beyan etmişlerdir (Cohen, 2020). 

Ancak yukarıda sunduğumuz görüşlerin İslam dünyasının genelinde fazla tas-
vip edilmediği ve hatta sert bir dille eleştirildiği görülmektedir. Bu dar ve 
aşırı görüşlerin aksine, hem Kur’an-ı Kerim’i ve hem de Hz. Peygamber’in 
(sav) Sünnetini esas alan, kendi içinde daha tutarlı görünen ve Müslümanların 
çoğunun gayet uygun bulduğu diğer önemli koronavirüs yorumu ise, bu pan-
deminin veya musibetin Allah’ın bir gazabı, azabı veya cezası değil, O’nun bir 
ayeti, işareti ve ibreti olduğu şeklindedir. Yani bu şekil hastalıkların ve musi-
betlerin zaman zaman zuhur etmesini, Allah’ın kasıtlı olarak insanoğluna zarar 
vermesi şeklinde yorumlamak Allah’ın niyetini okumak ve O’nun adına konuş-
mak anlamına geleceğinden uygun değildir ve yanlıştır. Yine bu tür olumsuz 
hadiselerin ve hastalıkların ortaya çıkışını, bir takım gruba, bir millete atfet-
mek veya belirli insanların günahlarıyla ilişkilendirmek bu görüşe göre ka-
bul edilemez. Çünkü tarihte en şiddetli musibetlere ve belalara Peygamberler 
muhatap olmuşlardır. Onlar ise, bu sıkıntıları ve çileleri birer imtihan olarak 
telakki etmişlerdir ki bunlara sabrederek ve sebatla mücadele ederek kemale 
ve felaha erişilebileceğini belirtmişlerdir. Önemli olan böyle felaketler ve sal-
gın hastalıklar karşısında, insanların gereken tedbirleri alması ve arkasından 
onlar üzerinde düşünerek gereken dersleri çıkarmaya çalışmasıdır. Nitekim, 
bu görüşe göre, “Şer gibi görünen bir şey sonunda iyi olabilir” (Kur’an-ı Ke-
rim, Bakara Suresi, 2:216 ); “Her zorlukla beraber bir kolaylık ve her sıkıntıyla 
beraber bir rahatlık mutlaka vardır.” (Kur’an-ı Kerim, İnşirah Suresi, 94:5-6). 
Kaldı ki “Allah hiçbir hastalık yaratmamıştır ki onun bir çaresini vermesin.” 
(Hadis-i Şerif). Bu nedenle diğer hastalıklar gibi bunun da çaresini bulmak 
için insan oğlunun üzerine düşeni yapması, yani araştırması ve çalışması gere-
kir. Çünkü “İnsan ancak çalıştığının karşılığını alır.” (Kur’an-ı Kerim, Necm 
Suresi, 53:39). (Görmez, 2020; Kuşpınar, 2020a; 2020b; Haque, 2020).

Buraya kadar, kökleri ilahi vahye dayanan ve ilk ataları Hz. Âdem (as) ve ba-
baları Hz. İbrahim’e (as) kadar uzanan üç büyük dinin temsilcilerinin korona-
virüse bakışlarını ve algılarını özetlemeye çalıştık. Tam bu noktada, iki önemli 
hususa dikkat çekmenin önemli olacağı kanaatindeyiz. Birincisi, sadece ilahi 
kaynaklı bu üç dinin değil, dünyada mevcut olan bütün dinlerin mensupla-
rı tarih boyunca, zaman zaman, zorunlu göçlerden veya sürgünlerden dolayı, 
zulümlerin veya savaşların sebep olduğu zorluklardan ve olumsuz şartlardan 
ötürü, ayrı ayrı birtakım sıkıntılara, musibetlere ve acılara maruz kalmışlar-
dır.  Ancak, tespit edebildiğimiz kadarıyla, tarihin hiçbir döneminde, hiçbir 
zaman hepsinin hep birlikte ve aynı anda bu şekilde topluca çetin bir vakıa ile 
karşı karşıya kaldıklarını hatırlamıyoruz. Öyle ki istisnasız, bütün inançların 
ve geleneklerin -ilahi ve beşerî- yetkili temsilcileri, bir anda kendilerini idare 
eden yöneticilerin ve bilim adamlarının direktiflerine teslim etmek ve onları 
dinlemek zorunda kaldılar. Bunu yaparken onlar, bu direktiflerin inançlarına, 
değerlerine, ritüellerine ve pratiklerine uyup-uymadığını sorgulamadılar. Zira 
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bu istisnâî durum, onların âdeta inançları ve mensupları açısından, olmak veya 
olmamak (to be or not to be) gibi hayati bir meseleydi. Hepsinin bir anda toplu 
ibadet etme özgürlüğü engellenmesine rağmen, hemen hemen hepsi itirazsız 
yeni şartlara uymak zorunda kaldı. Çünkü bu bir anlamda hepsi için, felsefî 
dilde, öncelikle var olma mücadelesiydi. Bu bağlamda, dini liderlerin men-
suplarına söyleyeceği her söz ve telkin edeceğiz her nasihat, kendi inanç ve ge-
lenekleri bağlamında, yetkililerin zorunlu kıldığı talimatlarla uygun ve tutarlı 
olması gerekliydi. İşte bu kaçınılmaz durum onları, dini kaynaklarını ve me-
tinlerini yeniden, yeni normalin zorunlu şartlarına göre okumaya mecbur etti. 

İkinci önemli husus ise, yukarıda izah etmeye çalıştığımız birinci durumun ta-
biî bir neticesi olarak, dini liderlerin aniden zuhûr eden bu yeni normal bağ-
lamında, kendi ana referans metinlerini kendi ictihâdî görüşleriyle yeniden 
yorumlayıp mensuplarını ikna etme ve onları yeni normale alıştırma endişesi 
ve çabasıdır. Bu da onların salgını nasıl anladıkları ve algıladıklarıyla doğru-
dan ilgilidir. Burada, özellikle Orta Çağ Batı dünyasında epey yaygın olan, 
İslam dünyasında hemen hemen hiç görülmeyen, klişe din-bilim çatışmasını 
tekrar gündeme getirdi. Bu bağlamda yapılan kısır tartışmalar sadece toplu-
mun salgına karşı algısını etkilemekle kalmıyor aynı zamanda salgın sonrası 
yeni normale uyumunu da bir bakıma zorlaştırıyor. Çünkü toplumun yaşa-
mını etkileyen, bilim teorileri değil ahlakî normlardır ki bunların çoğu sabit 
ve evrenselleşmiştir. Bilim adamından, özellikle COVID-19’un ne olduğunu 
öğrenmeye ve mahiyetini bulmaya odaklanması beklenirken, din adamından 
ise bilim adamlarının açıklaması doğrultusunda, insanları ona karşı duyarlı ol-
maya, canlarını, mallarını, akıllarını, ruhlarını korumaya ve akabinde de salgın 
sonucu oluşan olumsuz durumu bertaraf etmek için onları topluca yardımlaş-
maya ve iş birliği yapmaya davet etmesi beklenir. Bu iş birliği neticesinde, bi-
lim adamları COVID-19 için aşı bulmaya çalışırken, doktorlar hastaları tedavi 
ederken, din adamları da toplumun maneviyatını üstün tutup yeni şartlar mu-
vacehesinde onlara moral vermeye ve sıkıntılarını beraberce paylaşmaya teşvik 
ederek, toplumu hem madden hem de manen diri tutabilirler. Hatta bu iş 
birliği sadece bir ülke içinde değil, biraz sonra Türkiye örneğinde vereceğimiz 
gibi, ülkeler ve devletler arası için de önemlidir. İşte bu anlamda, bilim ve din 
çatışmaz, aksine birbirini tamamlar. O halde mesele, bilimin veya dinin ken-
disi değil, bilim ve din adamlarının algı ve tutumlarıyla ilgili bir meseledir. Bu 
da ayrıca değerlendirilmesi gereken bilim adamının ve din adamının mesleki 
ahlaklarıyla ilgili önemli bir konudur.  

Salgın Sürecinin Psikolojik Yansımaları
Bu virüsün yayılmasını engellemek için uygulanan zorunlu kısıtlamalardan 
dolayı iş yerlerinin kapanması sebebiyle çoğu insanların ekonomik yönden 
sıkıntıya düşmesi çok aktif bir toplumsal hayattan oldukça pasif bir bireysel 
yalnızlığa itilme sonucu gençlerin buhrana ve depresyona girmesi, bazılarının 
uzun süre izole ve yalnız kalmaları nedeniyle kendilerini avutacak veya unut-
turacak bir takım gayr-i meşru yollara başvurmaları görünmektedir. Akabinde 
bu gençlerin aşırı derecede hap, uyuşturucu ve alkol kullandıkları ve hatta ba-
zılarının da intihar ettikleri görülmektedir. İntihar edenlerin arasında, mesela 
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ABD, New York’taki bir hastanede günde minimum on sekiz saat, COVID-19 
hastalarını tedavi ederken, gördüğü ölümler nedeniyle strese girip, kendini 
yaralayan ve sonunda bu yaralardan dolayı vefat eden tıp doktorunun yanın-
da bu hastalığın yol açtığı ekonomik felaketten endişe edip canına kıyan bir 
Alman ekonomi bakanı, sosyal mesafe tedbirlerinden dolayı stresten hayatına 
son veren bir İngiliz genci ve virüsü başkalarına yaymaktan korkup intihar 
eden bir İtalyan hemşire zikredilebilir (Bach, 2020). 

COVID-19 salgının doğrudan yol açtığı büyük bedensel ölümlerin yanında, bu 
salgının dolaylı etkilerinden sayabileceğimiz korku, yeis, endişe, ümitsizlik, ka-
ramsarlık ve yalnızlık gibi rahatsızlıklar neticesindeki psikolojik hastalıklar ve 
zihinsel ölümler de yaygın görülecektir. Bazı araştırmacıların da değindiği gibi, 
bu hastalığın zorunlu kıldığı izolasyonun (tecrit edilmenin) sebep olduğu olum-
suzlukladan birisi, insanın davranışlarındaki değişiklikler de görülmektedir 
(Gordon, 2020). Uzun süre yalnız kalarak insan, ister istemez davranışlarında 
serbest olmaya ve toplum içinde yapmaktan çekindiği birtakım hareketleri ya-
pabilmektedir. Hatta insanların gündüz doğal yaptığı şeylerin gece de yapmaya 
devam etmeleri bu tecritte uzun kalmanın başka bir etkisidir. Yine nadiren gece 
yapılan birtakım şeylerin alışkanlık haline gelmesi de bunun bir neticesidir.

Küresel Salgın ve Ahlaki Yansımaları
Koronavirus salgınını nasıl algılamalıyız? Her şeyden önce içinde bulunduğu-
muz kaçınılmaz durum her yönden birçok konunun ve faktörün test edilmesine 
imkân sağlamıştır. Bu pandemi tecrübi anlamda tıp ve sağlık bilimlerinin erişti-
ği noktayı tespit etme açısından bir sağlık testini, devlet erbabının ve siyasetçile-
rin böylesine bir salgın karşısıda ortaya koyacakları kararlılık ve dirayeti görme 
açısından bir siyasî irade testini, toplumların buna karşı sergiledikleri ortak  tavrı 
görme açısından bir ahlak testini ve her bireyin ruhî ve psikolojik yönden diren-
cini tespit etmek için bir sabır ve inanç testini -ki buna külliyen “maneviyat” testi 
de denebilir- görmemize vesile olmuştur. Bu testler halen devam etmektedir. 

Toplumun ahlaki değerlerinin ve yargılarının da test edildiği bir dönemden 
geçmekteyiz. Başka bir deyişle, bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı ve hemen 
hemen hiçbir devletin ve milletin -gelişmişinden az gelişmişine, fakirinden 
zenginine, maddi yönden kalkınmışından az kalkınmışına- hepsinin çaresiz 
olduğu, kısaca insanlığın acziyet içinde, neyin doğru ve neyin yanlış, neyin 
geçerli ve neyin geçersiz neyin faydalı ve neyin faydasız olduğuna dair görüş-
lerini ve tavırlarını ve özellikle evrensel ahlaki değerler açısından duruşlarını 
görmekteyiz. Bu kritik aşamada milletlerin ve devletlerin yaptıkları tercihler 
ve yargılar da ayrı bir önem arzetmektedir. Soru, çoğu ülkeler için sadece bu 
ölümcül salgına karşı ne yapmalıyızla sınırlı değil, aynı zamanda can kurtar-
mayı mı yoksa ekonomiyi canlı tutmayı mı tercih etmeliyizle ilgili olduğun-
dan içinde birçok grift problemi de ihtiva etmektedir. Özellikle ABD’de bazı 
eyaletlerin yöneticilerinin, “70 yaşın üzerindekilerinin ekonomik faaliyetleri 
tamamen kapatarak ülkeyi feda etmek yerine kendilerini feda etmeleri gerek-
tiğine dair” telkin vermeleri bu zor tercihlerden sayılabilir ki evrensel ahlak 
açısından sorgulanması gerekir (Authers, 2020). 
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Felsefî anlamda, COVID-19’un bazıları için bir var olma mücadelesi iken ba-
zılarına göre mevcut kapitalist sistemin devamı veya çökmemesi doğrultusun-
da zorunlu bir tercih gibi görünmektedir. Diğer taraftan bazı gençlerin sosyal 
medya aracılığıyla birbirlerini etkileyecek şekilde “Korona’ya yakalanırsam, 
yakalanırım; ne varmış bunda?” veya “bana hiçbir şey olmaz” gibi yaklaşımları 
ve tamamen duyarsız bir tavır takınmaları ahlaken sorgulanacak başka bir so-
rundur. Çünkü, sadece normal şartlarda değil, bu sıkıntılı pandemi ortamında 
da insanın her davranışının ve eyleminin bir amacı ve olumlu veya olumsuz bir 
neticesi olacaktır. Immanuel Kant’ın perspektifinden bakarsak, öyle bir davra-
nışımız ve eylemimiz olsun ki netice itibariyle o evrensel bir kural olsun veya 
herkesin üzerinde müttefik olabileceği formel bir evrensel ahlak yasası olsun. 
Yani o davranış ve eylem, her şartta ve ortamda ve herkes için, genel-geçer 
veya yine Kant’ın ifadesiyle, zorunlu ve kesin bir ilke olsun, kategorik emir 
(categorical imperative) olsun.

Bu anlamda toplumun hiçbir ferdinin öznel ve keyfî hareket etme lüksü ola-
mayacağı gibi, davranışlarında ve eylemlerinde de tenakuz ve tutarsızlık ol-
mayacaktır. Başka bir ifadeyle, Koronavirüs salgını gibi zor durumlarda bile, 
ahlakî açıdan istisnaî kurallara ve uygulamalara yer vermek mümkün değildir 
(Humphreys, 2020).

Siyaset ahlakı açısından hatırlatılması gereken başka bir konu da toplumunun 
her kesiminin bu kriz ortamında yek-vücut ortak hareket edebilmesinin ge-
rekliliğidir. Yani iktidardaki seçilmiş yönetici siyasetcilerin, doğru ve yerinde 
kararlar alabilmeleri için hem ilgili bilim kurullarının ve hem de muhalefetteki 
siyasetçilerin yapıcı ve aydınlatıcı destekleri önemlidir ki yönetilenlerin kafa-
sında belirsizlik ve karışıklık olmasın, yeis ve ümitsizliğe düşmesin. Çünkü bu 
salgının yayılmasını önlemek ve salgını ortadan kaldırmak için ortaya konacak 
bütün çabalar, geliştirilecek yöntemler ve alınacak kararlar, her türlü menfaat-
lerin üstünde herkesi bağlayan bir mesele olduğundan, bütün davranışların ve 
eylemlerin, yine Kant’ın tabiriyle, bir evrensel ahlak ilkesi oluşturacak şekilde 
kendi içinde uyumlu ve tutarlı olması gerekmektedir.  

Salgın, Din ve Ahlak
Burada sorgulanması gereken başka önemli bir mesele de insan için nelerin 
asli ihtiyaçlar olduğuyla alakalıdır. Zira çoğu ülkelerde alınan önlemler nede-
niyle, sadece temel gıda ürünlerinin satıldığı alışveriş yerleri ve dükkanlar ile 
tıbbî malzeme ve ilaç tedarik eden eczaneler ve klinikler dışında her yer zorun-
lu olarak kapatıldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ibadethanele-
rin de aslî ihtiyaçlardan olduğunu ilan ederek, cami, sinagog (havra) ve kilise 
gibi mabetlerin açılması için bütün eyalet valilerine emir verdi. Her ne kadar 
bir Müslüman için günlük farz namazlar evde kılınabilse de Cuma ve bayram 
namazlarının camilerde eda edilmesi gerekir. Hakeza Yahudilerin cumartesi 
günleri havralarda ve Hristiyanların da pazar günleri kiliselerde toplu ibadet-
lerini yapmaları beklenir. Fakat bütün dini liderler, inançlarının ve kutsal ki-
taplarının öğretileri gereği, “insanın canı kutsaldır ve her hâlükârda korunma-
sı gerekir” ilkesinden hareketle, kendi cemaatlerinin hayatlarını korumak için 
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bütün ibadethanelerini kapattılar. Bu anlamda, bir siyasi liderin “din temel 
ihtiyaçtır; bizim duaya ihtiyacımız var, o nedenle ibadethaneler açılmalıdır” 
şeklinde emir vermesi, ahlaken ve siyaset ahlakı açısından ne kadar doğru ve 
tutarlı olup-olmadığı sorgulanması gerekir. Böyle bir emir alınırken, hangi 
yetkililerle istişare edildi? Her şeyden önce din adamlarının görüşlerine başvu-
ruldu mu?  Böyle bir emrin gerçekten bir teolojik ve hukuki bir dayanağı olabi-
lir mi? Bunlar gibi diğer benzeri sorular bu bağlamda, ahlak felsefesi açısından 
tartışmaya değer sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan bireysel 
ve toplumsal anlamda, yetkililerin zorunlu kıldıkları bütün önlemlere bazıları 
harfiyyen uyarken, bazılarının bunlara bilerek uymayışları veya ihmal edişleri 
ahlaken ayrıca değerledirilmesi gereken bir meseledir. Böyle bir çelişki duru-
munda, kurallara uyan insanların, uymayanları karşı alacakları her türlü tavrın 
-ikaz etme, yetkililere bildirme, göz yumma- toplumsal ahlak yönünden bir 
karşılığı olacağı muhakkaktır.

Doktorlar açısından konuya yaklaştığımızda, hayat kurtarmaya yemin etmiş bu 
meslek erbabının, tıbbî malzemelerin ve yoğun bakım ünitelerinin yetersizliği 
nedeniyle, hangi hastaya öncelik verelim, hangi hastayı yaşatmaya çalışalım ve 
hangisini bir kenara bırakalım veya sonra ilgilenelim, ya da yaşlılar zaten zor 
kurtarılır, gençlere öncelik verelim gibi bir dilema içine itilmeleri ve meslek-
lerine hiç uygun düşmeyen bir tercihe zorlanmaları genelde meslek ahlaki ve 
özelde tıp ahlaki açısından üzerinde ciddi düşünülmesi gereken bir mevzudur. 
Nitekim bu tür tercihli davranışlar, felsefî açıdan faydacı ahlakı benimseyenle-
rin tutumunu yansıtmaktadır. Yani bu felsefî teori, bazı insanların hayatları, bu 
gibi vahim salgınlarda, daha büyük bir menfaatı elde etmek için ve daha büyük 
bir kesimin faydası için feda edilebilir, görüşünü savunduğu için evrensel ah-
lak ilkeleri bazında tartışmaya açıktır. Yine aynı şekil faydacı ahlakın başka bir 
yansımasını da bazı Avrupa ülkelerinde müşahede etmekteyiz. Örneğin İngil-
tere’de ilk başlarda bu salgının yayılmasını önlemek için tedbirler alma yerine, 
hiçbir kısıtlama yapmadan herkesi serbest bırakarak “sürü direnci” (herd immu-
mity) gibi bir metodla toplumun zamanla bu virüse karşı bağışıklık kazanaca-
ğı zihabına kapılması, salgının hızlıca artmasına ve ölümlerin astronomik bir 
şekilde yükselmesine sebep olmuştur ki bu da ahlaken sorgulanacak ayrı bir 
problemdir. Sürü bağışıklığı fikrini özel bir ortamda İngiltere Başbakanı’na 
telkin eden onun başdanışmanıdır ki burada ifade edilmeyen asıl motif, hiç-
bir şeyi kapatmadan ve askıya almadan rutin sosyal hayatı devam ettirmek ve 
böylelikle ekonomiyi korumaktır. Ancak bu fikir kısa zamanda ağır bir şekilde 
eleştirilip protesto edilince, başdanışman bile böyle fikri hemen inkâr etmek 
zorunda kalmıştır. Tabiki garip olan nokta, insan hayatını ekonomiye kurban 
etme düşüncesinin, insan haklarını savunan sözde gelişmiş ülkelerde benim-
senmesidir (Authers, 2020).    

Bunun karşısında, bazı ülkelerin, örneğin Türkiye, bünyesi hastalık kapmaya 
en maruz olan 65 yaşı üstü vatandaşlarını zorunlu evde tutması ve sadece haf-
tanın bir gününde, caddelerin boş olduğu saatlerde dışarıya serbest bırakması, 
onların sağlığına ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Böylelikle yaşı 
ileri insanların özgürlükleri belirli bir süre kısıtlanmakla birlikte, kutsal olan 
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canlarının kurtarılması hedeflenmiştir. Sağlık kurulunun tavsiyesi sonucunda 
benimsenen bu devlet politikasıyla, toplumun en zayıf kesiminin hayatının ko-
runmasına öncelik verildiği anlaşılmaktadır. Nitekim 65 yaş üstü grubunun bu 
tehlikeli virüse yakalanma riski, gençlere oranla daha yüksek ve yakalandığı 
takdirde iyileşme imkânı daha zor olduğundan böyle bir kısıtlama tedbiri zo-
runlu görülmüştür. Bu görüş, büyük-küçük, kadın-erkek, genç-yaşlı, her insan 
hayatının kutsal olduğu ve yaratılışta eşit olduğu ve bu nedenle her birinin 
eşit muamele görmesi gerektiği ilkesine dayanmaktadır. Ki bu da günümüz 
açısından, evrensel insan haklarına ve ahlaki değerlere uygunluğu açısından 
altı çizilmelidir.   

Bu sıkıntılı süreçte, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde insanların 
panik yaparak gıda ürünlerini ve temizlik malzemelerini stoklamaya gitmeleri, 
ahlaki rezaletlerden bencilliğin zirve yapmasıydı ki kanaatkarlık, paylaşmak 
ve yardım etmek gibi erdemlerin kapitalist toplumlarda kaybolduğunu gözler 
önüne sermiştir. Ben-merkezli algılar zamanla, ortak yaşamın gerekliliklerini 
ve özelliklerini unutturmuş ve her birey kendi hayatına odaklandığı için top-
lumsal ahlakî değerler de ihmal edilmiştir. Bu bağlamda evrenselleşen, “ken-
dini sevdiğin gibi komşunu sev,” “kendi için istediğini başkası için iste,” gibi 
ahlakî değerler sadece dilde kalmış görünmektedir. Ancak bu umursamaz ve 
vurdumduymaz davranışın aksine hareket eden ve sadece kendi ülkesindeki 
vatandaşlarını korumakla yetinmeyen, aynı zamanda başka ülkelerin vatandaş-
larına da yardım eli uzatan toplumların ve devletlerin de bu kriz döneminde 
etkili olduğu görüldü. Türkiye bunlardan bir tanesidir ki maske ve eldiven 
gibi her türlü zaruri sağlık malzemelerini, zengin-fakir, kalkınmış-az kalkın-
mış, ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırmakla hem teorik ve hem de pratik anlamda, 
uluslararası düzeyde yardımlaşma ahlakî erdeminin ne kadar önemli olduğu-
nu göstermiştir.

Sonuç
Bu yeni normal hayatta veya yeni belirsizlikte nasıl bir anlam ve gaye bulabi-
liriz? Böyle bir durumda, hayatın ne manası ve gayesi olabilir? Bu gibi felsefî 
sorulara, Alman filozofu Heidegger’ın insan anlayışı açısından cevap verirsek, 
insanlar ya değer verdikleri ve uğrunda çalıştıkları, meşgul oldukları projeler 
ve faaliyetler için yaşarlar ve onlardan ve onları yapmaktan bir anlam bulurlar 
ya da başkalarıyla olmalarından bir anlam elde ederler. Bu salgın nedeniy-
le, insanlar hem projelerini ve faaliyetlerini askıya aldılar ve hem de zorunlu 
izolasyon nedeniyle başka insanlardan koptular. Artık hayatın, onlar için bir 
önemi ve değeri kalmadı. Bir zamanlar her yönüyle dopdolu olan bir insan 
yaşamının içi boşalıverdi. Bu da ister istemez insan hayatında büyük bir boşluk 
oluşturdu. Belki de sorgulanması gereken, gerçekten hep meşgul olduğumuz 
ve çok değer verdiğimiz bu rutin faaliyetlerin bir önemi var mıydı da biz onlara 
bağlandık kaldık, olmalıdır. Gerçek anlamda bu faaliyetler bizim hayatımıza 
bir anlam verebildi mi? Şayet öyleyse, bu yeni normalin oluşturduğu şartlar ve 
ortam içinde de yeni projelere ve faaliyetlere başlanılabilir; mesela yeni şeyler 
öğrenebilir ve böylece insan hayatı yeniden anlamlandırılabilir. 
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Ancak bu kriz, gerçek felsefî anlamda, varoluşumuzu ilgilendiren bir kriz gibi 
görünmüyor. Çünkü burada mesele, insan türünün tükenişi veya yok oluşuyla 
ilgili değil-kaldı ki pandemi nedeniyle çok ölümler olmasına rağmen, şu ana 
kadar olan ölüm vakaları dünyanın toplam nüfusunun %5 inden azına tekabül 
ediyor- maddenin ve bencilliğin zirve yaptığı modern dünyanın girdabında, 
insanlık ve insanlığa dair evrensel insanî ve ahlakî değerlerin, mana ve ma-
neviyatın, bu virüsten önceki ve virüs sürecinde ve sonrasındaki durumuyla 
ilgilidir. Acaba insanoğlu kendisinin sadece bir beşer olmadığını, yani sırf deri, 
kemik, kan ve ilikten ibaret olmadığını, aksine, herşeyden önce tarih boyunca 
bütün peygamberlerin ısrarla vurguladıkları gibi, onun bir Âdem olduğunu 
farkedip, onu var eden Yüce Yaratıcı’nın fıtratına yerleştirdiği ilâhi-manevî 
özelliklerine dönerek, yaratılış gayesine uygun, sorumluluk ve hesaba çekilme 
bilinciyle hem cinslerine ve Yaratan’ına karşı görevlerini hakkıyla yapabilecek 
mi sorusu önem arzetmektedir.

O halde bu salgının şimdiye kadar dünyada açtığı olumsuz etkiler üzerine 
odaklanırken, bundan sonrası için insanlığın yararına olabilecek bir takım 
önemli katkılarını ve neticelerini de göz ardı etmemek gerekir. Zira bu neti-
celer üzerinde dikkatlice düşünüldüğünde burada asıl meselenin daha önce 
de altını çizdiğimiz gibi, salgının ne olduğuyla ilgili değil, salgından sonraki 
değişen dünyada toplumun davranışlarının neler olabileceğidir.

Salgın öncesinde, insanlar âdeta mekanik bir saat gibi, rutin bir hayatı devam 
ettirirken, bir anda sekteye uğradılar ve maddî ve manevî sahip oldukları her-
şeyin yavaş yavaş kendilerini terkettiğini gördüler ve yalnızlığa itildiler. Salgın 
öncesi, başkalarının yanında olmak huzur verirken, şimdi onların yokluğun-
da ve yalnızlıkta huzuru aramak; bir zamanlar ülkenin koruyucuları askerler 
ve güvenlik personeli iken, şimdi doktorlar ve hemşireler; bir zamanlar her 
ülkenin ve toplumun kendine özgü bir düşmanı veya düşmanları veya teh-
ditleri varken, şimdi bütün toplumların ortak bir düşmanı ve tehdidi var; bir 
zamanlar her şeyi istediği anda elde edebilen ve istediğini tükeken bir toplum 
var iken, şimdi her şeyi kısıtlanan bir toplum; bir zamanlar aşırı serbest bi-
reyselcilik var iken, şimdi zorunlu kolektiflik var; bir zamanlar toplum içinde 
yaşamak ve sosyal hayatta aktif olmak teşvik edilirken, şimdi toplumdan uzak 
durmak standart norm olmak üzere; bir zamanlar büyük aile arasında yaşamın 
önemi vurgulanırken, şimdi oldukça küçük bir aile hayatının faydaları konu-
şuluyor; bir zamanlar yüz yüze görüşmelerle gündelik işler yapılırken, şimdi 
önemli toplantılar ve kararlar bile sanal ortamda gerçekleşiyor; bir zamanlar 
öğretmen-öğrenci yüz-yüze sıcak ve canlı bir eğitim-öğretim yapılırken, şim-
di elektronik cihazlarla soğuk ve donuk bir platformda gerçekleşiyor. Hemen 
hemen insanoğlunu ilgilendiren diğer bütün etkinlikler, bu paradokslar için-
de yapılmaya uzun bir süre devam edecek gibi görünmektedir. Problem, bir 
zamanların normal hayatındaki mutad insan davranışlarıyla icra edilen rutin 
faaliyetlerin, şimdiki yeni normal’de zorunlu-değişen ve değişken davranışlarla 
yapılacağından bunların zamanla norma dönüşmesi ve neticesinde de toplu-
mun sabit ahlakî değerleri üzerine olumsuz etkisidir. 



769

Bilal Kuşpınar

Bütün bu görünürdeki olumsuzluklara rağmen, son olarak şu noktayı vurgu-
lamakta fayda vardır: Bu pandemi insanlara, şayet iyi değerlendirip düşüne-
bilirlerse, tekrar kendi iç dünyalarına dönmelerine büyük bir fırsat verdi ve 
tecritte iken (self-isolation), yani mistik bir ifadeyle halvette iken onlara kendi-
lerini yeniden keşfetmelerine, kim olduklarını, neden var olduklarını, niçin 
yaşadıklarını ve yaşarken nelerin önemli olduğunu derince sorgulamaya ve bu 
sorulara cevap aramaya imkân sağladı. Kısacası bu kriz durumu, âdeta bütün 
insanlığın ihtiyaç duyduğu ve ancak zamanla bencilleşip unuttuğu, adalet, iyi-
lik, kardeşlik, cömertlik, yardımseverlik, müsamaha, sevgi, şefkat ve merhamet 
gibi ahlakî erdemlerin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaya vesile oldu.
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Özet 
COVID-19 sürecinde ve sonrasında siyasî, ekonomik, psikolojik ve sosyo-kül-
türel olarak pek çok değişim-gelişme yaşanmaktadır. Bu gelişme-değişimin 
COVID-19 sonrasında (post-COVID-19) devam edeceği ilgili analiz ve araş-
tırmalarda görülmektedir. Nitekim COVID-19 öncesi-COVID-19 sonrası tar-
zında bir dönemlendirme olduğu ve dünyanın pek çok açıdan başka bir yöne 
evirileceği de ifade ediliyor. COVID-19 süreci ve sonrasındaki bu değişim-dö-
nüşümlerin dini-teolojik anlayış, pratik ve tartışmaları da alabildiğine etkiledi-
ği-etkileyeceği aşikârdır.  

Bu çalışma, COVID-19 sürecinde Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar 
arasında hastalık-salgına dair bazı teolojik tartışmalar ile COVID-19 sonrasın-
da ortaya çıkacak muhtemel bazı teolojik ve teo-politik gelişmelere dair değer-
lendirmeleri içermektedir. Bu meyanda önce İslâm başta olmak üzere, din-
lerin hastalık-salgına genel bakışı, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm özelinde 
ele alınmış, ardından da COVID-19 sürecinde her üç dindeki bazı teolojik-te-
o-politik tutumlara dair tartışmalar irdelenmiştir. Son olarak ise, COVID-19 
süreci-sonrasındaki bazı muhtemel teolojik fırsatlar ve meydan okumalar kısa 
açıklamalarla ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler:
Hastalık-salgın, İslâm, Yahudilik, Hıristiyanlık, teo-politik, fırsatlar,  

meydan okumalar
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Theological and Theo-Political Developments
during and after COVID-19 Pandemic

Abstract
In the times of the COVID-19 pandemic, there have been many political, eco-
nomic, psychological, socio-cultural changes. According to some analysis and 
studies, it seems that these changes will continue in the post-COVID-19 pe-
riod. It is already being done, some categorizations-periodization’s, such as 
“before COVID-19” and “after/post-COVID-19”, and accordingly it is stated 
that the World will change tracks. As a result, it is obvious that these changes 
and evolutions, during COVID-19 pandemic and after, have already affected 
and will mainly affect religious understanding, practice and discussions.

This article consists of some theological and theo-political discussions and eva-
luations related to illness and COVID-19 pandemic among especially within 
some movements of Muslims, Jews and Christians and some possible theologi-
cal and theo-political developments after COVID-19. In this regard, it firstly 
analyses the general understanding of religions regarding to illness, the CO-
VID-19 pandemic, and then theological and theo-political discussions over the 
COVID-19 during the pandemic. Lastly, some theological and theo-political 
advantages and challenges after COVID-19, in relation with religion, religious 
people in general and Islam-Muslims specifically are discussed.

Keywords
Illness-pandemic, Islam, Judaism, Christianity, theo-politics, advantages, challenges
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Giriş

Dünya sisteminde köklü değişimleri beraberinde getirip uluslararası kurum-ku-
ruluşlar, devletler, şirketler, medya, devlet-dışı aktörleri yeniden tanımlamaya 
yol açacak COVID-19 pandemisine yönelik, her devlet maddi tedbirlerini al-
maya devam ederken, diğer yandan da bu salgın farklı disiplinler-perspektifler 
açısından değerlendirilmektedir. Bu anlamda siyasî, ekonomik, psikolojik ve 
sosyo-kültürel olarak COVID-19 ve post-COVID-19’a yönelik görüşler ortaya 
konmuş, halen de konmaktadır. “COVID-19 öncesi” ve “COVID-19 sonrası” 
dönemlendirmeler her fırsatta yapılıp literatüre girmiş; COVID-19 sonrasında 
dünyanın pek çok açıdan başka bir dünyaya evirileceği ifade edilmektedir.  

Bu anlamda pandemi sonrası dünya düzeni nasıl şekilleneceği, mevcut kon-
vansiyonel düzen ve kurumların küçük revizyonlarla devam mı edeceği yoksa 
radikal değişikliklerin mi olacağı, küreselleşmecilerin mi yoksa ulusalcıların 
mı öne çıkacağı veyahut da bu dikotomiden kurtulup Müslümanların da katkı 
sunacağı üçüncü bir dünya düzeni perspektifinin mümkün olup olmayacağı 
gibi sorular sorulup alabildiğine tartışılmaktadır. Hatta COVID-19’un İstan-
bul’un fethi (1453) ya da Fransız ihtilali (1789) kadar büyük değilse de sanal 
çağın başlangıcı olarak anılacağı yönünde de görüşler ortaya atanlar olmuştur.   

Bu meyanda ayrıca, makalemizin esas konusunu teşkil eden, pek çok teolo-
jik-teo-politik tartışma ve gelişme de gündeme ge(tiri)lmiştir. COVID-19 
sonrasında İslâm karşıtlığının nispeten azalıp yerini “Çinfobi-sinofobi”ye bı-
rakacağı, din/İslâm-bilim ilişkisi, COVID-19 süreci-sonrasında dine yönelişle-
rin mi, yoksa dinden uzaklaşmaların (deizm-agnostisizm-ateizm-nihilizm ve 
apateizm1) mı hızlanacağı, muhtemel yeni özgürlük tanımlarının da etkisiyle 
dini-teolojik alanda da pek çok şeyin eskisi gibi olmayacağı gibi konular bun-
lardan bazılarıdır. Dolayısıyla dünyada bir yandan COVID-19’a yönelik tedbir 
ve tedavi ile meşgul olunurken diğer taraftan da bu salgın sonrasında tıbbî, 
siyasî, ekonomik, sosyolojik-psikolojik, sosyo-kültürel ve dinî-teolojik anlamda 
1 Apateizm diğer terimlere nispetle az bilinen bir felsefi kavram olup Tanrı’nın varlığı veya yokluğu beni ilgilendirmiyor diye 

tanımlanabilecek bir tutumdur.
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neler olabileceğine dair, biraz da fütüristtik tarzda, planlamalar, ön görüler, 
tahminler, hatta “komplo teorileri” bile ortaya atılmaktadır. Ayrıca bu dönem-
de ünlü Alman sosyolog Ulrich Beck’in risk toplumu kavramsallaştırmasına da 
özellikle vurgu yapıldığı görülmektedir.     

Biz bu makalemizde önce salgın sürecinde, İslâm, Yahudilik ve Hıristiyanlık 
gibi, temelde ilahî kaynaklı dinlerin ve bu din mensuplarının hastalık-salgın ve 
COVID-19’a yönelik anlayış ve tutumlarını ele alacak daha sonra ise pandemi 
sonrasındaki muhtemel bazı teolojik gelişmeler, imkânlar ve meydan okuma-
ları ele alacağız.

İslâm, Yahudilik ve Hıristiyanlığın Hastalık-Salgına Genel Yaklaşımı
COVID-19 süreci ve sonrasındaki İslâm, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi dinlerin 
hastalık-salgına nasıl baktıklarını teolojik anlamda kısaca tespiti konuyu izahta 
önemi haizdir. Ancak konunun oldukça geniş detayları ve tartışmalarının oldu-
ğu da belirtilmelidir. Aslında dinlerin hastalık ve salgınlara bakışına dair yapı-
lacak karşılaştırmalı detaylı araştırmalar dikkat çekici sonuçlar üretebilecektir. 
Nitekim 2006 yılında Hollanda’nın “İncil kuşağı” üzerindeki “koyu Protestan 
bölgesi” Kampen Protestan Teoloji Üniversitesi’ndeki2 “hastalık sempozyumun-
da hemen her din ve gelenekten tebliğciler hastalığa bakışı ele alınmıştır. Buna 
göre Yahudilik ve Hristiyanlıkta hastalık, oldukça farklı görüş-tartışmalar olsa 
da esasen günahları sebebiyle “Tanrı’nın bir cezası” olarak gören anlayış –özel-
likle Hristiyanlıkta- belirgindir. İslâm’da ise salgın, bir ceza-azap olarak görme 
gibi bazı marjinal tutumlar bir yana, aslında bir mükâfatın habercisi-öncüsü ve 
sabredilirse “günahlardan kefâret” olarak görülür (Buhârî, Merdâ 1; Müslim 
Birr 49) ki, bu olgu, İslâm ile Yahudilik-Hıristiyanlık arasında temel-ontolojik 
farklardan birine de işaret eder (Hıdır, 2010, s. 225-28).

Diğer taraftan bu durum teolojide “şer/kötülük-teodise” problemini, yani kö-
tülük ve mutlak-aşkın varlık olan nasıl bağdaşacağı ile Allah’ın kötülüğü yara-
tıp yaratmadığı, kötülüğe rızasının olup olmadığı ve nihayet bununla kulları-
nı-insanlara azap edip etmediği problemini de gündeme getirmektedir. Ancak 
konunun bu yönü tabiatıyla derin teolojik analizleri gerektirmektedir.3

İslâm’da Hastalık ve Salgına Genel Bakış  
İslâm, beden ve ruhuyla insan sağlığına oldukça önem vermektedir. Gerek 
Kur’an’da gerekse Hz. Peygamber’in sünnetinde/hadis kaynaklarındaki bu ko-
nularda pek çok genel-özel âyetler ve hadisler bulunmaktadır. Buradaki hadis-
ler, genel anlamda insan sağlığı, insanın hastalıktan kurtulması, iş yapabilme 
güç ve kudreti, bazı hastalıklara yönelik şifa, insanlığın sağlığını tehdit eden 
her çeşit hastalığa karşı tedbirli olmayı ve veba, taûn vb. salgınlara yönelik tu-
tumlar ve karantina tedbirlerine dair hadisler bulunmaktadır.
Sağlık-sıhhat konusunda hadislerde önem verilen prensiplerden birincisi, sıh-
hat ve âfiyet içerisinde olanların şükretmeleridir. Zira Allah’ın en büyük ni-
2 Batı’daki tek fakülteli “teoloji” üniversitelerinin önemli örneklerinden biri olan bu üniversite daha sonra Amsterdam’daki 

Protestan Üniversitesi’ne (Vrij Universiteit) bağlanıp birleştirilmiştir.
3 Bu konudaki kavram ve tartışmalar hakkında bilgi için, üç ayrı müellif tarafından kaleme alınan, TDV İslam Ansiklopedisi’nin 

“Şer” maddesine bakılabilir.
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metlerinden olan şükür, sağlık-âfiyetimizin artmasına vesile olur. Allah Teâlâ 
şöyle buyurmaktadır: “Hatırlayın ki, Rabbiniz size, eğer şükrederseniz, elbette size 
(nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! 
diye bildirmişti.” (İbrâhim, 14, s. 7). Sağlık nimetinin şükrü, öncelikle Allah’ın 
koyduğu ölçüler içerisinde ve Hz. Peygamber’im sünnetindeki emir-tavsiyeleri 
doğrultusunda yaşamaya çalışılmakla olur. Sağlığın muhafazası, yeme-içme, 
giyinme, mesken, hava ve su, uyku ve uyanıklık, evlilik ve boş vaktin en güzel 
şekilde düzenlenmesine bağlıdır. Bütün bunlar, bedene, yaşa, örf-âdet ve ya-
şanılan bölgeye uygun olarak dengeli bir şekilde yapılırsa, kişinin sağlığının 
devamına ve mutluluğunun artmasına yol açmaktadır. Hz. Peygamber’in “Be-
deni sıhhatli, göğsü îmanlı ve rızkı temin olan kimse için, sanki dünya onun olmuş gibi-
dir” (Tirmizî, Zühd 34) ve “Ey İbn Ömer! Hastalığın için sağlığından al” (Buhârî, 
Rikâk 3) hadisleri bunu göstermektedir.  

Buna göre insan, ihtiyaç anında kullanmak üzere temel ihtiyaç maddelerini 
azık olarak biriktirdiği gibi, kendisine hastalık bulaştığında yardım olarak kul-
lanması için sıhhat-afiyet veren şeyleri de yerine getirmesi gerekir. Zira insan, 
bedeninin sıhhatine önem vermekle sağlığına kavuşur. Bedene önem vermek 
ise, temizlik ve sporu alışkanlık haline getirmek, uzun süreli uykusuzluk, aç-
lık ve yorgunluktan kaçınmak, yeme-içme ve diğer mubah olan şeylerde nor-
mal ölçülerin dışına çıkmamak ve de zararlı, eziyet verici, haramların yeni-
lip içilmesinden kaçınmakla olacaktır. Böylelikle Müslüman, sağlığına önem 
vermekte ve sağlığı için oluşturduğu mekanizmalar, bedenin hasta olan kısmı 
için gerekli iyileştirici şartları hazırlayıp onu korumaktadır (Karadâvî, 2018, 
ss. 209-212). 

Hastalığa yakalandığımızda tedavi olunması da Hz. Peygamber’in ısrarla üze-
rinde durduğu hususlardan olup tedaviyi kadere karşı gelmek olarak yorumla-
yan anlayışa da karşı çıkmış; bunun İslâm’ın ilkeleri ile uyuşmadığını ifade et-
miştir. Zira Allah Teâlâ, sebepleri ve bu sebeplerin sonuçlarını takdir etmiş ve 
yarattıklarının kaderinin yine kaderle önlenmesi kuralını yerleştirmiştir. Buna 
göre açlık kaderi beslenme kaderi ile susuzluk kaderi içme takdiri ile hastalık 
kaderi de tedavi olma ve şifa için ilaç kullanma takdiri ile önlenir. Bu durum-
da kaderi önleyen de önlenen şey de aslında Allah’ın takdiridir ki, Kur’an 
ve Sünnet’i bir bütün olarak doğru bir yöntemle okunmasından çıkan sonuç 
budur. Çünkü Hz. Peygamber’in kendisi tedavi olmuş gerek âilesi gerekse 
sahâbîlerden hastalığa yakalananlara tedavi olmalarını emretmiştir (Müslim, 
Selâm 73). Dolayısıyla hastalık-salgın durumlarında bir kimsenin ilk görevi, 
derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmak, teşhis, tedavi gibi maddî tedbirleri al-
mak olmalıdır. Tedavi, hastalığın giderilmesi için, hastanın yeniden sağlığına 
kavuşması için maddî-manevî her türlü çareye başvurulmasıdır. Sahâbîlerden 
Sa‘d b. Ebî Vakkâs’ın (ö. 55/675) hastalığında, Hz. Peygamber’in, Müslüman 
olup olmadığı tartışmalı olan, Hâris b. Kelede’yi (ö. 13/634) çağırttığı (Ebû 
Dâvûd, Tıb 12), ayrıca “Derdi ve hastalığı gönderen Allah şifayı da göndermiştir” 
buyurarak, yaralanan bir sahâbî için de Enmâroğulları’ndan doktoru getirttiği 
bildirilmektedir (Mâlik, Muvatta‘, Ayn 12). Öte yandan doktorluk konusundaki 
istismarı önlemek, ihtisasa önem vermek için de “Tabipliği yeterli olmadığı hal-
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de doktorluk yapan kimse, (yanlış tedavileri sonucu oluşacak yaralama-ölümde) diyet 
ödemekle yükümlüdür” (Ebû Dâvûd, Diyât 23; Nesâî, Kassâme 41) buyurmuştur. 
Bununla birlikte Hz. Peygamber, hastanın moral motivasyonunu yükselten ve 
manevî açıdan onu güçlendiren tavsiyeleri de ihmal etmemiştir. Mesela has-
talık anında Allah’ın daha sık anılmasını, O’ndan yardım dilenmesini, O’na 
sığınılmasını öğütleyen dua ve zikirleri bizlere öğretmiş; sürekli/kronik hasta-
lık, salgın, gam-keder, sıkıntı, musibetin, sabrettiği takdirde, Müslüman için 
kefaret olduğunu bildirmiştir (Buhârî, Merdâ 1, 3, 13; Müslim, Birr 49). 

Öte yandan Hz. Peygamber’in özelde taûn, genelde ise “COVID-19” gibi 
“salgın hastalıklar” karşısındaki tedbiri-karantina uygulamasına dair –ki CO-
VID-19 günlerinde sıkça atıf yapılmıştır-“Sakın hasta olan (insan, hayvan) sağlam 
olanın yanına uğratılmasın” (Buhârî, Tıb 53; Müslim, Selâm 105) önemli hadisi 
ile “Bir yerde veba-taûn4 olduğunu duyarsanız, oraya girmeyin; sizin de içinde bu-
lunduğunuz bir yerde taûn baş gösterirse oradan kaçmak suretiyle oradan çıkmayın” 
(Buhârî, Tıb 30; Müslim, Selâm, 92-100)5 hadislerini de, bilhassa zikretmek 
gerekir. İstişare sonucu taûn olduğu bildirilen Şam’a girmeyip geri dönme 
kararı alan Hz. Ömer’in, Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın (ö. 18/639) “Allah’ın ka-
derinden mi kaçıyoruz?” itirazına, “…Allah’ın kaderinden yine Allah’ın takdiri-
ne sığınıyoruz…” (Buhârî, Tıb, 30; Müslim, Selâm, 98-100)6 şeklindeki cevabı, 
salgın hastalıklar ve karantinaya dair İslâm’ın ilkelerindendir. Ayrıca “Lâ ad-
vâ...=Hastalığın yayılmasının tedbirini alınız...” diye başlayan ve hastalığın sal-
gın hale gelmesinin önüne geçmeyi öğütleyen hadisler (Buhârî, Tıb 45) de, 
genel koruyucu hekimlik tedbirlerindendir. “Cüzzamlı olanla senin aranda bir 
veya iki mızrak boyu mesafe koyarak konuş” rivayetinde salgında “sosyal mesafe” 
veya “güvenli mesafe” anlayışı, “îmanın yarısı” (Müslim, Tahâret, 223) olarak 
tanımlanan “temizlik-hijyen” ise, COVID-19 dönemindeki en önemli tedbirler 
olarak öne çıkmıştır.  

Şu hâlde bir hastalığa veya salgına yakalanan Müslümanın en önemli görevler-
den biri, kendisi ve çevresi konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve 
özellikle hastalığı bulaşıcı ise bulaşmasının önüne geçmektir. İhmalkâr davra-
nıp kendimize ve başkalarına zarar vermek kul ve kamu hakkını ihlal, dolayı-
sıyla büyük bir vebaldir ki, İslâm’da zarar vermek, zarar uğramak yoktur (Ma-
lik, Muvatta, Akdıye, 31; İbn Mâce, Ahkâm, 17). “Bir insanı öldüren sanki bütün 
insanlığı öldürmüş gibidir” (el-Mâide, 5: 32) âyeti de bunu ifade eder. Dolayısıyla 
bulaşıcı hastalık durumunda Müslümanın toplu-cemaatle ibadetlere katılması 
da doğru bulunmamıştır (Din İşleri Yüksek Kurulu, 2020). 

Yahudilik ve Hıristiyanlık
Hem Yahudilik hem de Hristiyanlık genelde tıp ilmini insanlığın vazgeçilmez 
bir ihtiyacı-uygulaması olarak görmüştür. Bununla beraber, her iki dine göre, 
tıp ilmi sadece Tanrı’nın vereceği şifanın bir aracıdır. Her iki dine mensup bazı 
mezhepler ve hareketlerde hastaların iyileşmek için bir hekime başvurmasını 
doğru bulmayanlar olsa da bu iki dinin ana gövdesini oluşturan anlayış, tıpkı 
4 Taûn bulaşıp yayılan her hastalık olup her taûnun veba, ancak her vebanın taûn olmadığı genel anlamda belirtilir.
5 Bu hadisin bir tıp akademisyenince yorumuna dair bkz. Ataseven, Â. 1967, ss. 37-38.
6 Hadise dair bazı değerlendirmeler için ayrıca bk. Karadâvî, 2018, s. 214.
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İslâm’da olduğu gibi, şifanın Tanrı-Allah tarafından olduğunu kabul etmekte; 
ancak bunun için hastaların hekime başvurmaları gerektiğini söyler (Taşpınar, 
2016-2017, ss. 36-41). Tanrı’nın insanı “kendi suretinde” yarattığı (Hıdır, 2018) 
yönünde antropomorfik görüşlere de sahip Yahudilik-Hıristiyanlık, sağlığın 
korunmasına özellikle önem vermiştir. Yazılı ve sözlü Tevrat’tan oluşan Yahudi 
kutsal kitapları ile İncillerde bu konuda bilgiler-tavsiyeler bulunmaktadır. 

Yahudi tarihindeki farklı dönemlerde hastalık ve salgına bakışta farklı tutum-
lar, yorumlar söz konusudur. Buna göre, Tevrat’ta sağlığın önemi ve sağlığın 
korunması ile ilgili tedbir-uygulamalara önem verilmektedir. Mesela Levililer 
kitabında, hastalıkların (mesela cüzzam hastalığının) başkalarına bulaşmaması 
için hastaların öncelikle hastalıklarını gizlememeleri istenir. Hatta herkesin bi-
lip gerekli tedbiri alması için bu durumun ilan edilmesi istenir. Tevrat’ta aynı 
şekilde hastalığın bulaşıcı olma ihtimaline karşı, hastaya dokunulması yasak-
lanmakta ve hastanın başkaları ile temasta olmasını engellemek için belli bir 
müddet karantinaya alınmasına dair tavsiyeler yer alır (Levililer, 13: 45-46). 
Geleneksel Rabbanî Yahudiliğin bazı kaynaklarını reddeden Karaîlik ise, her 
türlü hekime başvurmanın Tevrat’ta yer alan ilahi emre aykırı bir davranış ola-
cağını söylemekte ve hastanın, hastalığı bir imtihan olarak görüp ağrılara sab-
retmesi gerektiğini, tedavi için doktora başvurmanın, hastalık ve şifanın sahibi 
Tanrı’ya muhalefet olacağını söyler.7 Yine Talmud’ta, tıp ilmine olmasa da, 
tabipleri kâhinler olarak niteleyen pasajlar söz konusudur.8 Ayrıca Tevrat’ta 
İsrâiloğulları’nın isyankâr davranışları sebebiyle veba ile cezalandırıldıkları 
şeklinde bazı pasajlar (Sayılar, 16: 44-48; Tesniye, 28: 20-21) da vardır. Bütün 
bunlara rağmen, Yahudiliğin ana akım anlayışında tabiplerin uygulayacağı te-
davilerin bir vesile olduğu, şifayı verenin Tanrı olduğu inancı tabipler arasın-
da hatırlanması gereken bir ilkedir. Ünlü Yahudi filozofu Musa b. Meymun/
Maimonides (ö. 1204), dindar Yahudi tabiplerin tedaviye başlamadan önce 
okudukları “Tefilat Ha-Rofeh (Doktorun Duası)” adlı duayı kaleme almıştır 
(Taşpınar, 2016-2017, ss. 36-41).

Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncillerde ise, Hz. Îsâ başta olmak üzere Havarîlerin 
hastalık ve onun tedavisine yönelik tıbbî uygulamalarına dair önemli bilgiler yer 
almakta ve Hz. Îsâ, hastalara merhametle davranılmasını önemle vurgulamak-
tadır (Luka, 10: 25-37). Esasen Hz. Îsâ’nın en önemli mucizeleri, bedensel-ruhi 
bazı hastalıkları tedavi etmesiyle ilgilidir. Onun tedavi ettiği hastalıklardan biri 
“cüzzam” olup bu hastalığa yakalanmış birçok kişiyi tedavi ettiği nakledilir. Yine 
onun on iki yıldır kanaması olan (hemorragies) bir kadını, felçlileri, epilepsi has-
talarını, kör, sağır ve dilsizler ile bedendeki eksik veya deformasyona uğramış 
uzuvları ve vücudu su toplamış hastaları tedavi ettiği aktarılır.9

Ancak tıbbın ilahiyatla ilişkisinde en önemli anlayışlardan biri, Hristiyanlığın 
hastayı haça gerilmiş ve ıstırap çeken Îsâ Mesîh’e benzetmiş olması olduğu 
7 Karaîler bu konuda Tevrat’ın Çıkış 15: 25-26’da yer alan “…Çünkü size şifa veren Rab benim” diye sona eren sözü esas almaktadır.
8 Talmud yorumcularına göre bunun sebebi olarak, doktorların halk arasında böyle kötü şöhrete sahip olmaları, paragöz ol-

maları ve yüksek miktarda ödeme yapmayan hastalarla ilgilenmemelerinin gösterildiği belirtilir (Taşpınar, 2016-2017, s. 36, 
41). Kâhinler ve bulaşıcı hastalıklara dair ayrıca bkz. Levililer, 13: 9-17; 13: 33-34.

9 Daha ziyade Luka İncili’nde yer alan bu yöndeki bazı pasajlar için bk. Luka, 4/31-37; 4: 38-39; 5: 15-16; Markos, 1: 40-44; 5: 
25-34; Matta, 8: 5-13; 4: 23, 15: 30.
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söylenebilir. “Aslında hastalıklarımızı o yüklendi; acılarımıza o katlandı” şeklindeki 
ifadeler (İşaya, 53: 4-5),10 buna dairdir. Dolayısıyla inançlı bir Hıristiyan, bir 
yandan hastalıktan acı çekerken “Tanrı’nın Oğlu” Hz. Îsâ’nın Çarmıh’a geri-
lip öldürülmesindeki acısını hissederken diğer yandan da hastalığının tıbbî 
tedavisine de başvurmaktadır.11 Bu anlayış, günümüz Hıristiyanlığının mimarı 
olarak görülen12 Pavlus’un insandaki manevî hastalığın sebebi olarak ortaya 
koyduğu “aslî günah” ile ilgilidir. Hıristiyan mezheplerinde aslî günahla ilgili 
nispeten farklı anlayışlar olsa da Pavlus’a göre günah dünyaya Âdem vasıta-
sıyla girmiş olup her insan Âdem’in suçundan bir miktar taşımakta ve bu suç 
nesilden nesle geçmekte; her doğan çocuk vaftiz olmadığı müddetçe suçlu sa-
yılmaktadır. Ancak Hz. Meryem’in rahminde Îsâ’ya hulûl eden Tanrı günahsız 
olan kendi oğlunu (Hz. Îsâ) göndermiş, o da bu günaha kefâret olmak üzere 
çarmıhta can vermiştir. Böylece insanlar ise vaftiz olarak aslî günahtan kurtu-
lacaklardır (Tümer, 1991, ss. 496-497). 

Hristiyanlık’ta genel anlayış hastalık-salgında tıbbî tedavi olsa da tedaviyi 
“iman eksikliği” şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. Ayrıca Kilise, insanla-
rın bazı azizlerden ve onların kutsal eşyalarından medet ummalarına dokun-
mamıştır. Aşağıda görüleceği üzere, Yahudilik ve Hıristiyanlık içindeki hasta-
lık-salgınlara karşı tedaviyi önceleyen genel tutumun aksine, bunları Tanrı’nın 
bir cezası gibi gören, Tanrı’nın kaderine razı gelmemek olarak yorumlayan 
anlayışlar da söz konusudur.  

COVID-19’a Yönelik Bazı Din Mensuplarının Tepkileri

Ultra-Ortodoks Yahudiler ve COVID-19 
COVID-19’un İsrail’de Ultra-Ortodoksların yaşadığı bölgelerde ülke genelin-
den daha çok yayıldığı bilinmektedir. Bu meyanda da yoğun nüfus oranına sa-
hip Tel Aviv’in doğusunda yer alan ve “felaket bölgesi” ilan edilip karantinaya 
alınan Bnei Brak ile Midi’in Ilit kasabaları başı çekmiştir. Bu bölgelerde yaşa-
yan radikal dini yorumlara sahip Yahudiler, pandeminin başlangıç dönem-
lerinde “Burada otorite devlet değil, hahamlardır” ve “Yahudiler Auschwitz 
Nazi kampında topluca ibadetlerini yapabildiler, Sibirya’da yapabildiler; an-
cak Yahudi devletinde ibadetlerini tek başlarına yapmak zorunda kalıyorlar” 
gibi söylemlerle, karantina ve sağlık tedbirlerine uzun süre direnmişler, sina-
goglarda toplu ibadete devam etmişlerdir (Hıdır, 2020a). Yine Kudüs başta 
olmak üzere diğer şehirlerdeki “Haredimler” de sosyal izolasyon ve karantina 
uygulamalarını bilinçli olarak ihlal etmişler bunu da “seküler” kabul ettikleri 
devlete karşı bir başkaldırı olarak görmüşler, yaşadıkları mahallelerine güven-
lik güçleri girememiş, hatta yasağa rağmen çocuklarını da gizlice sinagoglara 
götüren hahamlar-gruplar tespit edilmiştir.  Hatta bir Ultra-Ortodoks Yahudi 
cemaati lideri olan 71 yaşındaki İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşinin 

10 Bu konuda değerlendirmeler için de bkz. Erişim: https://www.frissewateren.nl/christenen-en-ziekten/ (ET: 22.05.2020)
11 Bu yönde değerlendirmeler için bkz. “Christianity on Health and Illness” Erişim:  https://berkleycenter.georgetown.edu/

essays/christianity-on-health-and-illness (ET: 20.05.2020).
12 Pavlus’un günümüz Hıristiyanlığını şekillendirmesine dair Şinasi Gündüz’ün Pavlus. Hıristiyanlığın Mimarı (İstanbul 2019) 

adlı eserine bakılabilir. 

https://www.frissewateren.nl/christenen-en-ziekten/
https://berkleycenter.georgetown.edu/essays/christianity-on-health-and-illness
https://berkleycenter.georgetown.edu/essays/christianity-on-health-and-illness
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de benzer tutum takındığı ve neticede COVID-19’a yakalandıkları belirtilmek-
tedir. İsrail’den sonra en fazla Yahudi nüfusa sahip ABD’deki Ultra-Ortodoks 
Yahudilerde de benzer tutumlar görüldüğü ve New York valisinin, “Virüsün 
yayılması din-inanç tanımıyor; kimsenin sorumsuzluğa hakkı yok” diyerek, 
Ultra-Ortodoks Yahudiler ve bazı Evanjelik Hıristiyanlara yönelik özel uyarı-
larının olduğunu da belirtmek gerekir (Hıdır, 2020a).
  
Hıristiyanlar-Evanjelikler ve COVID-19
Hıristiyanlığın geneli olmasa da özellikle ABD’deki Evanjeliklerin COVID-19 
karşısında dikkat çekici tutumları olmuştur. Batı-Avrupa’nın aksine nispeten 
dindar bir toplum olan ABD’de sayıları yaklaşık 100 milyonu bulan ve oylarını 
blok halinde Trump-Pence’e veren Evanjeliklerin bazı kiliseleri COVID-19’un 
başlarında sağlık yetkililerinin-uzmanların görüşlerini dinlemeyip daha ziyade 
dini liderlerinin açıklamaları ile yetinmişlerdir. Evanjelik-televangelist lider-
ler, kiliselerde sürdürdükleri toplu ayinlerde genelde “ölürsek de yaşarsak da 
(Hz.) Îsâ için yaşıyoruz; ötesi var mı?” diye virüsüne meydan okuyup onun 
illegal olduğunu ilan edenler, COVID-19’u apokaliptik tarzda yorumlayıp 
Hz. Îsâ’nın gelişinin öncüsü-habercisi görenler (Hitchcock, 2020, s. 15; Ron, 
2020) maske ve diğer tedbirleri düşmanın Hıristiyanları alt etmek için taktik-
leri olarak görenler, virüsün “Çin’in dindar Amerikalılarla savaşı” olduğu vb. 
söylemleri öne çıkaranlar olmuştur. COVID-19’un iyice yayılmasının ardından 
ise tedbirlere uyulması gerektiğini savunan rahipler olmuş ve sosyal mesafeye 
uyarak kiliselerdeki ayinlerini devam ettirmişlerdir. Buna karşılık önceki tu-
tumlarında herhangi bir değişiklik göstermeyen rahipler de olmuştur. 

Bu meyanda Liberty Üniversitesi kurucu başkanı ve Trump’ın en önemli des-
tekçisi televangelist Jerry Falwell, COVID-19’u Kuzey Kore ve Çin’in Ame-
rika’ya zarar vermek için ürettiğini, Demokratların azille indiremedikleri 
Trump’ı alt etmek için koronayı silah gibi kullanıldığını ve üniversitesini tama-
men kapatmayacağını söylemiştir. Yine Florida’daki The River at Tampa Bay 
kilisesinin aşırı sağ iyi bilinen evanjelik rahibi R. Howard-Browne, bulunduk-
ları bölgede “en emin yerin kilise olduğunu; şayet kilisede emniyette değilsen 
manevi problemin var demektir; sağlıkçılar-yetkililer istemiyor ama siz etra-
fınızdakilerin elini sıkın” diye açıklamada bulunmuş; 1300 üyeli kilisesinde 
ayinlere devam edip gelenlerin elini sıkışmış; ancak kurallara uymamaktan da 
tutuklanmıştır. Onun küreselcileri “ilaç tiranları”, “şeytanın uşakları” olarak 
nitelediği ve ayrıca “bugün maske yarın burka” söylemiyle maskeye karşı çık-
tığı da belirtiliyor. Louisiana’dan rahip Tony Spell ise, online vaazlarında “vi-
rüsten korkanlara Tanrı’nın kutsadığı havlu-mendil” dağıtabileceklerini söyle-
miştir. Revival Today TV kurucularından televangelist Jonathan Shuttlesworth 
ise COVID-19’a karşı tedbir almaya çalışanları “korkaklar” olarak nitelemiş; 
bulunacak korona ilacı-aşısına karşı çıkmış; Avrupa’da korona sebebiyle kilise-
lerini kapatan Protestan-Evanjelik rahiplere de “yazıkları olsun size” diye ses-
lenmiştir. William Koening ise teo-politik bir yorumla korona virüsü salgınının 
ABD’yi feci etkilemesini, “yüzyılın planı” diyerek İsrail’in ortasında bir Arap 
devleti kurulmasına izin veren ABD’ye Tanrı’nın cezası olduğunu söylemiş; 
Rick Wiles ise, korona gibi salgınların sebeplerinden birinin kürtaj klinikle-
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ri ve porno sitelerinin yaygınlaşması olduğunu Trump’ın korona döneminde 
bunları tedavi hastanelerine dönüştürmesi çağrısında bulunmuştur. Diğer ta-
raftan Ed Martin’in COVID-19’un sebebi olarak “çok kültürlülük”ü görmesi 
gibi, virüsün sebebi olarak küreselcileri –mesela Bill Gates- görüp onlara dec-
câl diyenler de vardır. Evanjelik papazların önemli kısmının aynı zamanda ad-
ventist/kâhin-aziz kişilik ortaya koyduklarını da belirtmek gerekir. Dolayısıyla 
da bağlılarına koronanın biteceği tarihe dair de İncillerdeki (kanonik-apokrif) 
bazı pasajları (mesela Luka, 21: 26) ezoterik-apokaliptik yorumlayarak keha-
netler ortaya koydukları görülüyor. Mesela rahibe Cindy Jacobs –ki aziz olarak 
da görülür- 1 ay önceki konuşmasında korona virüsüne seslenerek onu “ille-
gal” ilan edip kovmuş ve onun 1 ayda sona ereceğini söylemiştir. Tabi, aradan 
bir aydan fazla geçtiği halde bu gerçekleşmediği gibi daha da artmıştır (Hıdır, 
2020a).

Öte yandan benzer tutumların, ABD kadar olmasa da, dinden uzaklaşmanın 
yüksek olduğu bazı Avrupa ülkelerindeki “İncil kuşağı-bölgeleri” olarak nite-
lenen yerleşim yerlerinde de nispeten görüldüğünü belirtmek gerekir. Mesela 
Hollanda’da Kalvinist Hıristiyanların dindar gruplarının yayın organlarında 
Tanrı’nın hastalık-koronayı insanları inançsızlıktan uyandırmak için bilinçli 
olarak gönderdiği, “koronadan değil, sadece Tanrı’dan korkuyoruz”, “koro-
na değil, Tanrı hükümrandır; hükümeti geçmişteki zor zamanlarda olduğu 
gibi toplu dua ayinlerine davet ediyoruz”, “manevî sıhhat bedensel sıhhatten 
daha önemlidir” şeklinde başlıklar-çağrılar yapan rahipler olmuştur.13 Fran-
sa’nın Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesinde yapılan ve 2 binden fazla 
kişinin katıldığı ayinlerde COVID-19’un yayılasında etkili olduğu da bilin-
mektedir. Londra’daki Krallık Kilisesi rahiplerinin, ikazlara aldırış etmeden 
COVID-19’dan koruduğunu ileri sürdükleri ve “tanrısal temizlik yağı” ismini 
verdikleri sahte COVID-19 ilacını 91 Paund’tan sattıkları bildirilmiştir. Ancak 
Avrupa’daki gerek Katolikler gerekse Protestanların genel tutumu sağlık ve 
karantina tedbirlerine uyma yönünde olduğunu da belirtmek gerekir (Hıdır, 
2020b).

Müslümanların COVID-19 Tepkileri 
Ka’be’nin tavafa kapatıldığı, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksa’nın kapalı ol-
duğu, belki de tarihte 39 kez yaşandığı gibi, 40. defa haccın da yapılamayacağı 
COVID-19 döneminde Müslümanlar genelde alınan tedbirlere uymuştur. An-
cak özellikle COVID-19’un başlangıç dönemlerinde daha ziyade Hindistan, 
Pakistan, Endonezya, Bangladeş gibi ülkelerde bir kısım Müslüman gruplarda 
tedbirlere karşı çıkanlar olmuştur. Mesela Bangladesh’te “toplu COVID-19 
duası”na çıkılmış; İran’da da bazı ayetullahlar, kutsal kabul ettikleri “Kum” 
kentini karantinaya almayı kabul etmek istememişlerdir. Endonezya’da Müs-
lümanlar genelde korona tedbirlerine uyarken bazı âlimler-kanaat önderleri 
de “Koronadan değil; Allah’tan korkuyoruz” diyerek Cuma namazını kılmak 
istemişlerdir. “Tebliğ Cemaati”ne mensup Müslümanların da Hindistan, Pa-
kistan ve Malezya’da Mart ayının başlarında çok sayıda insanın katıldığı top-
13 Bu anlamda bir analiz için bkz. Giesen, P. vd., Heilig geloof in God is voor het coronavirus vruchtbare grond, De Volk-

skrant, Erişim: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/heilig-geloof-in-god-is-voor-het-coronavirus-vruchtbare-gron-
d~v381156/ (ET: 20.05.2020)

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/heilig-geloof-in-god-is-voor-het-coronavirus-vruchtbare-grond~v381156/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/heilig-geloof-in-god-is-voor-het-coronavirus-vruchtbare-grond~v381156/
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lantılar yaparak salgının bölgede yayılmasında rol oynadıkları belirtilir (Hıdır, 
2020b) Ayrıca salgının başlangıç dönemlerinde Suud hükümetinin Mescid-i 
Nebevî’nin kapatılmasına yönelik, sosyal medyada literal anlamda yorumlana-
rak, “Medine’ye geçit veren dağ gediklerinde birbirleriyle kenetlenmiş melekler vardır; 
oraya veba(salgın), ve Deccâl giremez” (Buhârî, Fiten 27) mealindeki rivayetleri 
dillendirenler olmuştur. Hâlbuki Suud hükümeti Mekke ve Medine’de CO-
VID-19 sebebiyle karantina tedbirleri alıp sokağa çıkma yasağı bile ilan etmiş-
tir (Hıdır, 2020b).

Bütün bunlara rağmen, Müslüman dünyada büyük çoğunluk alınan tedbirlere 
uymuş; yukarıda Ultra-Ortodoks ve bazı Evanjelik rahiplerde-gruplarda görü-
len radikal-aşırı tutumlar görülmemiştir. 

COVID-19 Süreci-Sonrası Teolojik Gelişmeler

Yeni Kavramlar, Fetvâ-İçtihatlar ve Teolojik Meseleler
COVID-19 sürecinde yeni bazı teolojik tartışmalar ve fıkıh konuları-fetvalar 
gündeme gelmiştir ki, bu anlamda “karantina fıkhı-teolojisi” tabiri de kulla-
nılmaya başlanmıştır. Hatta yine COVID-19 sonrası süreçteki muhtemel bazı 
teolojik gelişmelerden hareketle, daha ziyade Hanefî Mezhebi”ndeki bir yön-
tem olan “eraeyte fıkhı” veya “farazî-varsayımsal (hipotetik) fıkıh”ın (Erdoğan, 
2010, s. 135) işletilmesini dillendirenler de olmuştur. Bu meyanda karantina 
ve sokağa çıkma yasakları ile Cuma ve Bayram namazlarının video-konferans 
ile cemaatle kılınıp kılınamayacağı, Cuma namazının İslâm’ın şiarı olduğu ve 
dolayısıyla en azından belli camilerde kılınması gerektiği, salgın sebebiyle ve-
fat edenlerin cenazelerin yıkanması ve definlerinin nasıl olacağı, COVID-19 
sebebiyle vefat eden Müslümanların şehit olup olmadıkları, COVID-19’a yaka-
lanmada risk grubunda bulunanların Ramazan orucunu tutup tutmayacağı vb. 
fıkhî konular söz konusu olmuştur (Din İşleri Yüksek Kurulu, 2020). Teolojik 
açıdan ise COVID-19’un Müslümanlar başta olmak üzere, inanç mensupları-
na ne tür etkilerinin olduğu, “kaza-kader”, “kötülük problemi (teodise)”, “te-
vekkül”, salgının bir azap mı, ibret-imtihan mı, hikmetini bilmediğimiz bir 
rahmet mi olduğu konusunda da tartışmalar söz konusu olmuştur. Hatta dinî 
anlamda ibret alınması gereken küresel bir “felaket-musîbet” olarak görülme-
si gereken COVID-19 salgının bir “kıyâmet alameti” olduğunu söyleyenlerin 
yanı sıra, bu tür musibet-felaket zamanlarında inanç ve gelecek tasarımcıları 
olarak inanç istismarı şeklinde tezâhür ettiği gibi, sanal âlemde bazı “kehânet-
ler” ortaya atanlar da olmuştur.

COVID-19 sürecinde ayrıca dinlerin de önemle üzerinde durduğu, önemli Batı 
ülkelerinde konseylerin kurulup14 farklı din ve dünya görüşünden uzmanların 

14 Türkiye’de tespit edebildiğimiz kadarıyla tıp etiğine dair bir konsey bulunmamaktadır. COVID-19 süreci ve sonrasında yo-
ğunlaşacak olan tıp etiğine dair sorunlar da göz önüne alınarak bir tıp etiği konseyi oluşturulması elzemdir (İlkılıç, 2018).  
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yer aldığı tıp etiği veya bio-etike15 dair tartışmalar da öne çıkmıştır. Mesela 
bazı Avrupa ülkelerinde uygulandığına dair bilgiler medyada yer alan yaşlı ve 
genç COVID-19 hastası arasında genç lehine tercihte bulunulup onun tedaviye 
alınmasına dair tartışmalar bu anlamda zikredilebilir. Ayrıca huzurevlerindeki 
yaşlı ölümlerinin de çok yüksek düzeyde seyretmesi, etik tartışmalarını yoğun 
yapılmasına sebep olmuştur. Bütün bunlar ise tıp etiği, insanı homo-econo-
micus olarak görme ve nihayet öjenik yönleri haiz problemleri-tartışmaları be-
raberinde getirmiştir. Bu yönüyle bakıldığında teorik olarak oldukça değer 
atfedilen “insan hakları/yaşlı hakları” meselesinin COVID-19 döneminde bir 
yönüyle araçsallaştırılması söz konusu olmuştur.      

Öte yandan benzer fıkhî-teolojik tartışmaların Yahudiler arasında da olduğu 
görülmektedir. Bu meyanda karantina kurallarına uyup dini toplantı ve tören-
lerini büyük oranda online yapmaları sebebiyle yeni dini tartışmaları ve görüş-
ler ortaya koymuşlardır. Yahudi hukukunun (halakha) normalde Şabat ibadeti 
ve Hamursuz Bayramı gibi önemli toplu ibadetlerin sanal-elektronik yollarla 
yapılmasına cevaz vermediği biliniyor. COVID-19 sürecinde bazı hahamlar, 
istisnaî hallerde ve bazı şartların yerine getirilmesiyle bunun caiz olacağını bil-
dirmişler; hatta vakalar ağırlaşınca zaruretlere dair bazı prensiplerle daha da 
kolaylaştırıcı çözümler ortaya koymuşlardır. Bu meyanda ayrıca “siyasî-idarî 
otorite cenaze namazı-törenini yasakladığında defnin nasıl olacağı”, Şabat’ta 
sinagogda ibadetin video-konferans yoluyla yapılıp yapılamayacağı, zorunlu 
hallerde cenazelerin yakılmasının caiz olup olmayacağı gibi pek çok mesele 
tartışılmıştır. Ultra-Ortodokslar, muhafazakârlar ve Liberal Yahudi grupları-
nın bu tür konulara yaklaşımında tabiatıyla benzerlikler, bazı farklılıklar, zıt 
fetvâlar ve sert polemikler de söz konusudur. 

COVID-19 ve Batı’da-Dünyada İslâm-Müslüman Tasavvuruna Katkısı-Etkisi
COVID-19 sürecinde 500 yıl sonra Endülüs’te olmak üzere, Avrupa’nın önemli 
merkezî şehirlerinde ezanlar okunmuş; billboardlarda âyet-hadislerden pasaj-
lara yer verilmiştir. Diyanet başta olmak üzere bazı Müslüman kuruluşlar adı-
na koordineli şekilde yaşlılara ve yalnız yaşayanlara ev yardımları yapılmış; Ra-
mazan’da bazı Batılı liderler daha da motive olarak camileri ziyaret edip sıcak 
mesajlar vermiştir. Bazı sağlık-psikiyatri merkezleri Müslüman doktor-psiko-
loglarına hastalarına bu dönemde onların moralini diri tutmaya yönelik (ma-
nevî) tavsiyelerde de bulunmaları öğütlemişler; Müslüman (başörtülü) doktor 
ve hemşireler ön saflarda hastaların yardımına koşmuşlardır. Ayrıca Türki-
ye’nin İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD gibi Batılı ülkelere olan tıbbi malzeme 
yardımları da olmuştur. 

Müslümanlar adına bütün bu pozitif gelişmeler, Batı’da İslâm ve Müslümanla-
ra yönelik son senelerde alabildiğine tırmandırılan ve adeta “kültürel ırkçılık” 
halini alan İslamofobi’yi (Hıdır, 2017; Hıdır, 2019) azaltabilir ve dolayısıyla 
negatif imajı nispeten pozitife çevirebilir mi? Tabiatıyla kısa vadede bu İslâm 

15 Tıp etiği ve bio etik terimleri tıbbın ve sağlık alanındaki bilimsel ve pratik çalışmaların etik yönde değerlendirilmesi ve ahlâkî 
ikilemlere bir çözüm bulunmasını hedefleyen disiplindir. Tıp etiği ile biyoetik arasında birçok ortak ve benzer noktalar bu-
lunmasına rağmen birebir eş anlamlı değildir (Harris, 2001). Terimin felsefi-teolojik arka planına dair de tartışmalar vardır 
(Topaloğlu, 2016). 
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karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın azalıp imajın düzelmesini beklemek için elimiz-
de yeterli done bulunmamaktadır. Ne var ki, bütün bunlara ilaveten, Batı’da 
Hıristiyanlarca dahi atıf yapılan 1400 sene öncesinde Hz. Peygamber’in sünne-
tinde uygulanmış olan “pandemi-karantina fıkhı” ve tedbirlerinin öğrenilme-
sinin İslâm-Müslümanlara bakışta pek çok zihinde pozitif soruların oluşmasına 
yol açacağını söyleyebiliriz. Hatta İslâm’da daha ziyade sünnet kaynaklı olarak 
uygulanan “yaşlılara verilen değer”, “ayakkabı ile eve girmeme”, “el yıkama”, 
“temizlik-tahâret ve muslukları”na dair bilinç de yükseleceğini düşünebiliriz. 
Bu durum, İslâm kaynakları ve ilmihallerdeki temizlik ahlâkı-hükümlerinin 
günümüz din dili ile tecdid edilmesinin önemini ortaya koymuştur. Pandemi-
nin daha ilk günlerinde Nevsweek’te Hıristiyan teolog Craig Considine, “Bir 
salgın sırasında karantina, sosyal izolasyon ve kişisel temizliği ilk öneren kişi-
nin kim olduğunu biliyor musunuz?” diye sorup, “O Hz. Muhammed idi” diye 
cevap vermiş; ardından da ilgili hadislerden örnekler vererek şöyle devam et-
miştir: “O, salgın ve hastalıklar konusunda geleneksel bir hekim ve uzman de-
ğildi; ancak COVID-19 gibi pandemiye dönüşen öldürücü salgınlara yönelik 
tedbirlerde büyük tavsiyeleri olmuştur” (Considine, 2020).

Bütün bu söylediklerimizin Müslümanlar için özellikle Batı’da “imaj restoras-
yonu” fırsatı sunduğu, “tahâret-temizlik-hijyen”, aile değerleri, yaşlılara sahip 
çıkma ve merhamet-dayanışma üzerinden dinlerini yeni din diliyle anlatabil-
me olanağı sunduğunu söyleyebiliriz. Zira bu dönem aynı zamanda ihtiyaçlar 
ve değerler hiyerarşinin tekrar gözden geçirildiği-geçirileceği süreç olmuştur 
ki, COVID-19 sonrasında değerler öne çıkacağı düşünülebilir. Bu durumda 
değerler-İslâm’ın değerlerinin Avrupa-Batı başta olmak üzere, dünyaya suna-
bilecek bir “medeniyet dili-fıkhına-teolojisine” ihtiyaç olduğu aşikârdır (Hıdır, 
2012, ss. 149-153, 160). 

COVID-19 Süreci-Sonrasında Din-İnanca Yönelim 
COVID-19 süreci ayrıca Müslümanları da yakından ilgilendiren pek çok 
dinî-felsefî tartışmayı da beraberinde getirmiştir. COVID-19 sonrasında İslâm 
karşıtlığının nispeten azalıp yerini “Çinfobi-sinofobi”ye bırakacağı, din/İs-
lâm-bilim ilişkisinin post-modern ve post-truth (hakikat ötesi) dönemde nasıl 
tartışılacağı, dine yönelişlerin mi, yoksa dinden uzaklaşmaların (deizm-agnos-
tisizm-ateizm-nihilizm ve apateizm) mı hızlanacağı gibi tartışmalar, bunların 
bazılarıdır.  

“Belâ-musibet, afet, hastalık-salgın dönemlerinde dini pratikler-duygularda 
artış yönünde ani değişimlerin görüldüğü genelde söylenir. Zira biraz da in-
dirgemeci anlayışla, özünde dini, zor zamanlarda sığınılacak bir liman, tabir 
yerinde ise bir anti-depresan gibi görme olsa da bu dönemler bir yandan sor-
gulamaların da öne çıktığı, metafizik-spritüal anlam arayışlarının yoğunlaştığı 
anlardır ki, olguların-olayların anlamlandırması üzerinde duran dinin rolü de 
bu meyanda öne çıkar. Bu sebeple de “kanaat”, “diğerkâmlık-empati”, “mer-
hamet”, “yardımlaşma”, “tevekkül” gibi ötekini de itibara alan dini tutum-nos-
yon ve duygular sıkça gündeme gelir ki, esasen “saf-otantik” mutluluğu ge-
tiren de bunlar olduğu söylenir. Bütün bunların ise kalıcı bir dindarlık veya 
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dine yönelimde kalıcılık olup olmadığını tespit için tabiatıyla zamana ve saha 
araştırmalarına da ihtiyaç bulunmaktadır. Nitekim yapılan bazı araştırmalarda 
“dindarlık” diyemesek de, dine-maneviyata yönelimin arttığı görülmektedir. 
Buna göre COVID-19 günlerinde internetteki dinî içerikli aramalarda artış 
olduğu belirtiliyor. ABD’deki “The Joshua Fund” Vakfı’nın Mart ayındaki Hı-
ristiyanlar, Yahudiler ve inançsızlar üzerine yaptığı araştırmada Hıristiyanla-
rın %44’ü COVID-19’u inanca-Tanrı’ya dönüş için bir uyanış çağrısı veya kıya-
met-hesap gününün yaklaşımı olarak görmüş; %50’ye yakını daha fazla İncil 
okuduğunu veya kiliselerde-din adamlarınca yapılan online dinî konferansları 
daha fazla dinlediğini, dinî soruları ve cevaplarını takip ettiğini söylemiştir. 
İnanmayanların %22’si bu dönemde Tanrı’nın varlığı ve maneviyat hakkında 
araştırıp veya dinî içerikli okumalar-dinlemeler yaptığını söylemiştir. Yahudi-
lerin %42’si de COVID-19’un kıyamet alameti olduğu şeklinde cevap vermiştir 
(Rosenberg, 2020; Hıdır, 2020b). Paul Bedard tarafından yapılan bir araştır-
mada ise, katılımcıların %29’u pandemiyi kıyamet/dünyanın sonu, %44’ü ise 
Tanrı’nın uyanışımıza dair bir işareti olduğunu söylemiştir (Bedard, 2020). 
Konrad-Adenauer Vakfı ile Keevoon Global Research’ın 28 Nisan ile 9 Ma-
yıs arasını kapsayan ve Almanya, Amerika, İngiltere, İtalya, Polonya, İsrail ve 
Filistinliler üzerinde, her ülkeden 500 kişi ile yaptığı bir araştırmada ise CO-
VID-19 günlerinde Yahudilerin %34’ü, Arap-Filistinlilerin %49’u, Amerikalı-
ların %39’u, Almanların %19’u, Polonyalıların %22’si, İtalyan ve İngilizlerin 
de yaklaşık %18’i Tanrı’ya inançlarında artış olduğunu söylediği aktarılmıştır 
(Jaffe-Hoffman, 2020). Araştırmaya katılanların görüşmelerde “Tanrı bize işa-
ret gönderip kendimize gelmemizi istiyor”, “bu salgın sebebiyle herkesin ger-
çek güç sahibi Tanrı’yı bilmesini umuyorum” demeleri de dikkat çekmiştir. Bu 
araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç da Amerika, İsrail, Arap-Filistinliler 
gibi, dindarlığın zaten yüksek olduğu ülke-milletlerde dine-inanca yönelimin 
nispeten yüksek olması; buna karşılık Almanya, İngiltere, Polonya ve İtalya 
gibi, farklı formlarıyla “dinden (kiliseden) uzaklaşma”nın zaten yüksek olduğu 
Avrupa ülkelerinde COVID-19 sürecinde dine-maneviyata yönelimdeki artışın 
da çok yüksek olmamasıdır. 

Türkiye’de ve Müslüman dünyada benzer bir araştırma yapıldığını bilmiyoruz; 
ancak yapılsa, ABD’dekine benzer veya daha fazla oranda dine-maneviyata 
yönelme gibi bir sonuç çıkabileceğini düşünebiliriz.16 Zira gelecekte dünya-
daki dinler içinde sadece İslâm’ın artış göstereceği öngörülmektedir. Nitekim 
PEW’in yaptığı bir araştırmaya göre 2050 yılında bütün dinlere yönelim azalıp 
veya durağan kalırken, Müslümanların oranı %23,2’den %29,7’ye çıkmakta, 
hatta 2070’te de dünyadaki en büyük din olabileceği ön görülmektedir (PEW, 
2020).

Diğer taraftan ise dine-maneviyata yönelişlerin, Batı ülkeleri başta olmak üze-
re17 dünyada önemli sayılara ulaşan yalnız yaşayanlar arasında artış göster-

16 Buradan hareketle Türkiye başta olmak üzere, Müslüman dünyada COVID-19’un fizikî ve ruhî etkileri kadar, dini-teolojik ve 
manevi etkileri üzerinde de araştırmalara ihtiyaç olduğunu söylemek gerekir.   

17 Mesela Hollanda İstatistik Bürosu’nun (CBS) rakamlarına göre 16 milyonluk Hollanda’da yalnız yaşayanların oranı 2018 
yılında neredeyse 3 milyondur. Erişim: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/26/honderd-jaar-alleenstaanden (ET: 
20.05.2020)

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/26/honderd-jaar-alleenstaanden


787

Özcan Hıdır

diği de belirtilmektedir. Hatta COVID-19 günlerinde yeni bir terim olarak 
yalnızlık pandemisi (pandemic of loneless) nitelemesi de yapılmıştır. Pandemi 
sürecinde de, çoğunluğu yaşlılar ve huzurevlerindeki yaşlılar arasında en çok 
ölüm vakalarının olduğu, hatta bazı devletlerde bu yaşlıların hastanelere alın-
mayarak adeta ölüme terkedildikleri, yukarıda da işaret edildiği üzere, “genç 
COVID-19’lular” ile “yaşlı COVID-19’lular” arasında gençlerden yana tercih-
ler yapıldığına dair tartışmalar olmuştur.     

COVID-19 ve Müslümanlara Yönelik Bazı Teolojik Gelişmeler
COVID-19, yerküre üzerindeki bütün insanların sağlığını tehdit edip kitlesel 
ölümlere yol açarken, aynı zamanda insanlığın pek çok alandaki kazanımları, 
değerleri ve bunların üzerinde inşa edilmiş olan birikimine dair de ciddi teh-
dit ortaya koymuştur. Tabiatıyla bu durum İslâm ve Müslümanlar açısından 
da önemli meydan okumalardan biri olacak; post-modernizm sonrası süreci 
de ifade eden post-human/trans-human ve post-truth (hakikat sonrası) dönemde 
dinlere, insana ve kâinata dair metafizik-ontolojik sorunları beraberinde geti-
recektir. Oxford Sözlük’te 2016 yılının kelimesi seçilmesiyle birlikte daha ziyade 
kullanılan post-truth kavramı, “hakikatin önemsizleşmesi, parçalanması, doğ-
ruların, hakikatlerin, olguların önemini yitirmesi” ve bunların yerini kurgu 
vakalar ve tasarlanmış gerçeklerin aldığı bir dönemi ifade etmektedir. Burada 
anlam-hakikat buharlaşıp gerçekliğinden kopmakta ve yalanın gerçekmiş gibi 
sunulduğu bir kaos ortaya çıkabilmektedir. Bu ise tabiatıyla bir ahlâk-değer 
boşluğunun ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Hal böyle olunca da insa-
ni değerler de gerçekliğinden koparak dönüşecek, neticede insan dönüşmüş 
olacaktır. Hâlbuki insanlık için daha iyi bir dünyanın yolu hakikatin hakikat 
olarak kalmasından geçmektedir.

Bu meyanda COVID-19’un getirdiği post-truth çağı ile de bağlantılı gelişme-
lerden biri de post-truth dönemine ait olsa da COVID-19 sürecinde de sık-
ça dolaşıma giren infodemi olacaktır ki, bu kavram, “bilgi virüsü veya salgını” 
manasında aşırı-asılsız bilgi veya haber salgınının, toplumda korku ve paniğe 
yol açarak, esas salgının yönetimini zorlaştırması olarak ifade edilmektedir. 
Bu anlamda epidemi-pandemi-infodemi üçlemesi dolaşıma girmiştir. BM-Dünya 
Sağlık Örgütü’nce de belirtildiği üzere, “Korona’dan daha hızlı yayılıyor” diye 
tanımlandığı üzere, infodemik sahte haber-bilgiler, bir salgın halinde zihinleri 
işgal edebilmektedir. Pandemi sonrası dijitalleşmenin daha fazla öne çıkmasıy-
la infodemi konusu Müslümanları da daha ziyade meşgul edecek gibi durmak-
tadır. Post-truth döneminin önemli alametlerinden olan, inanan kişiye adeta 
görünürde bir güç bahşeden ve hakikate de alabildiğine dirençli olan “komplo 
teorileri”nin COVID-19 süreci ve sonrasında artmış olduğu da görülmektedir.   

COVID-19’un dinler ve Müslümanlara yönelik belki de en önemli gelişmele-
rinden bir diğeri, “din-bilim ilişkisi”ndeki tartışmalar olacaktır. Zira pandemi 
süreci, tıp ilmi başta olmak üzere, bilimin önemini bir kez daha öne çıkarmış-
tır. Bu durum ise din/İslâm-bilim ilişkisinin doğru kurulmasına yönelik bazı 
tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Dinin uğraştığı ve bilimin uğraştığı 
gerçeklik nesneleri sınırlarını bildiğinde, paradigması doğru kurulmuş bir bi-
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limin, metodolojisi iyi kurulmuş dinî anlayış-okumayla çelişmeyecektir. Zira 
bilim, basit ifadesiyle, neyin nasıl olduğunu kendi tekilliği içinde daha ziyade 
tümevarım yoluyla açıklamakta; din ise, “insanların kendi elleriyle yaptıkları yü-
zünden karada ve denizde düzen bozuldu” (er-Rûm, 30: 41) âyetinin de ifade ettiği 
üzere, daha ziyade niçin sorusuyla anlamlandırmaktadır. Bunu yaparken de 
“kitâb-ı tenzîlî (vahiy)”, “kitâb-ı tekvînî (kâinat)” ve “kitâb-ı nefsî-zatî (insanı)” 
olmak üzere, üç kitabı-olguyu birlikte okumak gerekir. Bunları yerine ikame 
edecek, nakzedecek şekilde değil de inanç, bilgi ve düşünceyi holistik-bütün-
cül ve birbirini tamamlayacak şekilde okunduğunda din bilim ile çatışmaz. Bu 
yönüyle ele alındığında COVID-19, Müslüman için aslında bilimin din/İslâm 
ile çatışmasını değil, buluşmasını hatırlattığını söyleyebiliriz.  

COVID-19 Sonrası Zenefobi ve İslamofobi
COVID-19 sonrası ortaya çıkacak ekonomik daralma ve işsizlikle birlikte özel-
likle ABD, Avrupa, Çin ve Hindistan gibi bazı ülkelerde yabancılara yönelen 
zenefobik, ırkçı-kültürel ırkçı ve nasyonalist tutumların öne çıkabileceği ön 
görülebilir ki, bu yönde bazı açıklamalar-uyarılar da söz konusudur.18 Hitler 
dönemi öncesi Almanya’sında da benzer tutumlarda artış olduğuna dair bilgi-
ler göz önüne alınırsa, bu tür uyarıların ciddiye alınması gereği bulunmaktadır 
(Hıdır, 2012, ss. 35-39). COVID-19 öncesi dönemde yükselişte olmakla birlik-
te, pandemi sürecinde nispeten geri planda kalan, aşırı sağcı-popülist lider ve 
anlayışların sözü edilen bu durumu politik olarak kullanması olasıdır. Bütün 
bunların ise ilgili devletleri daha az şeffaf, daha az özgür tutum ve politikalara 
götürebilir ki, bunun bazı emareleri de bulunmaktadır. 

İslâm karşıtlığının, İngiltere19 ve Almanya gibi bazı ülkelerde bazı söylem-ey-
lemler görülmüş olsa da nispeten azalıp yerini “Çinfobi-sinofobi”ye bırakacağı 
yönünde analizler de yapılmaktadır. Her biri İslâm karşıtı da olan ABD’deki 
Evanjeliklerin korona döneminde “Çinfobi-sinofobi”yi20 körüklemesi ve niha-
yet ABD’de Trump yönetiminin başı çektiği Çin’e yönelik öfke dalgası da bu 
analizlerin zeminini oluşturmaktadır. Hatta benzerlikleri sebebiyle Japonlar, 
Koreliler vb. milletler de bundan nasibini alabilmektedir.   

Bununla birlikte, COVID-19 günlerinde İslâm karşıtı söylem-eylemler ve Müs-
lüman nefreti Hindistan’da artış göstermiştir. Hatta Hindistan belki de İslâm 
karşıtlığının yeni alanı olma potansiyeli taşımaktadır. Bu artışın görünürdeki 
sebebi olarak “Tebliğ Cemaati”nin Mart ayı başlarında Yeni Delhi yakınların-
daki bir toplantısı gösterilmiş,21 bu toplantının Hindistan’a salgının yayılma-
sının en önemli sebebi olduğu ileri sürülmüş ve dolayısıyla da Müslümanları 
18 Mesela Sapiens ve Homo Deus gibi son dönemdeki popüler kitapların yazarı İsrailli Yuval Noah Harari’nin, asıl tehlikenin 

COVID-19 olmadığı, bu virüs sebebiyle dünyada nefret söylemi, dışlayıcı tutumların artabilme endişesine dair bkz. Carthaus, 
A, 22.04.2020. Yuval Noah Harari on COVID-19. The biggest danger is not the virus itself, DW. Erişim: https://www.dw.com/
en/virus-itself-is-not-the-biggest-danger-says-yuval-noah-harari/a-53195552 (ET: 10.05.2020)

19 İngiltere’de islamofobik söylem-eylemleri kaydeden Tell MAMA’nın aktardığına göre, virüsün Müslümanlarca yayıldığına 
dair söylemler artmıştır. En önemli argüman olarak da COVID-19 günlerinde Müslümanların camilere devam ettiği göste-
rilmiştir. Hâlbuki yayılan fotoğrafların sokağa çıkma tedbirlerinden önceye ait olduğunu polis açıklamıştır. Yine başörtüsü 
takan bazı Müslüman kadınlara yönelik nefret söylemleri ile “cihat da korona kadar bulaşıcı” türü kültürel ırkçı ifadelerde 
bulunulduğunu belirtmek gerekir.   

20 Çin’e-Çinlilere yönelik bu tutumlar genelde zenefobi olarak isimlendirilse de özelde sinofobi olarak nitelendirilir ki, nispeten 
yeni bir kavramdır.

21 Bu cemaatin Mart ayı başlarında Malezya ve Pakistan’da da benzer toplantılar yaptığı ve en az 6-7 ülkeye bu toplantılar yo-
luyla virüs bulaştığı yapılan yorumlar arasındadır. 

https://www.dw.com/en/virus-itself-is-not-the-biggest-danger-says-yuval-noah-harari/a-53195552
https://www.dw.com/en/virus-itself-is-not-the-biggest-danger-says-yuval-noah-harari/a-53195552
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ötekileştirici, suçlayıcı sözlü, fiili ve psikolojik saldırılar ile alış-verişi kesme 
çağrılarına dönüştürülmüştür. Hükümetteki parti (BJP) yanlısı aşırı sağ Hin-
du gruplar Müslümanlar için “korona cihatçıları”, “bio cihatçılar”, “iğrenç gö-
rüşlere sahip bu insanlar”, “korona teröristleri” vb. söylemlerle niteleyip CO-
VID-19’un Hindulara bulaştırmak için Müslümanların bir komplosu olduğunu 
iddia etmişlerdir. Hükümet de Hindistan’daki onaylanmış korona vakalarının 
beşte birinin Tebliğ Cemaati’nin Yeni Delhi’deki toplantısı kaynaklı olduğunu 
söylemiştir. Ancak hükümetin COVID-19 ile mücadeledeki başarısızlığının su-
çunu Müslümanlara fatura etmeye çalıştığı yönünde yorumlar bulunmaktadır. 
Öte yandan Tebliğ Cemaati”nin bu tutumunun İslâmî açıdan isabetsizliği bir 
yana, onların bu tutumu, Hindistan’daki 200 milyonluk Müslümanlara (nüfu-
sun %14’ü) hak etmedikleri nitelemeleri yöneltilmesine sebep olmuş, pande-
miye yakalananların tedavi olmasına engel teşkil etmiş, ayrıca Hindistan’daki 
ırkçı-İslâm karşıtı aşırı sağcılara de malzeme vermiştir. Hatta “Hindistan’da 
COVID-19’un yayılışının tek suçlusu olarak Müslümanların görülmesine yol 
açmıştır. Bu meyanda COVID-19 bahane edilerek Müslümanlara yönelik bu 
aşırı nefretin arkasında özelde Keşmir sorunun genelde ise dünyadaki İslamo-
fobik dalganın etkisi olduğu söylenebilir.   

Sonuç
İslâm, Yahudilik ve Hıristiyanlık özelinde dinlerin genel anlamda hastalık-sal-
gına bakışı, COVID-19 sürecinde Evanjelikler, Ultra-Ortodoks Yahudiler ve 
Tebliğ Cemaati’nin tartışılıp öne çıkan tutumları ile COVID-19 sonrasındaki 
muhtemel teolojik ve teo-politik gelişmeleri ele aldığımız bu çalışmamızda ne-
tice itibariyle şunları ifade edebiliriz:

Bu meyanda dinlerin hastalık-salgınlara teolojik bakışının tespiti, bu dinle-
re mensup kimselerin COVID-19 pandemisine dini ve teo-politik tutumlarını 
analizde ehemmiyeti haizdir. Bu açıdan da Hıristiyanlık içinde Evanjelikler, 
Yahudiler arasında Ultra-Ortodokslar ile Müslümanlardan da Tebliğ Cema-
ati’nin söylem-eylemleri öne çıkmıştır. Temel dini metinlerdeki ilgili bilgileri 
nispeten “apokaliptik-eskatolojik” tarzda yorumlayarak hastalık-salgını, “Tan-
rı’nın bir cezası”, “Hz. Îsâ’nın gelişinin habercisi” olarak gören Evanjelikler, 
pandemi sürecinde şeriat kurallarına uymayı tedbirlere önceleyen Ultra-Or-
todoks Yahudiler ile en azından başlangıç dönemlerinde pandemiye rağmen 
Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Malezya’da büyük çapta toplantılar yaparak 
tartışmalara ve Hindistan’da İslamofobik tutumların alevlenmesine yol açan 
Tebliğ Cemaati’nin yaklaşımları öne çıkmış ve teolojik ve teo-politik anlamda 
tartışılmıştır.

COVID-19 pandemisi, tıbbî, siyasî, ekonomik, sosyolojik, psikolojik, sosyo-kül-
türel vb. pek çok açıdan dünyada tartışıldığı gibi, teolojik ve teo-politik an-
lamda da tartışılması gereği açıktır. Henüz diğer alanlardaki kadar olmasa 
da COVID-19’un bu yönü de tartışmalara ve araştırmalara konu edilmekte-
dir. Nitekim İslâm dünyasında ve ABD ve İsrail gibi ülkelerde bu yönde bazı 
analizler yapılmış, farklı dini-mezhebi veya dinden uzak gruplara yönelik 
kamuoyu araştırmaları da yapılmıştır. Bu araştırmalarda pandemi sürecinde 



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

790

önemli ölçüde dine-maneviyata yönelimlerin olduğu, dinden uzak gruplarda 
bile önemli ölçüde dine-maneviyata yönelimlerin görüldüğü, insanın gayesi, 
dünyanın ve insanlığın geleceği üzerine sorgulamaların arttığı anlaşılmakta-
dır. Bu meyanda COVID-19 pandemisi sürecindeki teolojik ve teo-politik bazı 
tartışmaların yanı sıra sonrasında da bir kısım fırsatları ve meydan okumaları 
gündeme getirmektedir. Dolayısıyla COVID-19 krizi, tıpkı diğer alanlarda ol-
duğu gibi, teolojik anlamda da hem fırsatları hem de zorluk-meydan okuma-
ları getirmektedir. Bu meydan okumalardan bazıları olarak din-bilim ilişkisi, 
pandemi sürecindeki dine-maneviyata rölatif olarak yönelmenin kalıcı olup ol-
mayacağı ve dolayısıyla dinden uzaklaşmaya evirilip evirilmeyeceği, dijitalleş-
medeki artışla gündem daha ziyade gelen “bilgi kirliliği” anlamındaki infode-
mi ve tıp etiği/bio-etik tartışmalarıdır. Müslümanlar açısından fırsatlar olarak 
ise, pandemi öncesinde alabildiğine öne çıkan İslâm karşıtlığının, COVID-19 
sürecinde nispeten azalıp yerini Çinfobi-sinofobiye bırakma ve İslâm-Müslü-
manların genelde negatif imajına olumlu katkı yapma ihtimalidir. İslâm’daki 
her insanı mükerrem görme, yaşlılara hürmet, yardımlaşma, temizlik-hijyen, 
karantina ve sosyal mesafeye dair emir-tavsiyelerin bir kısmının Batı ülkele-
rindeki önemli basın yayın organlarında gündeme getirilmesi ve Müslüman 
bir ülke olarak Türkiye’nin ABD, İngiltere, İtalya, İspanya başta olmak üzere 
pek çok ülkeye olan tıbbi yardımları ile ABD ve Avrupa’daki bazı Müslüman 
kurumların temsilcilerinin bilhassa yaşlı, fakir ve yalnız yaşayanlara yönelik 
ziyaretleri ve dayanışma örnekleri, tartışmaya açıksa da, negatif imajı nispeten 
pozitife dönüştürmede etkili olacaktır. Bunun için ise, COVID-19 sonrasına 
yönelik olarak Müslümanların, İslâm ve insanlık arasındaki ilişki, insanlığın 
geleceğine dair, ontolojik-metafizik yönleri haiz perspektifleri de içeren dek-
larasyonlar ortaya koyup uygulanması için çaba sarf etmeleri icap etmektedir. 
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Özet
Tarihteki benzerleri dikkate alındığında, COVID-19 küresel salgın süreci ve 
sonrasında insan hayatının her alanında önemli değişimler olacağı beklen-
mektedir. Ne var ki nano teknoloji, yapay zekâ, robotik üretim, dijital sosyallik 
uygulamalarının yapıldığı, uzayda yerleşik yaşam ve transhümanizm araştırma-
larının hız kazandığı bir çağda ortaya çıkan salgın sebebiyle yerkürenin âdeta 
bir “karantina alanı” halini alması, geleceğe dair endişe ve belirsizliği arttır-
mıştır. Salgını önlemek ve etkilerini azaltmak için toplum hayatı ve ilişkiler 
alanında bazı kısıtlama ve uygulamalar getirilmiştir. Bunların sürekli ve kalıcı 
olabileceği ve sosyal hayatın dijitalleştirmede gerekçe olarak kullanılabileceği 
şeklindeki algı sebebiyle endişe ve belirsizlik yerini giderek korku ve kaosa 
bırakmaktadır. Bir sağlık olayı olmanın çok ötesindeki sonuçları nedeniyle ve 
genel kabul gördüğü üzere, şayet küresel salgın tarihin akışı bakımından bir 
dönüm noktası olacak ve “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ise her alan gibi 
ahlâk da bundan payına düşeni alacak demektir. Bu durum karşısında yeni 
normal döneme dair ileri sürülen öngörü, tahmin, iddia ve beklentiler hesaba 
katılarak ve fakat “insan” gerçeği esas alınarak yeniden bir “ahlâk tasavvuru” 
ortaya konulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler
insan, anlam, değer, ahlâk, bilgi, inanç, niyet, eylem, dijitalleşme, COVID-19
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Morality: Consciousness of Being Human and Staying Human

Abstract
Considering its historical counterparts, significant changes are expected to oc-
cur in all areas of human life during and after the Global COVID-19 Outbreak. 
However, due to the globe almost turning into a “quarantine zone” because of 
a pandemic emerging during an age that has nano technology, artificial intel-
ligence, robotic production, digital sociability applications, the search for life 
in space and trans humanism; concern and uncertainty about the future has 
greatly increased. Some restrictions and practices in community life and rela-
tionships have been introduced to prevent the outbreak and reduce its effects. 
Due to the perception that these restrictions might be permanent and used as 
an excuse to digitalize social life, the concern and uncertainty are gradually 
being replaced by fear and chaos. Because of its consequences being far be-
yond of a health event, if the global epidemic becomes a turning point in terms 
of the flow of history and “nothing ever will be the same” as it’s widely fore-
seen, morality will also have its share of change. Under these circumstances, a 
new “morality concept” should be put forward, by considering the predictions, 
claims and expectations of the new normal period but fundamentally based on 
the reality of being “human”.

Keywords
human, meaning, value, morality, knowledge, faith, intent, action, digitalization, 

COVID-19
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Giriş

İnsanlık camiası olarak yaşamakta olduğumuz ve bir an evvel geride bırakmayı 
içtenlikle temenni ettiğimiz COVID-19 küresel salgın sürecinin, günümüzün 
bilimsel ve teknolojik gelişmişlik düzeyi ile ele alındığında, insanlık tarihinde 
bu çap ve nitelikte yaşanan bir ilk olduğu herkesin kabul ettiği bir vakıadır. 
Çok kısa sürede doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine neredeyse yer-
kürenin tamamına yayılan bu küresel salgın, âdeta yaşamakta olduğumuz çağa 
damgasını vuran küreselleşmenin nasıl bir şey olduğunu tüm insanlığa gös-
termektedir. Bu niteliği ile onu insanlık tarihi açısından bir dönüm noktası 
olacağı düşünülerek her düzey ve kesimde bir temenni ve/veya tespit olarak 
“hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” fikri dillendirilmektedir.

Çin’in, Hubei eyaletinin 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde olağan dışı za-
türre vakaları görüldüğünü bildirdiği 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren hızla 
yüzlerce ülkeyi etkisi altına almasıyla yükselen vaka sayısı dört beş aylık süre 
zarfında milyonlara, ölümler ise yüzbinlere ulaştı (Şeker vd., 2020). Neredeyse 
tüm dünyada hayat durma noktasına geldi, ülkeler sınırlarını kapattı, ulaşım 
en alt seviyeye indi, üretim ve ticaret hız kaybetti. Caddeler, sokaklar, mey-
danlar, pazar yerleri, açık alanlar boşaldı; insanlar evlerine kapandı. Aslında 
bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkan koronavirüs salgınının eğitimden bilime, 
kültür ve sanattan ibadete, tarımdan turizme, sanayiden ticarete hayatının tüm 
alanlarını etkisi altına almasıyla insanlık tam bir kaos ortamıyla yüz yüze geldi. 
Ortaya çıkan bu manzara, insanlığa “dünya tarihinde yönetim ve yaşam deği-
şikliklerine yol açan ve küresel etkileri olan sağlık olayları” sonrasındaki geliş-
melerin “paraları olsa dahi üretimin olmadığı toplumların yüzleştikleri trav-
matik sonuçlar üzerine şekillenmiş” olduğunu hatırlattı. Sözgelimi 1300’lerde 
yaşanan ve sonuçları bakımından Avrupa’nın en büyük salgını olarak kabul 
edilen Kara Veba (Black Death) ile Avrupa’da feodalizmin çöküşü arasındaki 
ilişkiyi düşünmeye sevk etti (Şeker vd., 2020)
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COVID-19 küresel salgını ise -alınan etkili önlemler sayesinde yol açtığı ölüm 
vakaları öncekilerden düşük olmakla birlikte- etkilediği ülke sayısı itibariyle 
100 yıl önce görülen İspanyol Gribi’nden sonra karşılaşılan en büyük ve küresel 
çapta yaşanan ilk salgın olma özelliği taşımaktadır. Tek başına bu bile bütün 
insanlığın büyük bir korku ve endişeye kapılmasına yetmekteyken, dahası bü-
tün bunların insanlığın bilimsel ve teknolojik birikim açısından tarihinin en 
güçlü olduğu, nano teknoloji ile bambaşka bir gelecek tasarladığı, mühendislik 
ve tıp alanları ile ilaç üretiminin devrimsel gelişmeler kaydettiği, yapay zekâ 
ve transhümanizm üzerinden ölüme çare ve uzayda yaşam alanları arayışının 
gündemde olduğu bir döneminde gerçekleşiyor olması, korku ve endişe üze-
rinde “çarpan etkisi” yapmaktadır. Açıklanması zor bu çelişkinin yanı sıra daha 
önceki salgınların insan ve toplum hayatında yol açtığı değişim ve dönüşümlere 
de atıfla bu yeni salgın etrafında çeşitli açıklamalar yapılmakta ve türlü iddialar 
ileri sürülmektedir. Bir de bu açıklama, yorum ve iddiaların çağın ayırt edici 
imkânları konumundaki bilişim teknolojisi, kitle iletişim araçları ile sosyal med-
ya mecraları üzerinden hızla yayılması, yaşanmakta olan kargaşa, toplumsal 
gerilim ve telaşın kat be kat artmasını beraberinde getirmektedir. TÜBA CO-
VID-19 küresel salgın Raporuna yansıdığı şekliyle (Şeker vd., 2020): Bilim in-
sanlarının çalıştıkları ülke ve laboratuvarlardan izinsiz ve yetkisiz etik dışı çalış-
ma ve paylaşımları gerekçesiyle de suçlanmalarına şahit olunmuştur. Çin’in ilk 
vakayı ne kadar gizlediği ve izole etme konusunda ne denli geç kaldığı tartışma 
konusu olmuştur ve bundan sonra da bu vb. tartışmalar canlılığını koruyacaktır. 
COVID-19’un, koronavirüs grubundan bir virüsün doğal mutasyona uğrayarak 
insana bulaştığı iddia edilmektedir. Bunun yanı sıra COVID-19’un laboratuvar-
da üretildiği, kontrolden çıkmasıyla salgına neden olduğu hatta yaratanlarınca 
bilinçli olarak dünyaya yayıldığı yününde de çeşitli görüşler mevcuttur. Wuhan 
kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’ndan alışveriş yapanların enfekte 
olduğu, virüsün yarasa çorbası tüketenlerden veya bir yılan türünden yayıldı-
ğı şeklinde çeşitli araştırmalar ve yazılar paylaşılmaktadır. Temelsiz, kanıtla-
namamış, bilimsel olmayan birçok iddia toplumların gündemini ve bireylerin 
zihinlerini meşgul etmektedir. Geçmiş yıllarda üretilmiş birçok bilim-kurgu 
ve sanatsal çalışmada (film, roman) benzeri senaryoların işlenmiş olması veya 
popüler kültür eserlerinde yıllar önce benzeri gelişmelerin öngörüldüğünün 
sosyal medya üzerinden paylaşımlarının, toplumlarda tedirginlik ve endişeyi 
artırmaktan öte bir katkı sunmadığı da gerçektir.

Dahası, koronavirüsün ortaya çıkışına ve yayılmasına ilişkin bu gibi spekülas-
yonlar ile kısıtlanmış sosyal hayat sürecinin üstüne bir de bu küresel salgının 
“yeni normal dönem” için dillendirilen “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” 
söylemi doğrultusunda dijital dünya, dijital küresel devlet, dijital sosyal hayat, insan-
lık 2.0, tekillik/singularity, transhümanizm vb. (Canan & Acungil, 2019; Yıldırım, 
2019a; 2019b; 2020) birtakım gelişmelerin küresel ölçekte yaygınlaştırılması-
na yönelik bir hazırlık aşaması olarak kullanıldığı algısı ve/veya iddiası, gelece-
ğe dair belirsizlik, endişe ve korkuları katmerli hale getirmektedir. 

Hemen her konuda olduğu gibi yaşanmakta olan ve bir sağlık sorunu olmanın 
ötesine geçen COVID-19 küresel salgın sürecinin kendisi de bu olay etrafında 
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birbirinden çok farklı açıklama, yorum, iddia ve öngörülerin ortaya atılması da 
bir “insanlık durumu”dur. Her insanlık durumu gibi bu olayın da ortaya çıkışın-
dan küresel çapta yayılışına, algılanışından açıklanışına, anlamlandırılışından yo-
rumlanışına, etkilediği her alanda tedbirlerin alınışından bunların uygulanışına 
ve sonrasında ortaya çıkacak olan yeni dönem ve durumun öngörülüşüne kadar, 
her boyut ve aşamasında kurum, kuruluş ve yönetimlere düşen görev ve sorum-
luluklar bulunduğu ve bunların yerine getirilmeye çalışıldığı açıktır. Bununla bir-
likte açıktır ki yine her insanlık durumu gibi burada da işin seyrini asıl belirleyip 
yönlendiren tek tek bireylerin tavır, tutum ve eylemleri olmaktadır/olacaktır. Kabul 
edileceği üzere gerek devam etmekte olan salgın ortamında ve gerekse salgın 
sonrası insanlığı ve toplumları bekleyen yeni normal dönemde kurum, kuruluş 
ve yönetimlere düşen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi “hukuk” norm, 
ilke ve kuralları çerçevesinde anlam, değer, işlev ve meşruiyet kazanırken, bütün 
bunlara ilişkin olarak her bir insanın/bireyin sergilediği/sergileyeceği tavır, tutum 
ve eylemlerin şekillendiği/şekilleneceği zemin “ahlâk” olmaktadır.

Eski Normal Dönemden Yeni Normal Döneme Ahlâk
Koronavirüs benzeri büyük salgınların tarihine bakıldığında, başka etkenlerin 
yanı sıra, bu gibi olayların da tarihin akışındaki değişimlere etki edecek şekilde 
hemen her alanda geniş çaplı ve etkili sorgulamalara yol açtığı; kadim anlayış, 
inanç ve geleneklerin değişmesine sebebiyet verdiği görülür. Nitekim XIV. 
yüzyılda Avrupa’yı kasıp kavuran Kara Veba Salgını sonrasında Orta Çağ’ın 
geleneksel inanç, düşünce, ilke ve değerlerinin sorgulanarak yerine yenile-
rinin konulmasıyla ortaya çıkan değişimin yeni bir dönemi yani Modernliği 
şekillendirdiği, bu değişimden en büyük payı da ahlâkın aldığı bilinmektedir. 
Nitekim başka uygarlıkların kalıntıları üzerinde yaşayan toplumları da ken-
di anaforuna çekerek bir dünya uygarlığı haline gelmeyi başaran Modernlik, 
kavram ve değerleri dönüştürüp asli mana ve muhtevasından kopartarak ait 
olduğu dünyanınkiyle birlikte etkilediği toplumların geçmişe ait hafızalarını 
da boşaltmıştır. Bu durum insanlığın birçok çelişki, bunalım, tıkanma, savaş, 
kaos ve belirsizlik ile karşı karşıya kalmasına ve tarihte ilk kez bir kültürün 
yaşadığı bunalımın bütün kültürlerin yaşadığı bunalıma dönüşmesine yol aç-
mıştır. Modernliğin duyuş, düşünüş ve eyleyişlerde ortaya çıkardığı sorunların 
çözümü XX. yüzyılın üçüncü çeyreğinde siyaset felsefesinden beklenmişken, 
son çeyrekte bu beklentinin ahlâk alanına yönelmesiyle (Türer, 2009, s. 17) 
sorunların temelinde esasen yaşanmakta olan ahlâk bunalımının yattığı idrak 
edilmiş ve çözüm arayışları başlamıştır (Sarıoğlu, 2009).

İnsan ve Ahlâk
Bu arayışlar henüz sadra şifa olacak bir neticeye kavuşamamışken, insanlık 
âlemi şimdi de COVID-19 küresel salgını sonrasında kendisini nelerin bekledi-
ğine dair derin bir belirsizlik ve endişeyi yaşar duruma gelmiştir. Bu küresel 
salgına nispetle daha yerel olup bilimsel ve teknolojik gelişmişlik bakımından 
günümüzle kıyas dahi edilemeyecek dönemlerde vuku bulan benzer olayların 
doğurduğu değişimler dikkate alındığında, yaşamakta olduğumuz süreç son-
rası yeni normal dönemi şekillendirecek olan değişimlerin, tüm diğer alanlar-
la birlikte ahlâkı da derinden etkileyeceği beklenebilir. 



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

800

Teolojik/ilahi otoriteye dayalı dinî öğretiler dışındaki gerek klasik ve geleneksel 
gerekse modern felsefi teoriler genellikle, insanın sosyal-politik varlık oluşun-
dan hareketle ahlâkı norm, ilke, kural ve yaptırımıyla sosyal alanda bulanan bir 
“sosyal değerler manzumesi/düzeni” olarak görmektedirler. Bu yaklaşım esas 
alındığında, COVID-19 küresel salgın sonrası yeni normal dönemde insanlığı, 
çoğunlukla öngörüldüğü gibi dijitalleşme, sanal ortam, yapay zekâ kontrolü, 
arttırılmış gerçeklik, transhümanizm, fiziki mesafe ve tekillik gibi alışık olun-
mayan kavramların resmettiği bir sosyal hayat bekliyorsa ve “hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak”sa ahlâkın da yeniden tanımlanması kaçınılmaz demektir. 

Daha şimdiden önceki/eski diye nitelenmeye başlanan normal dönemde bile 
dijital ortamlarda sanal/uydurma/fake hesap ve kimlikler ile boy göstermeyi 
yeğleyen bireylerin, gerçek kimlikleriyle ortada oldukları durum ile telif edi-
lemeyecek fikir, söz ve eylemleri sergilemekte sınır tanımadıkları göz önüne 
alındığında, toplum hayatı ve ilişkilerin fiziki toplumsal ortamdan dijital/sanal 
ortama taşınacağı öngörülen bir yeni normal dönemin gebe olduğu belirsizlik 
hatta kaos, hayatın her alanı gibi ahlâkı da derinden etkileyecektir.

Üzerinde durulması icap eden temel soru/n şudur: İnsan ilişkilerinin/toplum-
sallığın yüz yüze cereyan ettiği fiziki ortamdan “sosyal mesafe” ilkesinin bir 
gereği olarak büyük ölçüde/belki de tümüyle dijital-sanal ortama taşındığı yeni 
normal dönemde, ahlâki öznenin benlik, kişilik ve kimlik oluşumunun nasıl 
gerçekleşeceği; bunun dışavurumu olan eyleme ilişkin “norm” ile ortaya çıkan 
sonuca uygun yaptırımın ne olacağı ve nasıl uygulanacağı; salgın vesilesiyle 
içselleştirilmiş olacak/olan fiziki/sosyal mesafe ilkesi ve dijital sosyal hayatın 
bunlar üzerindeki etkisinin ne olacağı, hangi yolla ve ne ölçüde gerçekleşeceği 
gibi pek çok soru/n irdelenmeyi beklemektedir. Bu ve başka soru/n/lara çözüm 
aranırken geçmişe/eskiye dair ne varsa hepsiyle yüzleşip eleştirmek, mevcut 
durumu anlamak ve anlamlandırmak bakımından yararlı hatta gereklidir; an-
cak genellikle yapıldığı gibi geçmişi/eskiyi gelinen noktanın yegâne sorumlusu 
sayıp tümüyle terk ederek çözüm üretilebileceğini sanmak da o ölçüde yararsız 
ve gereksizdir. Bu itibarla burada, dünden bugüne ortaya konulmuş ahlâka 
dair tasavvur, teori ve tartışmalar göz ardı edilmeden ve ayrıntılara girip konu 
dağıtılmadan, meselenin, karmaşık/sofistike olmayan bir yaklaşımla ve doğ-
rudan ahlâk öznesi olan “insan” üzerinden irdelenmesi yoluna gidilmektedir.

İnsanı Tanımak
İmdi, ahlâk aslında hayatın akışı içinde bireyin, kendisini ve çevresinde olup biteni 
algılama ve anlamaya yönelik merakı ile başlayıp insan olarak bireysel ve türsel va-
roluşu ile tümüyle varlığı anlamlandırma ve deneyimleme çabası olarak devam eden 
sürece ilişkin bir mesele olarak değerlendirilebilir. Bu anlayıştan hareketle ah-
lâk meselesini herkesin kolaylıkla tecrübe edebileceği iki basit uygulama üze-
rinden anlamaya girişebiliriz. İlk olarak herhangi bir vesileyle bir araya gelmiş 
olan bir grup insanın kendi aralarında yaptıkları serbest konuşma/sohbet or-
tamının ses kaydı alınıp dökümü yapılarak analiz edilse, ortaya çıkacak olan 
manzarada sohbet konusunun insan hakkında söylenenlerin de çok büyük öl-
çüde olumsuz şeyler olduğu görülecektir. İkinci olarak topluluktan herhangi 
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bir kişiye yönelip kendisi işaret edilerek insan denildiğinde aklına ilk gelen bir 
iki sözcüğü söylemesi istenip bunlar listelendiğinde ise bu defa önceki durum-
la ters orantılı biçimde olumlu düşünce ve ifadelerle karşı karşıya kalınacaktır. 
(Bu uygulama tarafımdan uzun yıllar boyunca hem öğrencilerle hem de farklı 
kurumlara mensup eğitim düzeyi, meslek, kariyer ve statüleri farklı olan top-
lamda binleri aşan sayıda kişiyle yapılan bir tür alan araştırması olarak dene-
yimlenmiş; iki uygulama sonuçlarının birbiriyle ters orantı oluşturacak şekilde 
bire üç bire beş bandında olduğu görülmüştür.)

Her iki durumda da üzerinde konuşulan insan olmasına rağmen ortaya çıkan 
sonucun birinde büyük oranda olumlu diğerinde olumsuz olması ne anlama 
gelmektedir? Bu duruma çeşitli gerekçelerle farklı açıklamalar getirilebilirse 
de ortaya çıkan bu sonuç çoğu kişinin kendi insanlığından memnun olduğu ve 
bunu olumlu ifadelerle dile getirdiği, başkalarının insanlığından memnun olma-
dığı ve bunu olumsuz ifadelere döktüğü şeklinde değerlendirilebilir. Böylesine 
basit bir gözlemle açığa çıkan çelişki dahi insan denilen varlığı daha yakından 
tanımanın gereğini ortaya koymaktadır. İnsanı bilmek, anlamak, anlamlan-
dırmak onun varlıktaki (ontolojik) konumu, yapısı (tabiat), gücü ve sınırını 
belirlemek demektir. Nitekim insanlık tarihi boyunca düşünce, inanç, bilim ve 
sanat alanında sarf edilen bütün çabaların son tahlilde insanı anlamak, anlam-
landırmak ve anlatmak gibi bir nihai amaca yöneldiğini söylemek abartı olma-
yacaktır.

Hayatın akışı içerisinde her insanın kendi basit gözlem ve deneyimlerine da-
yalı tespitlerinin ötesinde kadim zamanlardan günümüze kadar ortaya çıkmış 
dini ve felsefi ahlâk öğretileri ile bilimsel araştırmalara dayalı verilerin yanı 
sıra hukuk normlarına bakıldığında, göz önüne alınan insan gerçeği şöyle bir 
manzara arz ediyor. Bir yanıyla âciz, başkalarına muhtaç ve toplu halde yaşa-
maya mahkûm bir varlık; diğer yanıyla otonomi ve özgürlüğe düşkün, otorite-
ye ve yönlendirmeye muhatap olmaktan hoşlanmayan, fakat beklentileri uğru-
na aşağılanırcasına emir almayı dahi cana minnet sayabilen, değişen şartlara 
uyum gösterebilen, olgu ve olayları ben-merkezci bir açıdan görüp algılayan 
ve her şeyi yönetmek isteyen, istismarcı yani hemen her şeyi kendi çıkarına 
kullanabilen, yerine göre amaçları araç araçları da amaç haline getirebilen, 
sevgi ile nefreti, ümit ile korkuyu, sevinç ile hüznü iç içe yaşayabilen, ezcümle 
çelişkiler yumağı ve zıtlıklar kumkuması bir varlık iken, bir başka yanıyla da 
sahip olduğu akıl ve irade gücü sayesinde varlık âleminde üstün ve ayrıcalıklı 
konuma yerleşebilen bir varlık. Örnek kabilinden işaret edilen bu hususlar ışı-
ğında insanın ihtiyaç, duygu ve düşünme olarak adlandırabileceğimiz işte bu 
üç boyutlu yapıda olduğu, ayrıca imkânlar adını verebileceğimiz bir dördüncü 
boyutun da onu dışardan çevrelediği/kuşattığı söylenebilir. İnsanın hayat serü-
veni işte bu dört boyut arasındaki gerilim ortamında uyum ve bütünlük sağlaya-
rak dinginlik, huzur ve mutluluğa erme arayışı ve çabasından ibarettir. Bu haliyle 
insan, tabir yerindeyse, en yüksek özgül ağırlığa sahip sıvı madde olmasına 
karşılık ele avuca gelmeyen, sağı-solu, üstü- altı belli olmayan, dış ortamdaki 
değişmelerden en hızlı ve en çok etkilenen “cıva” ya benzetilebilir. (İnsanın ya-
pısını resmetmek üzere dile getirilen bu hususlar olumlu yahut olumsuz değer 
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hükmü olarak değil, yalnızca birer tespit olarak görülmelidir. Kaldı ki insan, 
varlık hiyerarşisindeki özel ve ayrıcalıklı yerini bu yapısına borçludur.) 

Can alıcı girift soru/n tam da bu bağlamda kendini göstermektedir: Bu yapı-
sıyla insan kendi iç dünyasında (benlik, ben bilinci, kalb-i selim, itminan) ve 
toplum hayatında (kişilik, biz/tarih/kültür/medeniyet/aidiyet bilinci) en temel 
ihtiyacı ve nihai amacı olan dinginlik, huzur ve âhengi ne ile ve nasıl sağla-
yabilir? Bu soruya farklı cevaplar verilebilir ve mesela genellikle şunlar dile 
getirilir: Din, hukuk, töre, gelenek-görenek, ahlâk, kültür, eğitim vb.

Her biri ayrı bir yapı yahut kurumun adı olan bu sözcüklerin ortaklaşa işa-
ret ettiği şey, bir insanın hangi durumda nasıl davranması gerektiğine dair 
normlar/ilkeler/kurallar manzumesinden başkası değildir. İnsanın biraz evvel 
işaret edilen otonomi ve özgürlüğe düşkün, otorite ve yönlendirmeye muhatap 
olmaktan hoşlanmayan yanı hatırlandığında önüne konulan kuralların onun 
için sınırlandırılmak ve engellenmek yani bir özgürlük krizi anlamına geldiği 
fark edilecektir. Bu arada, insanın anlamlı bulup değer verdiği bir konuda 
beklentileri uğruna aşağılanırcasına emir almayı dahi cana minnet sayabilen 
öteki yanı ile anılan yapı ve kurumların insan eylemlerine değer biçme konu-
munda bulundukları birlikte düşünüldüğünde aralarındaki ortak paydanın 
anlam ve değer olduğu da görülecektir. 

Bu durum karşısında iki soru/n ile yüz yüze geliyoruz: İlki insanın hangi du-
rumda nasıl davranması gerektiğine dair normlar/ilkeler/kurallar koyan din, 
hukuk, töre, gelenek-görenek zaten mevcutken, ahlâkın da bunlardan birine 
indirgenmiş, eklemlenmiş veya bunlardan bağımsız fakat yine onlar gibi dışar-
da hazır bulunan bir normlar/kurallar/ilkeler manzumesi olarak görülmesinin 
anlamlı, işlevsel ve gerekli olup olmadığı; ikincisi ise anlam ve değerin ne ol-
duğu ve nasıl ortaya çıktığı meselesidir.

Anlam ve Değer
İlk sorunun ele alınmasına zemin oluşturacağı düşüncesiyle önce ikinci sorun, 
herkesin kolaylıkla deneyimleyebileceği iki örnek üzerinden irdelenebilir. Ör-
neklerden biri duygu ve düşüncelerimizi dışa vurmak, dile getirmek, başka-
larına iletmek ve kayda geçirmek için kullandığımız, her biri hançeremizden 
çıkan bir sesi simgeleyen harfler; diğeri de nicelik ve miktarları ifade etmek 
için başvurduğumuz sayıları oluşturmada kullandığımız rakamlardır. Harfler 
tek başlarına alındığında bir sesin simgesi olmak dışında başka herhangi bir 
anlam ve işlevleri yoktur. Başka harflerle ilişkilendirilip bir bütünün (kelime/
sözcük) parçası olduklarında ise hem bir işlev kazanırlar hem de bir bütünün 
oluşmasında pay sahibi olurlar. Bir bütünü oluşturan harflerin konum ve iş-
levinin değişmesi, anlamın değişmesi yahut yok olmasını da beraberinde ge-
tirir. Aynı durum rakamlar için de geçerli olup tek başına alındığında hiçbir 
rakamın küçük mü büyük mü olduğu söylenemez. Ancak başka rakamlarla iliş-
kilendirildiğinde birbirlerine göre büyük yahut küçük oldukları söylenebilir. 
Birden fazla rakam bir araya getirilip yeni birim ve bütünün parçası/unsuru 
yapıldığında o bütün içindeki konumuna göre hem yeni bir değer hem de 
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daha büyük bir değerin oluşumunda rol sahibi olur. Bütün içindeki konum 
ve işlevindeki bir değişme ise hem kendi basamak değerinin hem de parçası 
olduğu bütünün değerinin değişmesine yol açar. Bu iki örnek, anlam ve de-
ğerden söz edilebilmesi için en az iki şeyin varlığı ile bunlar arasında ilişki, 
uygunluk, sıradüzeni ve bütünlük bulunması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Aynı durum melodilerin oluşturulduğu notalar ve tınılar ile resimlerin oluştu-
rulduğu renkler ve tonlar üzerinden de görülebilir.

İmdi, insan olarak her birimiz, kendimiz de dâhil olmak üzere, herhangi bir 
şeyin anlam ve değerinden söz ediyorsak, mutlaka o şeyi kendimizle bağlantılı 
bir ilişki, uygunluk, sıradüzeni ve bütünlüğün unsuru olarak görüyor ve ele 
alıyoruz demektir. Bir başka şekilde söylersek, bireyin kendisi ile ilgili/alakalı 
görüp ihtiyaç duymadığı hiçbir şeyi anlamlı ve değerli bulması beklenemez. 
Birey bunu insanı insan kılan düşünme yetisi yani akıl sayesinde yapabilir. İn-
san, akıl varlığı olarak öncelikle kendisi ile ilişki kurma, kendi varlığını fark 
etme, ben bilincine erme imkânını bulmuş olur. O, yine akıl gücüyle edindiği 
üç boyutlu zaman ve mekân bilinci içinde hem kendisi ile hem de birbirleriyle 
ilişkilendirmek suretiyle varlık, olgu ve olayları anlama, anlamlandırma ve an-
latma ayrıcalığını elde eder. 

Diğer yandan varlık âlemindeki her şey insanın düşünme yetisine hitap eden 
bir ilişkiler ağı içerisinde yaratılmış ve yapılandırılmıştır; her insan bu ilişkiler 
ağı içene doğar ve onun bir parçası/unsuru olur. Birey, oluşumunda herhangi 
bir dahlinin söz konusu olmadığı bu ağın işlevselliği, içeriği ve niteliğinin şe-
killenmesini etkileyecek; ayrıca kuracağı yeni ilişkilerle bu ağı büyütecek dona-
nımdadır. İster tarafların iradesi dışında isterse onların iradesiyle oluşsun her 
ilişki, tarafların her birine hak ve yetki sağlayıp görev ve sorumluluk yüklerken 
aynı zamanda her birine yeni bir anlam ve değer katar. İşte bu gerçeği idrak 
eden birey, çevresiyle olan ilişkilerini sağlıklı kavrayabildiği/kurabildiği ölçüde 
hem kendisinin hem de çevresindekilerin anlam ve değerini gerçek manada 
fark edecektir. Görecektir ki anlam ve değer adına sahip olduğu yahut ken-
di benliğini resmederken başvurduğu ne varsa hepsini tarafı olduğu ilişkiler 
üzerinden başkaları sayesinde elde etmekte; böylece hem kendisi anlam ve 
değer kazanmakta hem de ilişkili olduğu herkese ve her şeye anlam ve değer 
kazandırmaktadır. İşte bu bilinç ile birey, varoluş ve hayatın amaç, anlam ve 
değerini hem zaman ve mekân hem de bunları aşan boyutuyla idrak edecek-
tir. Denebilir ki ihtiyaç, duygu, düşünce ve imkânlar dörtgenindeki çatışma ve 
gerilimlere rağmen, insanın hem kendi iç yaşamında hem de aynı yapıdaki 
insanlardan oluşan toplum hayatında aradığı dinginlik, huzur ve ahenge giden 
yolun başlangıç noktası, yine insanın anlam ve değer yahut akıl varlığı oluşudur. 
Peki, ahlâk bu yolun neresindedir?

Ahlâk: Bireyin İnsan-olma ve İnsan-kalma Bilinciyle Kendini Ger-
çekleştirme Çabası 
Bu noktada başa dönüp tekrar insanın âciz yani ihtiyaçlar varlığı oluşundan 
yola çıkmak durumundayız. Düşünen ve tabiatı gereği toplumsal canlı olan 
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insanın kabaca biyo-fizyolojik ve psiko-sosyolojik şeklinde iki üst başlık altına 
konulabilecek çok ve çeşitli ihtiyaçları olduğu bilinen bir husustur. Yine bilin-
mektedir ki insanın bile isteye geçekleştirdiği her bir fiil/eylem/davranış bir ih-
tiyacı gidermeye/bir şey temin etmeye yöneliktir. Bu yönelim esnasında insan, 
ihtiyacını giderecek seçenekler belirleyip çeşitli sebep ve gerekçelerle eleyerek 
eylemeye değer bulduğu birini tercih eder/seçer. Bu doğrultuda gerçekleştir-
diği eylem bir sonuç doğurur. Beş aşama halinde gerçekleşen bu sürecin aslın-
da eylem ile öncesi ve sonrası olmak üzere üç unsuru bulunduğu söylenebilir 
ki bunları niyet → eylem → sonuç diye adlandırabiliriz.

Bu noktada yukarıda insanın hangi durumda ne yapması gerektiğine dair 
normlar/ilkeler/kurallar koyan din, hukuk, töre, gelenek-görenek ile bunlarla 
aynı kategoride görülen ahlâkın, niyet → eylem → sonuç unsurlarından daha 
çok hangisine yöneldiğine bakmak yararlı olacaktır.  Bilindiği üzere hukuk 
için sonuç (hatta sadece olumsuz sonuç); din için niyet, eylem ve sonuç; töre 
için eylem ve sonuç, -bir norm ve kurallar manzumesi olarak görülmesi halin-
de- ahlâk için eylem ve sonuç öncelik ve ağırlık taşımaktadır. Bu durum ha-
tırda tutularak, aşağıdaki tablo üzerinden “diğerleri zaten mevcutken benzer 
konumda görülmesi durumunda bir de ahlâka ne gerek var” şeklindeki soru/n 
için bir açılım sağlanabilir. 

İnsanın üç boyutlu yapısı dikkate alındığında niyet, eylem ve sonuç sütunla-
rının her üçünün de (+) olumlu/iyi/doğru/güzel veya üçünün de (–) olumsuz/
kötü/yanlış/çirkin olduğu eylemler sergileyebileceği açıktır; ancak bu yapısıyla 
ruh ve akıl sağlığı yerinde bir insanın bütün eylemlerinde üç unsurun birden 
(+) veya (–) olması beklenemez. Kaldı ki bütün norm ve kurallar insanların 
sekizinci satıra uyan eylemlerini olabildiğince azaltmak, birinci satıra uyan ey-
lemlerini de olabildiğince çoğaltmak amacını güder. İnsan söz konusu olunca 
yukarıda dile getirilen dört boyutun herhangi birinden/birkaçından kaynak-
lanmış olarak diğer satırlara uyan eylemlerin varlığı doğal hatta kaçınılmazdır. 
Bütün bunları göz önünde tutarak niyet, eylem, sonuç sütunlarının (+) veya 
(–) oluşundan hareketle “toplam değer” sütununda boş olan satırların eylemi 
gerçekleştiren kişi/kendimiz tarafından doldurulduğunu düşünelim.

Niyet Eylem Sonuç Toplam Değer

1 + + + +

2 + + -

3 + - +

4 + - -

5 - + +

6 - + -

7 - - +

8 - - - -
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Tablonun tüm hücreleri doldurulduğunda toplam değer sütunu ile niyet sütu-
nunun birebir eşleştiği görülecektir. Bu durum kişinin kendi eylemlerine de-
ğer biçerken öncelikle dikkate aldığı unsurun niyet olduğunu göstermektedir. 
Buna dayanarak, eylem ve sonucu da içermekle birlikte ahlâkın esas itibariyle 
niyette mayalanıp şekillenerek eylem ve sonuçta dışa vuran, dolayısıyla bireye 
sunulan/önerilen dışsal bir normlar/ilkeler/kurallar manzumesi olmaktan çok 
bireysel, öznel ve içsel bir bilinç olarak düşünülmesinin daha yerinde, anlamlı 
ve işlevsel olduğu ileri sürülebilir.

Arapça bir kelime olup yönelmek, ciddiyet ve kararlılık göstermek gibi anlam-
ları işaret eden niyet, insanın herhangi bir konu, durum, olgu ve olay karşısın-
da takınacağı tavır ve sergileyeceği tutum ile ortaya koyacağı eylem ve davranı-
şı belirleyen en temel etken konumundadır. Kişinin genetik/irsî özelliklerden 
kültürüne, bilgi birikiminden sosyal çevresine, fizyoloji ve fizyonomisinden 
yaşadığı coğrafya ve doğal çevreye, ekonomik imkânlarından geleceğe dönük 
beklentilerine, yaşadığı olumsuzluklardan mutlu anılarına, mensubu olduğu 
toplumun töresinden inandığı dine, dünya görüşünden siyasî ideolojisine, al-
dığı eğitimden kariyer ve mesleğine varıncaya kadar pek çok unsurun, niyetin 
şekillenmesini etkilediği hususu, inkârı kabil olmayan bir hakikattir. Bütün 
bunların farkında olarak denebilir ki bunlardan bir kısmının etkisiyle ve di-
ğer bir kısmına rağmen kendi hesabını-kitabını yapıp karşı karşıya bulundu-
ğu olgu, olay, konu ve durum (ihtiyaç) karşısında nasıl bir tavır takınacağına, 
hangi tutumu sergileyeceğine ve hangi eylemi ortaya koyacağına karar verip 
(niyet) onu gerçekleştirmeye çalışan bireyin/kişinin kendisidir. Demek oluyor 
ki insana dışardan yol ve yön göstermeyi amaçlayan birer değerler manzumesi 
olan din, hukuk ve töreden farklı olarak ahlâkın bireysel ve öznel yanı daha 
ağır basmaktadır.

Bu noktada şöyle bir soru/n kendini gösterebilir: Üç boyutlu dinamik yapısıyla 
adeta cıva gibi her türlü etki ve anlık değişimlere açık bulunan insanda, birey-
selliği ağır basan ahlâk için dayanak olabilecek bireysel temel bulunmakta mı-
dır ve ne olabilir? Bunu anlayabilmek için bir kere daha farklı bir açıdan insan 
tabiatına/yapısına yönelmek durumundayız. Kaldı ki insan eylemlerinin hangi 
durumda nasıl olması gerektiğine yönelik norm ve kurallar koyan birer de-
ğerler manzumesi olarak din, hukuk ve törenin kendilerinden beklenen işlevi 
yerine getirebilmesi gibi onlarla aynı konumda olacak şekilde bir ahlâk teorisi 
geliştirilebilmesinin de ön şartı, insanın bunlara uygun davranmasını mümkün 
kılan bir tabiata yahut yapıya sahip olduğunun kabul edilmiş olmasıdır.

Nitekim Eflatun’un, işaret edilen gerçeğin kadim bir örneği olup çoğu İslâm 
düşünürü tarafından da benimsenip tekrarlanan insan tabiatının/nefsinin üç 
temel gücünün denge ve uyumuna dayalı dört erdem düşüncesinin bugün de 
işlevselliğini koruduğu kanaatindeyim. Şöyle ki her insan, türüne özgü akıl 
gücünün yanı sıra yakın cinsine özgü istek (şehvet) ve öfke (gazap) güçlerine 
sahiptir -ki yöneldiği özel/tekil durum, olgu ve olaya/bağlama göre farklı isim-
ler bütün eğilimler bu ikisine irca edebilir-. Bunlardan her birinin karşı karşıya 
bulunulan durumla uyumlu ve itidalli/dengeli işlev görmesinden sırasıyla bil-
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gelik (hikmet), ölçülülük (iffet), cesurluk (şecaat), her üçünün birbiriyle uyum-
lu ve dengeli işlev görmesiyle de dengelilik (adalet) olmak üzere ahlâk için 
dayanak teşkil eden dört temel/ana erdem gerçekleşmiş olmaktadır. Erdemler/
faziletler listesine konulabilecek olan diğer bütün erdemler bu dördünün özel 
durum, olgu ve olaylar karşısında husule gelen farklı derece ve bileşkelerinden 
ibarettir.

Niyetten Eyleme
İnsanın iç dünyasında teşekkül eden niyetten dış dünyada gerçekleşen eyleme 
geçiş nasıl olmaktadır? Bunu anlamanın yolu ihtiyaçlar, duygular ve düşünce-
ler ile imkânlar olarak ifade ettiğimiz dört boyutun çerçevelediği zemin yahut 
ortamda, ihtiyaçtan kaynaklanıp o ihtiyacın karşılanması demek olan sonuçla 
tamamlanan niyet-eylem sürecinin mercek altına almaktan geçmektedir. Bu 
sürecin ana aşama yahut duraklarını klasik literatürden de yararlanarak şöyle-
ce resmetmek mümkündür: Bir insanın karşı karşıya kaldığı olgu, olay, konu 
ve duruma bağlı olarak biyo-fizyolojik veya psiko-sosyolojik yapısına yönelik 
(1) herhangi bir (a) yokluk/yoksulluk/eksiklik/tehlike belirmesi ve onu gide-
recek şey/ler/e (b) gereksinim (ihtiyaç) ortaya çıkmasıyla oluşan (2) iç algı/his/
farkındalık (duygu) ile tetiklenen istek veya öfke gücü, ihtiyacı karşılamaya yö-
nelik (3) imkânlar/seçenekler (bilgi) arayıp (4) en iyisini belirleme (ihtiyar) ve 
öne çıkarma (tercih) işlemi için zihni harekete geçirir. Bunu, iyi bulunarak öne 
çıkarılan seçeneği (5) eyleme dönüştürme isteği (irade), gerçekleştirme karar-
lılığı (azim) ve istenilen sonucu alma kararlılığı (kasıt) takip eder ve (6) eylem 
gerçekleşerek (7) sonuç ortaya çıkar.

Aşama yahut unsurlarına kısaca değinilen bu süreçte üzerinde durulması gere-
ken husus, eyleme dönüştürülmesi halinde ihtiyacı giderebilecek olan seçenek-
lerden (bilgi) birinin iyi bulunup tercih edilmesinden eylemin gerçekleşmesine 
kadar olan (4) ve (5) numaralı unsurlar olup niyet bu aşamada şekillenmekte-
dir. Burada açıklığa kavuşturulması gereken nokta ihtiyacın giderilmesi ba-
kımından eşit konumda olan seçeneklerin birini diğerlerine göre daha ter-
cih edilir, istenir ve uygulanır hale getirenin ne ve nerede, seçende mi yoksa 
seçilende mi olduğudur.  Bunu yaşanmakta olan küresel sağlık sorunuyla da 
uyumlu bir örnek üzerinden giderek anlamaya çalışabiliriz. Herhangi bir sağ-
lık sorunu yahut hastalık konusunda uzmanlaşmış birinin sahip bulunduğu 
bilgi ve tecrübe birikimiyle hastalıkla doğrudan ilişkili olan bir eylemi terk et-
menin gerekli/iyi/doğru/yararlı olduğunu bile bile o eylemi terk etmek yerine 
yapmaya devam ettiğini; mesela bir onkoloji uzmanının alanında verdiği bir 
konferansın ardından bir yorgunluk sigarası içtiğini hayal edelim. Benzer çe-
lişkileri her zaman, her alanda, sıklıkla ve yaygın olarak görüyor ve belki de ya-
şıyoruz. Yukarıda dile getirilen tespitler ışığında bu olaya bakıldığında böylesi 
bir çelişki hangi eksiklik, uyumsuzluk ve dengesizlikten ileri gelmiş olabilir? 
Uzmanımız genel anlamda bilgili, ölçülü, cesaretli ve dengeli yani dört temel 
erdeme sahip, çoğu durumda iradesi güçlü bir kişi olmasaydı bulunduğu ko-
numa gelemezdi. Hal böyleyken niçin gerekli/iyi/doğru/yararlı olduğunu çok 
iyi bildiği seçenek yerine gereksiz/kötü/yanlış/zararlı olduğunu çok iyi bildiği 
seçeneği tercih edip eylem olarak gerçekleştirmiştir? Herhangi bir konuda iki-
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lemde kalıp karar vermekte zorlandığımız durumlar sıklıkla başımıza gelir.  
Yaşadığımız şey aslında seçeneklerden biri üzerinde akıl ve gönül yahut bilgi 
ve duygu ittifakının oluşamaması, her birinin farklı seçenekte ısrarlı olması-
dır. Bu kararsızlık ve tereddüdün uzlaşıya dayalı bir sonuca bağlanamadığı 
durumlarda niyet tam oluşmadığından ya eyleme geçilmez veya ortaya çıkan 
sonuçtan emin olunmayacağı için de vehim/evham ortaya çıkar. Niyetin oluş-
tuğu süreçte seçenekleri belirleyip gerekçelendirme ve sıralama işini (bilgi) 
yapan akıl, seçenekler karşısında isteme/beğenme/hoşlanma veya reddetme/
beğenmeme/hoşlanmama şeklinde tavır ve tutum alma işini (duygu) yapan ise 
gönül olmaktadır. Bu bağlamda akıl/bilgi ve gönül/duygu ilişkisi ittifak, izdi-
vaç ve imtizaç ile sonuçlandığında bilgi-duygu bütünlüğü gerçekleşerek inanç 
ortaya çıkar. Artık burada gerekli/iyi/doğru/yararlı olduğu bilinen bir seçenek/
bilgi değil gerekliliği/iyiliği/doğruluğu/yararlılığı hakkında şüphe değil güven 
duyulan bir inanç söz konusudur. Bilgiden inanca geçiş sürecinde aklın/bil-
ginin belirleyici olduğu durumlarda ortaya çıkanın doğru/hak inanç, gönlün/
duygunun belirleyici olduğu durumlarda husule gelenin ise yanlış/batıl inanç 
olduğu söylenebilir. Demek ki insan kendisi için güvenli/güvenilir/emniyetli 
bulmadığı yani gerekli/iyi/doğru/yararlı/geçerli olduğuna inanmadığı hiçbir 
seçeneği/bilgiyi eylem olarak gerçekleştirmeye girişmez. Dolayısıyla insanın 
bir eylemi gerçekleştirmesi için bütün unsurlarıyla niyetin oluşması, niyetin 
tam anlamıyla oluşması için de bilginin inanç haline gelmesi şarttır (Güngör, 
2008, ss. 11-69; Mehdiyev, 2019, ss. 83-103; Özakpınar, 2014). Ana aşama ya-
hut unsurlarına kısaca işaret edilen bu süreç, hep tekrarlanan benzer ve yalın 
durumlarda süratle gerçekleşirken karmaşık durumlarda daha yavaş ilerleye-
bilir. Bu da onun sürece yansıyan tüm unsur ve boyutların uyumlu bütünlüğü-
nün sağlandığı bir bilinç/şuur durumu olduğunu gösterir. İşte eyleme anlam 
ve değer kazandıran/katan ahlâk tam da bu süreçte mayalanır. Buraya kadar 
dile getirilenlerden hareketle diyebiliriz ki:

• Ahlâk, toplumsal boyutu da olan bireysel bilinç durumudur.
• Ahlâk, kişinin parçası olduğu toplumun benimsediği değer, ilke ve kuralları 

kendi değer, ilke ve kuralları kılma bilinci ve başarısıdır.
• Ahlâk, bireyin benimseyip özümsediği genel değer, ilke ve kuralları özel durum, 

olgu ve olaylara uyarlayabilme bilinci ve yeteneğidir.
• Ahlâk, bireyin insan-olma ve insan-kalma bilinciyle kendini gerçekleştirme ça-

basıdır.

İnsan eylemlerine dışardan değer biçen din, hukuk ve töreden farklı olarak 
ahlâkın bireysel yanı ağır basan ve insan eylemlerine içerden anlam ve değer 
katan özel bir bilinç olarak görülmesinin daha yerinde, anlamlı ve işlevsel ola-
cağı açıklık kazandığına göre artık onun din ve hukuk ile olan ilişkisine kısaca 
bakabiliriz.

Ahlâk ve Din 
İnsanın yapısı bağlamında bireysellik, öznellik ve özgürlük ile olan yakın iliş-
kisi dikkate alındığında, inanma ve inancın ahlâk için vaz geçilemez ve göz 
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ardı edilemez bir önemi haiz olduğu bir kez daha yakinen görülecektir. Hangi 
konu, durum ve alanda olursa olsun işin içine anlamlandırma ihtiyacı ve çabası 
yahut anlam ve değer boyutu dâhil oluyorsa esasen inanma ve inanç devrede 
demektir. Bu itibarla insan eylemlerine içerden anlam ve değer katan ahlâk ile 
onlara dışardan anlam ve değer biçen din ve hukuk arasındaki ilişkinin zemini 
de yine insanın anlamlandırma ve inanma yetisi olmaktadır. Ayrıntılı analiz 
ve temellendirme yoluna gitmeden denebilir ki din ve hukukun amaç ve işle-
vini yerine getirebilmesinin imkân ve zemininden söz edilebilmesi için kişide 
asgari düzeyde bir anlamlandırma ve inanma yeteneği olması gerekir ki bu 
öncelikle ve en yalın haliyle ahlâk olarak tezahür eder. Bu itibarla aralarındaki 
insan eylemi ortak paydası bağlamında din ile hukukun ahlâka özendirme ve 
caydırma şeklindeki yönlendirici katkılarını dikkate alarak din ve hukuku dış-
tan ahlâk, ahlâkı da içten din/hukuk olarak resmedebiliriz.

Somut olgu ve olaylara ilişkin olarak anlamlandırma ve inanma yeteneği ge-
lişmemiş bir insanda soyut, aşkın ve yüce hakikatlere dair anlamlandırma ve 
inanma yeteneği olması da beklenemez.  Dolayısıyla bir inançlar ve değerler 
manzumesi olan dinin kişi nezdindeki zeminin ahlâk olduğu ve aralarındaki 
ilişkinin anlamlandırma ve inanma üzerinden gerçekleştiği söylenebilir.  Bi-
reysel ve öznel yanı ağır basan inanmanın nesnesi itibariyle en zor fakat en 
güçlü şekilde ortaya çıktığı, bu itibarla da en etkili biçimde öğrenilip tecrübe 
edildiği alanın din olduğu hesaba katıldığında, ahlâk ile din arasındaki ilişki-
nin başka boyutları da kendini göstermektedir.

Bunlardan biri insanın varoluşsal güvenlik ihtiyacı ve arayışı bağlamında teza-
hür eder. Şöyle ki insan akıl ve irade gücüyle, parçası olduğu ve içinde yaşa-
dığı fiziki âlemdeki varlık, olgu ve olayları kendisiyle ve birbirleriyle ilişkileri 
bağlamında anlamlandırıp değerlendirme kapasitesine sahip olmakla birlikte, 
varlık âleminin bütününü ve kendisinin o bütün içerisindeki konumu, amacı, 
anlamı ve değerini takdir edebilecek yeterlikte değildir. (Frankl, 2020, s. 133) 
Oysa insanın varoluş gayesi ve hayatın anlamı vuzuha kavuşmadığı durum-
da, insanın kendini gerçekleştirme bilinci ve çabası olarak ahlâk bir noktadan 
sonra diriliğini ve etkinliğini sürdüremez duruma gelecektir. İnsan, bu husu-
su da yine sahip olduğu kapasiteyi kullanabilme bilinci ve çabası yani ahlâk 
sayesinde idrak ederek kendisine bu ihtiyacını karşılamayı teklif/tekellüf eden 
dine yönelip onu anlama ve değerlendirme ihtiyacı duyacaktır. Nitekim bire-
yin dini yükümlülüğü için biyolojik ve psikolojik bakımdan belirli bir yeterlik 
düzeyine ulaşmasının (âkil ve bâliğ olma) şart koşulması, ayrıca kadim zaman-
lardan itibaren insan varoluş gayesi ile hayatın anlamına ilişkin olarak bireysel 
ve toplumsal zeminde teşekkül eden tasavvurların dini ve felsefi gelenekle-
rin eseri olması bundandır. Özellikle vahiy dinlerinin insanı varlık âleminde 
mümtaz ve anlamlı bir konuma yerleştirdiği ve ona bu konumla mütenasip 
görevler yüklediği bilinen bir husustur. Yaşadığımız modern çağda, insanın 
özel ve önemli bir parçası olduğu tabiat âlemi ile olan ilişkisine göz kamaştırıcı 
boyut kattığı tartışmasız olan bilim ve teknolojinin insan hayatının her alanın-
da yaptığı devrimsel dönüşümlere karşın onun kendi varoluşu ve hayatına dair 
anlam arayışı bakımından hiçbir açılım sağlamadığı ortadadır (Kutluer, 2009, 
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s. 140, 151). Bu açıdan bakıldığında insanlığı bekleyen dijital yeni dönemin bu 
sorunu daha karmaşık ve çok boyutlu hale getirip derinleştireceği beklenebilir. 
Zira “niçin var?” sorusunun cevabında açığa çıkan varoluşun anlam ve amacı, 
“nasıl” sorusunun peşine düşen bilim ve teknolojinin verileriyle ortaya konu-
lamaz. Hal böyle olunca varlığı, işlevi ve işleyişi bakımından bütünüyle anlam, 
değer ve inanca dayalı bir bilinç durumu olarak ahlâkın din ile yakın ilişki 
içinde ele alınması son derecede doğal olup bunun yeni normal dönemde sür-
dürülmesi daha bir önem kazanmakta hatta kaçınılmaz olmaktadır.

Ahlâkın din ile olan ilişkisinin bir diğer boyutu da insanın otoriteye ilişkin 
çelişkili eğilimleri bağlamında ortaya çıkar. Hatırlanacağı üzere yukarıda âciz 
ve ihtiyaçlar varlığı olan insanın bir yandan otonomi ve özgürlüğe düşkün oto-
rite boyun eğmekten ve yönlendirilmekten hoşlanmayan fakat yeri geldiğinde 
beklentileri uğruna aşağılanırcasına emir almakta bir sakınca görmeyen çe-
lişkili yapısından söz edilmişti. Bu sınırlı ve çelişkili yapısıyla insanın, bireysel 
ve toplumsal hayatın her alanında karşı karşıya kaldığı her durumda olabil-
diğince uyumlu ve bütünlüklü bir benlik ve kişilik bilinci yani ahlâk oluştura-
bilme yolunda dış destek ve yönlendirmelere açık olması hatta buna ihtiyaç 
duyması kaçınılmazdır. Nitekim hayatın her alanında ve aşamasında farkında 
olarak veya olmayarak bir otorite fikrinin kişileri yönlendirdiği de bilinmek-
tedir. Bununla birlikte kişiyle aynı ontolojik düzlemde bulunan otoritelerin 
yönlendirici etkisinin sınırlı kalması doğal olup hayatı tümüyle kuşatacak güç 
ve kapsayıcılıkta değildir. Bu gerçeğe rağmen insanın ihtiyaç, çelişki ve zaaf-
larla malul yapısı nedeniyle gerek etkileme/yönlendirme ve gerekse etkilenme/
yönlendirilme ihtiyacı/arzusu saikı ile sınırlı otoriteyi mutlaklaştırma eğilim ve 
girişimleri ortaya çıkabilmektedir ki insanlık tarihi bunun örnekleriyle dolu-
dur. Buna karşılık yine insanın otoriteden ve yönlendirilmekten hoşlanmayan 
yanının neticesi ve tezahürü olarak otoriteyi tümüyle reddetme eğilim ve gi-
rişimlerinin varlığı da tarihi bir gerçektir. İnsanın yapısından ileri gelen bu 
gerilim ve çatışmanın ürünü olan otoriter ve despotik oluşum ve girişimler ka-
dar anarşist ve nihilist karşı çıkışlarda onun hayrına olmamış ve olmayacaktır. 
İşte bu noktada da yine insanın kendini gerçekleştirme bilinç ve çabası olarak 
ahlâkın yöneleceği/besleneceği/yaslanacağı otorite, insan fıtratına hitap etme 
kabiliyetindeki bir dinin sahibi ve ontolojik olarak en üstün otorite olan Tanrı 
olabilir. (Kutluer, 2009, s. 151) 

Ahlâkın din ile olan ilişkisinin bir başka boyutu da ihtiyaç-duygu-düşünce-im-
kân dörtgeninde her an ve her durumda yaşadığı iç çelişki ve çatışmalar ile 
toplumsal ilişkilerde ortaya çıkan gerilim ve sıkıntılar karşısında bireyin, in-
san-olma ve insan-kalma bilinciyle kendini gerçekleştirme çabası olan ahlâkı bir ömür 
boyu diri ve etkin tutabilmesi bağlamında kendini göstermektedir. İster er-
demli olmak için erdem anlayışına yahut görev/ödev sorumluluğuna, ister haz 
duygusuna yahut yarar beklentisine, isterse mutluluk özlemine veya vicdani 
huzur arayışına dayalı olsun niyet, bireyin güzel ahlâk tezahürü erdemli ey-
lemler gerçekleştirmesi için makul ve yeterli bir saik/güdü/motivasyon olarak iş 
görebilirse de insanın bilinen yapısıyla her şartta ahlâken gerekli/iyi/doğru ola-
nı tercih edip yapmasını sağlamada yetersiz kaldığını herkes kendi hayatından 
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bilmektedir. Çünkü insan tabiatı gereği tercih edilip yapılabilir olan bir seçe-
nekten feragat ve fedakârlık edip bir diğer seçeneğe daha iyi, anlamlı ve değer-
li olanı elde edeceği umuduyla yönelir. Oysa çoğu zaman yapılan fedakârlıkla 
mütenasip hak edilen ve beklenen karşılığın alınması bir yana nankörlükle 
mukabele görüldüğü bile olur ki bu, meselenin bir yüzüdür. Meselenin diğer 
yüzü ise bireyin muhatap kalıp zarar gördüğü kötü/çirkin ahlâk tezahürü er-
demsiz davranışlara da çoğu zaman hak ettiği karşılığın verilememesi, hatta 
böyle davrananların tam tersi kazanımlar elde edebilmesi durumudur. Böylesi 
halleri, varoluşsal güvenlik arayışı/özlemi ve adalet erdemi/ilkesi ile bağdaş-
tıramayan bireyin iyi/güzel ahlâk tezahürü olan erdemli eylemleri her şartta 
gerçekleştirme inanç ve iradesi örselenecektir. İşte bu gibi durumlar söz konusu 
olduğunda da ahlâk dinin desteğine ihtiyaç duyar ve dinin üç asli esasından 
biri olan ölüm ötesi ebedi hayat inancına tutunur. Bilinç olarak iyi/güzel ah-
lâk tezahürü olarak erdemli eylemleri her şartta samimi, kararlı, istikrarlı bir 
şekilde tercih edip gerçekleştirmede, bireye direnme ve dayanma gücü (sabır, 
sebat) verebilecek saik, onun benimseyip inanarak bağlandığı inanç esasları ve 
dini duygulardır. Birey ancak “iyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlık bilir” 
diye düşünüp inandığı oranda ve sürece iyi/güzel ahlâkın tezahürü olarak er-
demli eylemler için feragat ve fedakârlıkta bulunmayı sürdürebilir; zira sonsuz 
kudret ve iradeye yönelen beklenti ve ondan gelecek olan yarar, başkalarından 
gelecek olanla kıyas dahi kabul etmez.

Yeni Normal Dönem ve Ahlâk
COVID-19 küresel salgın sonrası yeni normal dönem konumuz bağlamında biri 
doğrudan bir sağlık sorunu/olayı olarak bu salgından kaynaklanan/kaynakla-
nabilecek olan, diğeri ise bu salgının vesile edilerek küreselleştirilmek istenen 
durum olmak üzere iki boyutta değerlendirilebilir.

İlkin insan sağlığını ve hayatını tehdit eden salgın sürecinin bizatihi sıkıntılı 
ve zor bir süreç olması yönüyle insanın olağan ihtiyaçları, algıları, duygu ve 
düşünceleri, eylem ve ilişkilerini doğrudan etkilemesi ve değiştirmesi doğal 
hatta kaçınılmazdır. Dahası ortaya çıkan olağandışı yeni durum kadar sonra-
sında bir süre daha devam edecek ve belki de kalıcı hale gelecek etkilerinin 
olması da tabiidir. Bu çerçevede öncelikle beklenen ve ihtiyaç duyulan husus, 
her bireyin yeni durumu anlamaya, anlamlandırmaya çalışması ve bu konuda 
her düzeyde bir toplumsal dayanışma içine girilmesidir. Bilindiği ve yaşan-
dığı üzere salgın süreci başta sağlık olmak üzere insan hayatının her alanına 
doğrudan yahut dolaylı olarak etkilemiştir. Salgın dolayısıyla bir yakınını, sev-
diğini kaybedenler başta olmak üzere, tedavi alanlar, karantinada kalanlar, 
sağlık alanında aktif görev yürütenler, başkalarına oranla yüksek risk altında 
bulunduğu için daha fazla kısıtlanmış olan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar 
ve çocuklar, göçmenler, engelliler, aktif olarak işini yapamaz ve çalışamaz du-
ruma düşenler hatta işini kaybedenler, kısacası, herkes hastalık riski ve alınan 
önlemler nedeniyle bu süreçten şu veya bu oranda ama mutlaka olumsuz et-
kilenmiştir. Bununla birlikte insanın da bir parçası olduğu varlıklar âlemin-
deki her durum, olgu ve olay gibi bu küresel salgın da hem olumsuz hem 
olumlu sonuçlar getirmiştir. Söz gelimi bu sürecin hayatın getirdiği hengâme 
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içinde ertelemek, ihmal etmek, unutmak, artık gereksiz bulmak durumunda 
kalınan pek çok hasletin yeniden keşfedilmesine imkân sağladığı sıklıkla dile 
getirilmektedir. Bu itibarla salgın süreci ve sonrası, bir alışkanlıklar/âdetler /
yatkınlıklar yahut normlar/ilkeler/kurallar manzumesinin ötesinde, bireyin in-
san olma-insan kalma bilinci olan ahlâk açısından bir bakıma çok verimli bir 
fırsat bir bakıma da test ve imtihan zemini olarak değerlendirilebilir. Salgın 
sürecinin böyle algılanıp anlaşılması ve anlamlandırılması bireylerin, insan-ol-
ma ve insan-kalma bilincinin yani ahlâkının diri ve etkin oluşuyla, yeni normal 
dönemde, bütün ilişkileri ile çeşitli sektör, kurum, kuruluş ve yönetimlerin 
küresel salgının olumsuz etkilerinin telafi edilmesi yönünde kendilerine düşen 
görev ve sorumlulukları yerine getirme ve olumlu neticelerini alma süreçleri-
ne de yansıyacaktır. Zira kurum ve kuruluşların görev sorumlulukları da yine 
bireyler eliyle ve bireylere yönelik olarak ifa edilmek durumundadır; yani son 
tahlilde iş bireyde başlayıp bireyde bitmektedir. 

Dijital Gelecek ve Ahlâk
İkinci olarak COVID-19 küresel salgın başladığından hatta yıllar öncesinden iti-
baren, böylesi bir sürecin yaşanacağı, sonrasında da dijital bir dünya düzenine 
geçileceğine dair bir kısmı komplo teorisine varan tahmin ve öngörülerin ileri 
sürüldüğü bilinmektedir. Bunlardan hangilerinin ne ölçüde gerçekleşeceğini, 
insanlığın yeni normal dönemde nelerle yüz yüze geleceğini şimdiden kolaylıkla 
ve tam olarak kestirmek mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte şu kadarını 
biliyoruz ki insanlığı bekleyen yeni normal dönemde gerçekleşeceği öngörülen 
dijitalleş/tir/me eksenli gelişmelerden önemli bir kısmının küresel salgın önce-
sinde, bir kısmının ise salgın sürecinde belli ölçüde ve fiilen hayatın bir parçası 
haline geldiği/getirildiği bilinmektedir. Bu fiili durumun küresel ölçekte ve ko-
laylıkla yaygınlaştırılarak daha etkin ve kalıcı hale getirilmesi için ihtiyaç duyu-
lan gerekçe ve meşruiyetin ister doğal yolla oluşun, ister laboratuvar ortamında 
üretilmiş olsun, COVID-19 adı verilen virüsün yayılmasıyla ortaya çıkan küresel 
salgın üzerinden sağlanmaya/üretilmeye çalışıldığı açıkça görülmektedir. 

Bu bağlamda akla ilk gelen soru/n şudur: Küresel salgın üzerinden gerekçelen-
dirilmek/meşrulaştırılmak istenen fiili durumun beraberinde getirdiği imkân 
ve fırsatlar ile tehlike ve tehditleri bile henüz küresel ve yerel ölçekte bütün 
toplum, kesim ve bireylerin tam anlamıyla kavrayıp yararlanma ve korunma 
bilinç ve becerisi kazandığı söylenemez. Diğer taraftan bilişim teknolojileri ve 
dijitalleşmenin genetik araştırmalardan iletişime kadar her alanda sunduğu 
imkân ve fırsatların, “fırsatçılık” yapılarak insanlık aleyhine tehdit ve tehlike-
ye dönüştürülebildiği/dönüştürüldüğü ve karşı tedbirler alınarak güvenliğin 
tam manasıyla sağlanamadığı da bilinmektedir. Hal böyleyken işaret edilen 
durumun gerekçelendirilmiş/meşruiyet kazanmış ve kabullen/dir/ilmiş olarak 
yeni araçlarla ve küresel çapta yaygınlaş/tırıl/masıyla birlikte insan ve toplum 
hayatının her alanında ortaya çıkacak belirsizlik, karmaşa ve güvensizlik nasıl 
bir derinlik ve boyut kazanacaktır?

Bunu tam olarak kestirmek kolay değilse de insan gerçeği ile endüstri 1.0 yani 
buharlı makineler devrimi ile başlayıp endüstri 2.0 elektronik makineler, en-
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düstri 3.0 bilgisayarlı makineler ve dijital üretim aşamalarını geride bırakıp 
endüstri 4.0 robotlarla yapılan siber üretim aşamasına gelindiği, yapay zekâ ile 
iş gören robotlarla insanların uyum sağlayıp birlikte üretim yapacağı endüstri 
5.0’ın gündeme alınmış olduğu hesaba katıldığında, komplo teorisi olarak gö-
rülen iddia ve senaryoların bile gerçekleşeceği söylenebilir. Bütün bu gelişme 
ve öngörüler, insanlığın adım adım yaklaştığı dijital geleceğin günlük yaşam-
dan ilişkilere, aileden şehre, iş hayatından eğlenceye, sosyal çevreden doğal 
çevreye, yasalar ve hukuktan inançlar ve dine, eğitim ve bilimden kültür ve 
sanata bireysel ve toplumsal hayatın her alanında olduğu kadar doğrudan bi-
rey, toplum ve ülkelerin geleceğine dair belirsizliği gözler önüne sermektedir.
 
İmdi, dijitalleşen yeni normal döneme dair resmedilmek istenen manzara bir 
bütün olarak değerlendirildiğinde, belirsizliğin, aslında insanın geleceği yani 
onun insan kalıp kalamayacağı ile ilgili olduğu açığa çıkmaktadır. Bu soru/n 
biri insanın biyolojik maddi diğeri de psikolojik manevi varoluşuna dair iyi 
boyutta kendini gösterecektir. Bu durumda, geliştirilen teknolojilerle “beden 
modifikasyonu” amacıyla laboratuvar ortamında organ/uzuv üretme çalışma-
larının ulaştığı noktaya ilaveten bu yolla güçlendirilmiş(!) bedenin doğrudan 
dijital bilgi kaynaklarıyla iletişime geçebilir hale gelecek olması, insanın ken-
disini kendi eliyle suni bir varlığa dönüştürmesi anlamına gelmiyor mu? Bire-
yin suni/yapay insana dönüştürülerek adeta bir robot gibi her türlü doğrudan 
müdahale, kontrol, yönlendirme ve güdüme açık hale getirildiği bir durumda 
artık insan hayatının diğer alanlarında ne türden ve hangi boyutta değişme-
ler olabileceğini düşünmeye gerek kalıyor mu? Dijital teknolojiler ve yapay 
zekânın sunduğu imkânların insana refah ve konfor sağlama söylemi ve sözde 
“estetik özne” edasıyla hayatın her alanına yönelik üretim, zanaat ve mesle-
ği insanın elinden alacak duruma getirilmesi bireysel ve toplumsal zeminde 
sarsıntı ve patlamaları tetiklemeyecek mi? Küresel çapta yaygın ve etkin hale 
gelip bir veya birkaç merkezden izlenip yönlendirilebilecek olan enformasyon 
tek tipçi dilden kültüre, inançtan değerlere, yaşam tarzından tüketim alışkan-
lıklarına, dünya görüşünden beşerî ilişkilere kadar yerel olan ne varsa aşındı-
rıp yok etmek için kullanılmayacak mı? Bir yandan bu ve benzeri daha başka 
operasyonlar yapılırken diğer yandan da güya demokrasi, özgürlük, evrensel 
değerler vb. adı altında yerel/ulusal/milli birlik ve bütünlüğü tahrip edecek kış-
kırtmalar organize edilmeyecek mi? Böylesi bir dünyada insan ilişkilerinin ne-
reye evirileceği kestirilebilir mi? Sanal ortamda sanal ilişkilerle tatmin arayan 
hatta buna bağımlı hale gelen bireylerin gerçek sosyal hayatının sağlıklı olması 
beklenebilir mi? Bireyin insan olma-insan kalma mücadelesinde inisiyatif ve 
irade yitimi yaşadığı bir dünya da ailenin, mahallenin, köyün, kentin, ülkenin, 
dilin, kültürün, dinin, hukukun, toplumun, milletin ve insanlığın güvende/em-
niyette olduğu/olacağı söylenebilir mi? Bu gibi soru/n/ları içeren uzun bir liste 
oluşturmak mümkündür, hatta gereklidir de. Zira soru farkındalığın, farkın-
dalık sorgulama, anlama, anlamlandırma ihtiyacının tezahürü, bu da cevaba/
çözüme gidecek olan yolun ilk adımı ve umut ışığıdır. 

Yapılan analizler ile ileri sürülen tahmin, iddia ve öngörülere bakıldığında 
özünü küresel dijitalleşmenin oluşturacağı yeni normal dönem, fiziki mesafe 
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ilkesi gereği sosyal grupların gerçek hayatta küçülürken sanal ortamda geniş-
leyip büyümesini, bireyselliğin daha da derinleşmesini beraberinde getireceği 
ifade edilmektedir. Meseleye yapay zekâ, insanlık 2.0 ve tekillik kavram ve 
projeleri de dâhil edildiğinde, gidişin, insanı ontolojik zemininden koparta-
rak varoluşsal yapısını kırma/dağıtma/dönüştürme yönünde olduğu, tehlike-
nin büyük ve insan fıtratına yönelik olduğu söylenebilir. Şu da var ki, yukarıda 
belirtildiği üzere insanın da bir parçası olduğu varlıklar âleminde mutlak iyi ve 
mutlak kötü, mutlak faydalı mutlak zararlı hiçbir durum, olgu ve olay olmadı-
ğına ve olamayacağına göre, insan fıtratına yönelik tehlikenin tedbiri de yine 
o tehlikenin kaynağında aranıp bulunacaktır. 

Sonuç
Meseleye “yiğit düştüğü yerden kalkar” ve “düşmanın silahı ile silahlanmak ge-
rek” anlayışı doğrultusunda bakıldığında düşülen yerin ve kullanılan silahın, 
COVID-19 küresel salgın üzerinden sağlanmaya çalışan gerekçe ve meşruiyete 
dayanarak küreselleştirilmek istenen dijitalleşme, düşürülmek istenen/düşen 
yiğidin ise sanal ortamlara çekilerek fiziki sosyal ve doğal çevreden yalıtılmaya 
çalışılan birey/insan olduğu açıkça görülebilmektedir. Öyleyse karşı mücade-
lenin de yine birey tarafından ve dijital imkânlar üzerinden verilmesi gereke-
cektir. Bireyin bütün bunları idrak edip anlaması, anlamlandırması, varoluşsal 
güvenliğine sahip çıkması, ancak ve ancak, onun makuliyet ve samimiyeti esas 
alan insan-olma ve insan-kalma bilincini yani ahlâkı kuşanıp her daim diri ve 
etkin tutmasıyla mümkün olacaktır.
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Özet
21. yüzyılda COVID-19 küresel salgını birey, toplum ve devleti derinden et-
kilemektedir. Ontolojik güvensizlik içinde birey ve toplumlar kaygı, korku ve 
depresyon sarmalında yaşamaktadır. Tarihteki bütün pandemiler hayvanlar-
dan insanlara geçen virüs nedeniyle yaşanmıştır. Bütün pandemiler toplumda 
bir değişim yaratmıştır. 14. yüzyılda veba salgını nasıl feodalitenin bitişini ge-
tirdiyse, 21. yüzyıldaki COVID-19 salgını da bilişim toplumu, risk toplumu ve 
gözetim toplumuna geçişi hızlandırmıştır. Salgından korunmak için karantina 
döneminde aile ilişkilerinde değişim yaşanmıştır. Eğitim ve çalışma evden on-
line yürütülmektedir. Evde kalma uygulaması, çocuk, genç, yaşlı, kadın ve er-
keğin gündelik hayatlarını değiştirmektedir. Pandemi, enformasyon toplumu-
na geçişi hızlandırmıştır. Pandemi, risk toplumu gerçeğini ortaya çıkartmıştır. 
İnternet temelli hayat gözetim toplumunu inşa etmektedir. Hem gözetim 
toplumu pratiği hem de virüs korkusu paranoid-şizoid toplumu üretmektedir. 
Neoliberalizmin birey temelli narsistik kültürü yerine yeni paradigma ihtiyacı 
doğmuştur. Pandemi ya otoriter devlet ya sosyal devlet ya da liberalizmin ehli-
leştirilmesine neden olacaktır. Ülkelerin paranoid-şizoid ruh halinden kurtu-
lup, küresel dayanışmayı yeniden kurmaları gerekmektedir.

  
Anahtar Kelimeler

Küresel salgın, enformasyon toplumu, risk toplumu, gözetim toplumu,  
paranoid-şizoid toplum.
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Sociology of the Pandemic
and the Paradigm Transformation in the New Normal Period

Abstract
In the 21st century, the COVID-19 pandemic deeply affects the individual, 
society and state. Individuals and societies live in anxiety, fear and depression 
spiral in ontological distrust. All pandemics in history have been caused by the 
virus that has passed from animals to humans. All pandemics have created a 
change in society. Just as the plague epidemic brought the end of feudalism 
in the 14th century, the COVID-19 outbreak in the 21st century accelerated 
the transition to the information society, risk society and surveillance society. 
In order to protect from the epidemic, family relations have changed in the 
quarantine period. Education and work are carried out online from home. 
The practice of staying home changes the daily lives of children, youth, elder-
ly, women and men. Pandemic accelerated the transition to the information 
society. Pandemic has revealed the reality of risk society. It builds the Inter-
net-based life surveillance community. Both surveillance society practice and 
fear of virus produce paranoid-schizoid society. The need for a new paradigm 
has emerged instead of an individual-based narcissistic culture of neoliberal-
ism. Pandemic will result in the taming of either an authoritarian state, a social 
state, or liberalism. Countries need to get rid of the paranoid-schizoid mood 
and re-establish global solidarity.

Keywords
Pandemic, information society, risk society, surveillance society,  

paranoid-schizoid society
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Giriş

COVID-19 olarak tanımlanan ve ancak elektron mikroskobu ile görülebilen 
virüs nedeniyle bütün dünyadaki insanlar ve toplumlar karantinada. Sürekli 
medyada paylaşılan ölüm ve hastalık istatistiklerinin de etkisiyle, her an virü-
sün bulaşıp ölüm ile karşı karşıya gelme riskinin oluşturduğu “ontolojik gü-
vensizlik” nedeniyle, bireyler kaygı, endişe ve depresyon içinde şok ve travma 
yaşamaktadır. Küreselleşmenin yoğun yaşandığı süreçte, tüketimle var oldu-
ğuna inanan, sosyal medya ile dünyanın parmaklarının ucunda olduğunu zan-
neden, narsist ruh haliyle herkesi ve diğer canlıları küçümseyen insanın, gözle 
görülmeyen bir virüs tarafından yok olma ihtimalinde psikolojik ve sosyal ola-
rak bunalım yaşaması doğaldır. 

Birey ve toplumun bir felaket ile karşılaştığında verdiği tepkilerin aşamaları, 
COVID-19 pandemisi örneğinde şu şekilde betimlenebilir:

(a) İnkâr: Ciddi bir şey olmuyor, bazı sorumsuz bireyler sadece panik 
yayıyorlar;
(b) Öfke: Genellikle ırkçı ya da devlet karşıtı bir biçimde: Çinliler suçlu, 
devletimiz verimli değil.
(c) Pazarlık: Tamam, bazı kurbanlar var, ama hasarı sınırlayabiliriz.
(d) Depresyon: Hepimiz bu felakete mahkumuz.
(e) Kabul: Virüs salgının etkilerini ve gerçekliğini kabul edip, önlemle-
re uymak. Virüsle yaşamayı öğrenmek (Zizek, 2020, s. 52).

Bu aşamalarda dikkat edileceği üzere, bir felaket ve travma ile karşılaşan birey-
ler ve toplumlar önce sorunu kabul etmiyorlar, daha sonraki aşamada sorunla 
ilgili suçlama ve günah keçisi bulma davranışı geliyor. İlk başta sorunu inkâr 
eden, öfke ile başkasını suçlayan birey sonraki pazarlık aşamasında sorunun 
farkına varıp travmadan az hasarla kurtulmayı düşünüyor. Travmanın oluştur-
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duğu depresyon aşamasından sonra, sorunu kabul etme ve yüzleşme aşamasıy-
la yeni normale uyum sağlanıyor.

İnsan ve toplumların virüs salgını ile yüzleşmesi insanlık tarihi kadar eskidir. 
Ancak insan zihni ve psikolojik yapısı gereği olumsuzlukları unutur. Birebir 
yaşamadığı ve deneyimlemediği durumları anlayamaz. Tarihte yaşanan sal-
gınların ciddiyetini içselleştiremez. COVID-19 Çin’in Wuhan kentinde Aralık 
2019 yılında ortaya çıktığında sokakta düşüp ölenleri film seyreder gibi tele-
vizyon haberlerinde izleyen insanlar, virüsün küreselleşmenin hızlı ve yoğun 
etkileşimi ile Çin’den bütün ülkelere yayılması ile salgının ciddiyetinin farkına 
vardı. Ülkelerin çoğunluğu, salgına karşı Çin’in uyguladığı önlemleri, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün de koordinasyonunda uygulamaya başladılar. 

Bu bağlamda, insanların ve toplumların alıştığı hayatları değişmeye başladı. 
Bu değişim sürecini analiz etmek, dönüşümü anlamak ve yeni normal olarak 
ifade edilen gündelik hayatın yeni kodlarını çözümlemek hem şimdiye hem de 
geleceğe ışık tutacaktır. Hayatın içinden söz söyleyen sosyolojinin, insanların 
toplumsal davranış örüntülerini irdelemesi ile toplumu anlamak arasında bire-
bir ilişki vardır. Her toplumun kendine özgü kültürel kodları olduğu için bü-
tün toplumların sosyolojik yapısı yeknesak değildir. Küreselleşme çerçevesin-
deki benzerlikler olduğu kadar farklı toplumsallıklar bir realitedir. Sosyolojik 
analizin; birey bazında mikro, kurum bazında mezzo, toplum ve devlet bazında 
makro olmak üzere üç boyutu vardır. Birey, kurum ve toplum karşılıklı etkile-
şim ve ilişki içindedir. Bu makalede, küresel salgının sosyolojisi ve yeni normal 
dönemde paradigma dönüşümü konusu incelenmektedir. Konu, birey, kurum 
ve toplum bağlamında; tarihsel arka planı, günümüzdeki durumu ve gelecek-
teki olası dönüşümlerinin ilişkiselliği bağlamında betimlenecektir.     

Küresel Salgının Sosyolojisi
Küreselleşme hem bir olgu, hem bir ideoloji hem de bir durumdur. Artık hiç 
kimse kendini küreselleşmenin etkisinden yalıtamamaktadır. Küreselleşmenin 
dışarısı yok, herkes ya küreselleşmenin “özne”si ya da “nesne”si konumundadır. 

Sanayi devriminin yarattığı bunalımlara çare bulmak amacıyla bilimsel gele-
neğini oluşturan sosyoloji, sanayi toplumu ve modernitenin yarattığı bir bilim 
olarak tanımlanır. Çağdaş sosyologlar toplumları, ideal tipleştirme bağlamın-
da şu şekilde sınıflandırırlar. “Tarım Devrimi” ve “Tarım Toplumu” aşamasın-
dan sonra, “Sanayi Devrimi” ve “Sanayi Toplumu” yaşanmıştır. Günümüzde 
ise yeni oluşan devrim “Bilişim Devrimi” ve yeni oluşan toplum da “Bilişim 
Toplumu” olarak adlandırılmaktadır. Tarım devriminin simgesi “karasaban” 
iken, sanayi devriminin simgesi “buharlı makine”, bilişim devriminin simge-
si ise “internettir”. Tarım toplumunda geleneksel kültür, sanayi toplumunda 
modern kültür, bilişim toplumunda da postmodern kültür yapılanmıştır.

Yeni toplumsal yapı dönüşümünün, dolayısıyla toplumun adlandırılması ko-
nusunda farklı sosyologlar farklı adlandırmalar yapmaktadır. Mesela, Manuel 
Castells, bu yeni yapılanan toplumu “Ağ Toplumu” (Network Society) olarak 
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nitelemektedir. Yeni kavramlaştırmalardan birisi de Ulrich Beck tarafından 
üretilen “Risk Toplumu” kavramıdır. Anthony Giddens de, risk toplumu kav-
ramını içeren “Düşünümsel Modernleşme” kavramını kullanmaktadır. Başka 
bir adlandırma da ilk kez Gary T. Marx tarafından kullanılan ve David Lyon 
tarafından geliştirilen, Giddens tarafından da ele alınan “Gözetim Toplumu” 
kavramıdır (Bayhan, 2011a, s. 207).  

COVID-19 küresel salgını, toplumda oluşturduğu sosyal ve kültürel değişme-
ler bağlamında hem risk toplumu hem bilişim toplumu, hem de gözetim top-
lumunu içeren ve bu toplum yapılarının uygulamalarını deneyimlediğimiz bir 
araç görevi görmektedir.   

COVID-19 salgını salt sağlık sorunu değildir, aynı zamanda sosyal bir prob-
lemdir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımıyla sağlık, bireyin biyolojik, psiko-
lojik ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir. Sağlık ve hastalık olgusu sadece 
fizyolojik ve biyolojik yapının bozulması değil, aynı zamanda bireyin ruhsal 
yapısını ve sosyal durumunu da etkileyen bir gerçekliktir. Herkesin içinde 
yaşadığı coğrafi çevre, kültürel ve sosyal yapı sağlık örüntülerini inşa eder. 
Hastalığın reçetesi bireyden bireye, toplumdan topluma ve kültürden kültüre 
farklılık oluşturur. Tarihte görüldüğü gibi, salgın hastalıklar riski her an ve 
her dönemde başımıza gelebilir. Her dönemde yaşanan riskler farklılaşsa da 
kategorize ederek ideal tipleştirme yaparsak, olası ve olan riskleri şu şekilde 
sınıflandırmak mümkündür:

1.	 Ekolojik Riskler: Nükleer savaş tehdidi, küresel ısınma, iklim değişikli-
ği, ozon tabakasının incelmesi, doğal riskler (deprem, sel, yangın, sal-
gın hastalık vb.)

2.	 Sosyal Riskler: Ailenin dönüşümü (postmodern aile örüntüleri; boşan-
maların artışı, tek ebeveynli aileler, yalnızlık, yabancılaşma), işsizlik, 
sosyal tabakalar arası uçurum, ülkeler arası gelir uçurumu, insanların 
mahremiyetine medya ve İnternet vasıtasıyla tecavüzün artması (Geor-
ge Orwel’in “1984” romanında tasarladığı “Big Brother”in benzerinin 
yaşanması tehlikesi olasılığı).

3.	 Teknolojik Riskler: Kitle imha silahları, kimyasal ve biyolojik silahlar, 
manyetik kirlenme.

4.	 Kültürel Riskler: Hayat alanlarının Amerikanlaşması (medya ve sinema 
vasıtasıyla Hollywood kültürünün bütün ülkeleri etkilemesi), kültürel 
çatışma, fundamentalizm, etnosentrizm, tekdüze olma, homojenleşme.

5.	 Siyasal Riskler: Bölgesel çatışma (Ortadoğu’daki İsrail-Filistin çatışma-
sı), savaş, gelişmiş ülkelerin hegemonyası (ekonomik ve siyasal bağım-
lılık), ulus aşırı kuruluşların ülke politikalarını yönlendirmesi (IMF, 
Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb.), terörizm (Bayhan, 2002, s. 200). 
Suriye’de yaşanan paylaşım savaşı ve 5 milyona yakın Suriye göçmeni-
nin Türkiye’de yaşamak zorunda olması günümüzdeki risklerdendir. 
Her an hiç kimsenin mülteci olmayacağı garantisi yoktur. Kırılgan ve 
müphem zamanlarda yaşıyoruz. 
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Hayatımızın her alanında risklerle yaşıyoruz. Dışsal risk olarak tanımlanan 
doğal afetlerin ne kadarı doğaldır? İnsanoğlunun bitmek bilmez açgözlü tüke-
tim alışkanlığı ile doğayı sömürüp, dengesini bozuyoruz. Sel, kuraklık, salgın 
hastalık ve açlığa yol açıyoruz. Varsıl toplumlarda zenginlik, obezite (aşırı şiş-
manlık) riskini üretirken; yoksul toplumlarda yoksulluk ve yoksunluk, açlıktan 
ölüm riskini ve sosyal patlama riskini üretmektedir. İçtiğimiz içeceklerin ne 
kadar saf, katkısız ve sağlıklı olduğunu hangimiz biliyoruz. Yediğimiz yiye-
ceklerin, özellikle fast-foodların içeriğindeki katkı maddelerinin ve hormonlu 
sebze ve meyvelerin sağlığımıza verdiği zararların farkında olsak da tüketti-
ğimiz bir gerçek. Cep telefonu, televizyon ve bilgisayar radyasyon yaymasına 
karşın hayatımızın vazgeçilmez bir organı gibi işlev görmekte, teknolojik aygıt-
lara bağımlı yaşamaktayız. Kalabalık şehirlerde, her an trafik kazası geçirme ve 
teröristlerin bombalama riski ile karşı karşıyayız (Bayhan, 2011a). COVID-19 
pandemisi ile de salgın hastalık riskinin ayırdına vardık.

Risk toplumu gerçeği bağlamında doğal risklerden depreme karşı nasıl daya-
nıklı evler yapmak, sele karşı barınakları dere yatağına yapmamak, trafik ka-
zalarına karşı kurallara uymak önlem ise; salgın hastalıklara karşı da korunma 
ve önlem uygulamaları tarihi süreçte benzerlik taşımaktadır. 

Küresel salgın hastalıkların tarihteki bazı örnekleri bağlamında toplumda 
yaptığı etkiler şu şekilde ifade edilebilir. Salgınlarla insanlar ve medeniyetler 
arasındaki ilişki antik çağlara kadar uzanmaktadır. Babillerden, Hititlere, eski 
Yunan site devletlerinden Büyük Roma İmparatorluğuna, Çin ve Japonya’dan 
Avrupa ve Amerika’ya kadar salgın hastalıklar yüzünden önemli nüfus kayıp-
ları olmuş ve buna bağlı olarak önemli ekonomik ve sosyal sonuçlar ortaya 
çıkmıştır (Şeker vd., 2020, ss. 121-126). Roma döneminde (161-166) ortaya 
çıkan veba salgını sonunda taht kavgaları artmış, aynı zamanda Hristiyanlık 
yaygınlaşmıştır. 11. yüzyılın sonlarından 13. yüzyılın sonlarına kadar 200 yıllık 
bir dönem boyunca Müslümanlara karşı gerçekleştirilen Haçlı savaşlarında Av-
rupalı Hıristiyan ordularında veba, cüzzam, dizanteri, frengi ve sıtma vb. gibi 
en yaygın hastalıkların bir kısmı Avrupa’dan İslam coğrafyasına Haçlılar tara-
fından taşındı. 14. yüzyılda Çin’de başlayan ve Avrupa’ya taşınan veba salgını 
(Kara veba) ile nüfus azalınca on bin yıl süren feodalitede çözülmüştür. Dini 
değerler azalmış ve Hristiyan inancına şüpheler artmış, Protestanlık mezhebi-
nin yaygınlaşması ile dinde reform yaşanmıştır (Şeker vd., 2020, ss. 121-126). 

Veba ve çiçek mikropları 1450-1750 yılları arasında merkantilist (ticaret kapi-
talizmi) dönemin ortaya çıkması ve Avrupa merkezli modern ulus devletlerin 
ortaya çıkmasında en belirleyici öğelerden oldular. 1750-1930 dönemindeki 
liberal anlayış temelinde piyasa mekanizması çerçevesindeki sanayi kapitaliz-
minin şekillenmesi ve gelişmesinde diğer faktörler yanında mikropların da 
yine önemli etkisi oldu. 1930-1980 döneminde devletin gittikçe artan önemini 
gündeme getiren Keynesyen iktisat, 1980’lerden itibaren devletin piyasadan 
çekilmesi ve özel sektörün daha etkin olacağı yeni klasik iktisat anlayışı hâkim 
genel paradigma olarak 2020’lere kadar devam etti. Açık olan bir durum var 
ki koronavirüs ile birlikte devletin ekonomideki ağırlığı giderek artacak ve 
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küreselleşme yerine daha içe kapanan milli yaklaşımlar öne çıkacaktır (Şeker 
vd., 2020).

Dünyayı etkileyen diğer bir salgın 1918 ve 1920 yılları arasında süren İspanyol 
Gribidir. Birinci Dünya Savaşının sonlanmasında etkili olan İspanyol Gribin-
den 50 milyon kişinin vefat ettiği tahmin ediliyor. Bütün salgın hastalıklarının 
kaynağının hayvanlar olduğu ve insanların doğayı tüketim uğruna sömürmesi-
nin doğal dengeyi bozmasından mülhem, yabani hayvanlar başta olmak üzere 
evcilleştirilen hayvanlardan insanlara geçen virüslerin, mutasyona uğrayıp in-
sandan insana geçtiği bilimsel olarak saptanmış bir gerçekliktir. 1918 yılında 
ABD’de başlayan ve iki yıl süren İspanyol Gribi kuşlardan domuzlara ve onlar-
dan insanlara geçen bir virüs hastalığıdır. Amerikan askerleri ile Avrupa’ya ta-
şınan İspanyol Gribi tüm dünyaya yayılmıştır. COVID-19’un da Çin’de yarasa-
lardan pangolin denilen yabani hayvana ondan da insanlara geçtiği ve insanlar 
arasında bulaşarak yayıldığı düşünülmektedir. Zaten COVID-19’un Çin’in Wu-
han kentindeki canlı yabani hayvan pazarından yayıldığı ifade edilmektedir. 
2002 yılında ortaya çıkan SARS virüsünün de COVID-19 gibi Çin’de ortaya 
çıkıp diğer ülkelere yaygınlaşmasında Çin’in hayat tarzı ve yemek kültürüyle 
ilgili olduğu düşünülmektedir. 2020’deki COVID-19 gibi 1918’deki İspanyol 
Gribi de zatürreye yol açıp ölüme götürüyormuş. 100 yıl arayla ortaya çıkan 
iki salgın hastalık arasında benzerlik bulunması, sadece hastalığın biyolojik 
ve tıp boyutu değil; salgından korunmak için maske kullanma, okulların tatil 
edilmesi, ibadet yerlerinin kapanması, fiziksel ve sosyal izolasyon vb. uygula-
malardaki benzerlikler de dikkati çekmektedir.

Günümüzde de insanların gündelik hayatlarındaki zorunlu değişimler insan 
ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Ekonomik açıdan hem ülkeler hem de bi-
reyler olumsuz etkilenmektedir. Salgından korunmak için evden çıkmama ön-
lemine, varsıllar ve evden internet vasıtasıyla çalışma imkânı bulanlar uyarken 
ve kendilerini pandemiden korurken; sağlık, market, emniyet, gıda, dağıtım 
hizmeti veren iş görenler hastalığın bulaşma riskine rağmen çalışmalarını sür-
dürmektedir. Ayrıca, esnek işlerde sosyal güvencesiz çalışmak zorunda olan-
ların işyerlerinin kapanmasından dolayı işsiz kalmaları da sosyal sorunlardan 
biridir. İnternet vasıtasıyla ara verilen öğretim dijital ortamda sürdürülmekte 
ve örgün öğretime alışan öğrenci ve öğretmenlerde uyum sorunları oluştur-
maktadır. Evde yaşamak zorunda olmak, bireylerin sosyal ortam ve çevresinin 
kısıtlanmasına yol açtığı için bunalıma yol açmaktadır.

Salgın hastalıklardan, tıbbi açıdan çaresi bulunana kadar korunma yollarının 
aynı olduğu görülmektedir. 100 yıl önceki İspanyol Gribinden korunmak için 
kullanılan yöntemler ile günümüzde yaşanan COVID-19 virüs salgınından 
korunma yolları aynıdır. Ayrıca, 1000 yıl önce veba salgınında İbn-i Sina’nın 
insandan insana bulaşan bu salgın hastalıklara karşı çözüm önerilerinin 2020 
yılında da uygulanıyor olması manidardır; “Sirke ile temizlik yapın. Ellerinizi, 
bulaşıklarınızı ve kıyafetlerinizi mutlaka sirke ile yıkayın. Birlikte dolaşmayın. 
Beş on kişi bir araya gelerek kalabalıklar oluşturmayın. Pazarları terk edin. 
Paraları bırakın. Toplu halde ibadet etmeyin. Salgından korkmayın, hastalık-
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tan sakının, hastalarınızı terk etmeyin. Evinizde oturun ve neşeli olun. Has-
talık neşeden kaçar” (Şeker vd., 2020). Aşısı veya ilacı bulunana kadar salgın 
hastalıklardan korunma yollarının hem 100 yıl önce hem 1000 yıl önce, hem 
de günümüzde aynı olduğu görülmektedir. Salgında elleri temiz yıkama ve 
hijyene dikkat etme gerekliliği COVID-19 nedeniyle alışkanlık haline gelmesi 
olumlu bir kazanımdır. Bu durum, ellerini sürekli yıkayan psikolojik olarak 
obsesif-kompülsif rahatsızlığı olanlar açısından bir yandan davranışlarını ak-
lileştirme ihtimali taşırken, diğer yandan bazı bireylerin de obsesif-kompülsif 
davranışları geliştirme riski taşımaktadır. Tarihi salgınların sonuçları şu şekil-
de kategorize edilebilir:

i. Sağlık Etkileri: Kitlesel hastalık, kitlesel ölüm ve sakatlık, sağlık hizme-
ti ihtiyacında olağanüstü artıştan dolayı hizmetin yetersiz kalması, mal-
zeme ve ilaç tedarikinde noksanlık, bakıma muhtaç olanların olumsuz 
etkilenmesi, sağlık harcamalarında artış, sağlık personeli ve hasta yata-
ğı-yoğun bakım yetersizliği, birey ve toplum psikolojisinin bozulması.

ii. Demografik Etkiler: Nüfus azalması, nüfus yoğunluğunda azalma, ço-
cuk-genç-yaşlı nüfusta azalma, vb.

iii. Ekonomik Etkiler: Üretimin azalması, tarım arazilerinin ekilememesi, 
enflasyon artışı, büyümenin azalması, gerilemesi, işsizliğin artması, ik-
tisadi araçların etkilenmesi, temel ihtiyaçların temin edilememesi, vb.

iv. Sosyal Etkiler: Panik, insan ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi, sosyal fa-
aliyetlerin azalması, ayırımcılık, şehir hayatının olumsuz etkilenmesi, 
eğitimin olumsuz etkilenmesi, kamu personeli izinlerinin kaldırılması, 
sosyal kargaşa artışı, vb.

v. Siyasi Etkiler: Bazı medeniyetlerin çökmesi, Ortaçağda feodalitenin 
olumsuz etkilenmesi, Kilise-dini yapılara güvenin azalması,  Reform 
ve Rönesans’ın tetiklenmesi, hanedanların-yönetimlerin değişmesi, 
isyanlar, huzursuzlukların artması, savaşların tetiklenmesi veya sona 
ermesi, vb. (Şeker vd., 2020).

Küresel salgınlar tıp paradigmalarında da dönüşümler oluşturmuştur. Nasıl ki 
Orta Çağ’da yaşanan veba salgını anlamayı, aydınlanmayı ve yanıtların doğada 
olduğunun kabul edilmesini var ederek, yeni bir tıp paradigmasını şekillendir-
di ise; nasıl ki Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da yaşanan kolera salgını karanti-
na müessesini oluşturarak modern halk sağlığının temelini attıysa; COVID-19 
da epidemi ve pandemilerin neoliberal tıp çerçevesine sığmadığını göstermeli 
ve yatak yanı tıptan hastane tıbbına evrilmiş paradigmayı toplumla buluştu-
rabilmeyi ve onu kâr hırsından soyutlayabilmeyi başarmalıdır (Elbek, 2020). 

COVID-19 salgını sadece olumsuz sonuçlara değil, çevresel açıdan olumlu bir 
sonuca da neden olmuştur. Başta Çin olmak üzere zorunlu olarak sanayi üre-
timinin durması sonucu hava ve çevre kirliliğinde azalma yaşanmıştır. Kuzey 
kutbundaki delinen ozon tabakasının da kendini onardığı yapılan incelemeler 
sonunda saptanmıştır. İnsanlar zorunlu olarak eve kapanıp, doğadan çekilince 
deniz kıyılarında yunus balıkları tekrar yüzmeye başlamıştır. 
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COVID-19, gündelik hayatın sosyolojisinde de değişimler oluşturmuştur. 
Toplumsal hayatta kamusal alan ve özel (mahrem) alan ayrımından mülhem, 
toplumsal cinsiyet açısından yoğunlukla erkekler hayatlarının büyük kısmını 
kamusal alanlarda (işyeri, şehir meydanı, kahvehane, kafe, spor müsabakaları 
vb.) geçirirken; kadınlar çoğunlukla özel ve mahrem olan evlerde hayatlarını 
geçirirler. Evin bütün işleyişinden kadınlar sorumludur. Okula giden çocuklar 
sabah erken okula giderken, yaşlı erkekler de zamanlarının çoğunu kamusal 
alanlarda (kahvehane, park vb.) geçirirdi. COVID-19 salgını sonucu “evde kal” 
uygulaması ile evin bütün bireyleri günün bütün zamanlarını evde geçirmeye 
başlamıştır. Bu durum, bir taraftan rol çatışmalarına ve uyum sorunlarına yol 
açarken; diğer taraftan krizi iyi yönetenler için bir arada kalmanın sosyal da-
yanışmayı ve farkındalığı artırdığı gözlenmektedir. Ev işlerini ortaklaşa yapan 
ev halkı, evde ekmek yapıp sosyal medyadan paylaşanlar bu bütünleşmeye ör-
nektir. Modern toplumda genellikle dışarda yemek yenilirken, bütün lokanta-
ların karantina sürecinde kapanmasından dolayı yeniden aileler evde yemek 
yapmaya başlamıştır. Aslında, evde kal uygulaması geleneksel ve doğal hayata 
geri dönüşe yol açmaktadır.  

Normal zamanlarda kapitalist ekonomi-politiğin gerektirdiği hızlı ve yarışma-
cı hayat tarzında, sabah erkenden işe gitmek veya okula gitmek için birlikte 
kahvaltı yapmadan evden çıkılmaktaydı. Akşamları büyük şehirde yaşıyorsa-
nız, trafik yoğunluğundan geç vakitlerde eve ulaşma rutininde, yine aile birey-
lerinin ayrı ayrı akşam yemeği yediği yabancılaşmış bir ortamda, evin sadece 
bir otel gibi yatma mekânına dönüştüğü bir pratikten, COVID-19 salgını ne-
deniyle evde yaşamaya başlamaya geçiş. Bu süreç hem evi tanıma ve keşfetme 
hem de aile bireylerinin birbirlerinin farkına varması ve anlaması için bir fırsat 
oluşturmuştur. Ancak, anlaşamayan eşler için evde kalma süreci bunalıma dö-
nüşmektedir. Aile içi şiddet vakalarında bütün ülkelerde artış yaşanmaktadır. 
Örneğin Çin’de karantina sürecinde aile içi şiddetin yüzde 300 arttığı ve bo-
şanma oranlarında yoğun bir artış görülmüştür (Euronews, 2020). Karantina 
sürecinde aile içi şiddet Fransa’da yüzde 30, Türkiye’de ise yüzde 38 oranında 
artmıştır (Erem, 2020).  

Bozkurt’un araştırmasına göre, cinsiyete göre kadınların verimlilik düşüşü er-
keklerden çok daha yüksektir. Hanede yaşayanların sayısı arttıkça kadınların 
verimlilikleri çok daha fazla düşmektedir.  Pandeminin getirdiği karantina, 
online çalışan kadınlar için çocuk bakımı, temizlik ve yemek konusunda dışarı-
dan hizmet alma imkânını ortadan kaldırmıştır. Bu da çalışan kadının yükünü 
büyük ölçüde artırmıştır (Bozkurt, 2020, s. 280). Hem ev hanımının bütün 
işlevlerini hem de online evden çalışmayı sürdüren kadınlardaki bunalım ve 
depresyon oranı daha fazla olmaktadır. 

COVID-19 salgını sonucu “evde kal” uygulaması ile evden internet ile çalışma 
imkânı bulunanlar online çalışmaya devam etmişlerdir. Kapanan ilk, orta, lise 
ve üniversitelerde ise evden internet aracılığı ile uzaktan online eğitime geçil-
miştir. Enformasyon (bilişim) toplumundaki eğitim ve çalışma tarzı deneyim-
lenmiştir. 
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Enformasyon toplumu bağlamında, iletişim araçları ve bilgi-işlem tekniklerinin 
eğitimde kullanılmasıyla birlikte, eğitimin yapısı değişmektedir. Bu çerçevede 
bilgisayarlı eğitim sürecinde, öğretmen bir koordinasyon görevi üstlenecektir. 
Öğrenmeyi öğretmek önem kazanacaktır. Eğitim, okullarla sınırlı kalmaya-
caktır. Hızla değişen çağımızda okulda öğrenilen bilgiler yeterli kalmamak-
tadır. Bunun için, insanın kendisini sürekli yenilemesi, mesleği konusundaki 
gelişmeleri takip etmesi önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, internetin etkin 
işlevi olacaktır (Bayhan, 1992, s. 187). Hayat alanlarımızda üretimden tüketi-
me her süreç dijital temelli yapılanmaktadır. E-devlet ve e-toplum çağımızın 
gerçeğidir.  

Türkiye bağlamında zaten 1970’li yıllarda mektupla öğretimle başlayan ve 
1980’den sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim uygulaması ile devam 
eden uzaktan eğitim tecrübesi vardı. Çoğu üniversitelerin uzaktan eğitim alt 
yapısı ve programları olduğu için online eğitime geçiş hızlı oldu. İlk, orta ve 
lise eğitimi de başta televizyon ile olmak üzere internet üzerinden de sürdürü-
len uzaktan eğitim modeline geçildi. Bu çerçevede zaten Türkiye’nin son yirmi 
yıldır hazırlandığı ve kurumlarını dönüştürdüğü e-devlet ve e-toplum uygu-
lamaları önemli bir altyapı ve donanım sağlamıştır. Bankacılık sistemi online 
uygulamalar ile bu yeni bilişim toplumuna hazırdı. Dolayısıyla, salgın hastalık 
bilişim toplumuna geçişin önemli dönüşümlerinin toplumun genelinde uygu-
lanması için vesile olmuştur. Virüsün aşısı ve ilacı bulunsa bile, yeni toplum 
yapısı olan bilişim toplumunun online eğitim ve online çalışma örüntüleri, 
eski çalışma ve eğitim biçimi ile eklektik olarak sürdürülecektir. Bu süreçte 
her ne kadar öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitime alışkın olmadıkları 
için uyum sorunu yaşasalar da, bir geçiş süreci olarak önemli bir tecrübe kaza-
nılmıştır. Normal yüz yüze öğretimi geçilse bile, ödev ve proje temelli online 
platformlar kullanılmaya devam edilecektir. Eğitimde internet temelli uzaktan 
öğretim modeli yaygınlaşması bir realite iken, diğer yandan özellikle çocuk ve 
gençlerde internet ve sosyal medya bağımlılığı önemli bir psikiyatrik hastalık 
olma riski taşımaktadır. Eğitim işlevi dışında, bütün zamanını internette dijital 
oyunlarla geçiren çocuk ve gençlerde dijital bağımlılık ve şiddet içerikli oyun-
lar oynanmasından dolayı şiddet davranışı görülmektedir. Sanal sosyal ileti-
şim, gerçek sosyal iletişimin yerine geçtiğinde içine kapalı ve asosyal bireyler 
ortaya çıkmaktadır. 2000 yılından sonra doğan Z Kuşağı, “dijital yerli” olarak 
internetin temelde olduğu hayatın içinde yetişmiştir. Dijital çağın dijital bireyi, 
yeni davranış kodları üretmektedir.

Aynı uyum süreci, evden online çalışma imkânı olan bilgi temelli sektörler 
için de geçerlidir. Belki ev yaşamındaki roller ile iş yaşamındaki rollerde çatış-
ma ilk aşamada yaşansa da verimlilik düşse de yeni home ofis sistemine uyum 
sağlanacaktır. Evden çalışma ile trafik sorunu ve trafikte geçirilen zamandan 
tasarruf sağlanacak, arabaların işe gidişte kullanılmasından doğan çevreyi ve 
havayı kirletmesinin önüne geçilecek, işyerinde yemek ve ofis harcamaların-
dan tasarruf edilebilecektir. Belki tümüyle online evden çalışmaya geçilmese 
bile, yine haftanın belirli günleri ofiste, belirli günleri evden online çalışma ile 
hibrit çalışma örüntülerine geçilebilecektir. Bu dönüşüm bilgi temelli sektörler 
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için uygun olabilir, diğer hizmet ve üretim sektörlerinin klasik çalışma usul-
leri devam edecektir. Yine online öğretim de toplumun bütün sosyal sınıfları 
için geçerli olmayabilir. Karantina sürecinde bile evden online öğretime inter-
net bağlantısı ve bilgisayarları olmadığı için katılamayan öğrenciler mevcuttu. 
Devletin bütün öğrencilere ve ailelere internet sağlaması, geleceğin önemli bir 
kamusal hizmeti olarak görülmektedir. 

Sanayileşme ile şehirleşme eğilimi artmıştır. Sanayi toplumu bir anlamda şehir 
toplumudur. Ancak, günümüzde şehirler artık yaşanmaz hale gelmiştir. Şehrin 
sosyal ve maddî şartları artmadan, nüfus yoğunluğu artmıştır. Yerleşimden 
ulaşıma, çevre kirliliğinden sağlığa kadar sorunlar fazlalaşmıştır. Enformasyon 
toplumunda, iletişim araçları ve bilgisayarlar aracılığıyla mekân farklılığının 
önemli olmadığı çalışma alanlarına bağlı olarak, insanlar şehirden uzaklaş-
maktadırlar. Şehrin yakınlarında uydu şehirler kurulmakta daha küçük şehir-
lere, kasabalara ve kır alanlarına yerleşim oranı ve eğilimi artmaktadır (Bay-
han, 1992, s. 188). COVID-19 salgınından korunmak için internet aracılığı ile 
evden çalışma imkânı olanlar kırsal alanlardaki yerleşim yerlerine taşınmıştır. 
Hem şehrin yoğun insan ve çevre kirliliği ve virüs bulaşma riskinden kurtul-
mak hem de doğal ortamda temiz çevrede karantinada kalmak için kırsal ala-
na göç edenler varsıl olanlardır. Yoksul olan ve çalışmak zorunda olanlar yine 
büyük kentlerde yaşamak zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla, zengin ve yoksul 
demeden herkese bulaşan virüsün eşitlikçi olduğu bir yanılsamadır. Çünkü 
virüsten korunmak için ve hastalığın tedavisinde de üst sosyal sınıfların daha 
ayrıcalıklı ve şanslı oldukları bir realitedir. Çünkü varsılların sağlık hizmetleri-
ni satın alacak maddi güçleri bulunmaktadır. 

COVID-19 salgınında, bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalıkları fazla 
olduğu için yaşlı bireylerde ölüm oranı daha yüksek olmaktadır. Dolayısıyla, 
yaşlıları korumak için ilk önlem 65 yaş üstü vatandaşların “evde kal” süreci ile 
karantinaya alınması idi. Ancak, uygulamanın ilk başlarında bu durum yanlış 
anlaşılarak, sanki hastalığı yaşlılar yayıyor zannıyla yaşlılar damgalanmıştır. 
Türkiye örneğinde, daha sonra 20 yaş altı çocuk ve gençlere de sokağa çıkma 
yasağı uygulanarak karantina genişletilmiştir. Bundaki amaç, gençlerin dışar-
dan virüsü eve taşıma ve bağışıklığı dayanıksız olan yaşlılara bulaştırma riski-
ni önlemekti. Damgalama (stigma) riski sadece yaşlılar maruz kalmamaktadır. 
Virüs Çin’den yayıldığı için Çinliler ve Çinlilere benzeyen Uzakdoğu insanları 
da diğer ülkelerde ötekileştirilme ve şiddet eylemlerine maruz kalma riski ile 
karşı karşıya gelmişlerdir/geleceklerdir. Ayrıca, bütün pandemi süreçlerinde 
azınlıkta olanlar her zaman günah keçisi olarak damgalanmıştır. COVID-19 
pandemisinde Hindistan’da Müslümanların salgını yaydıkları gerekçesiyle 
ötekileştirilmesi, damgalanması ve şiddet uygulamaları görülmektedir. Göç-
menler her ülkede suçlanan ve damgalanan grupları oluşturmaktadır. Yaşlı-
ların damgalanması ve ötekileştirilmesi, İtalya ve İspanya’da yoğun bakımda 
yatan hastalara tek bir solunum cihazı kaldığında, yaşlı hastadan çekip genç 
hastaya takma ile yaşanmaktadır. Aslında, bu durum Darwin’in “doğal selek-
siyon” teorisine kadar gider. Güçlülerin hayatta kalması teorisi bağlamında, 
İngiltere’nin salgının ilk dönemindeki “sürü bağışıklığı” uygulaması, salgı-
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nın ciddiyeti ortaya çıkınca vazgeçilmiştir. Bizatihi Başbakan Boris Johnson 
ve Prens Charles’in de COVID-19 salgınına yakalanmasından sonra karantina 
önlemleri uygulanmaya başlanmıştır. 

Türkiye, pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olmuştur. Sağlık ba-
kanlığında kurulan bilim kurulu ile sağlık bakanının eşgüdüm içinde çalışması 
krizi daha az hasarlı atlatmak için örnek yönetişim uygulamaları olarak tarihe 
geçmiştir. Neoliberal uygulamalar ile sağlık sektöründeki özelleştirmeye rağ-
men, sağlık kamu yatırımlarının ülkenin her tarafına yapılmasının önemi, sal-
gın hastalıkta olumlu olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa ülkelerinden fazla olan 
ve salgın öncesi israf olarak görülen tomografi cihazları da salgın hastalıkta 
tanı ve tedavide önemli işlev görmüştür. Aynı durum modern ve tam dona-
nımlı şehir hastaneleri için geçerlidir. Gerek ABD gerekse gelişmiş Avrupa 
ülkeleri salgında sınıfta kalmıştır. Neoliberal uygulamalar ile sağlık yatırımını 
özel sektörün eline bırakan ABD’de kriz daha fazla gözlenmiştir. Aynı durum 
İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa için de geçerlidir.  Türkiye 80 ülkeye maske 
ve eldiven başta olmak üzere sağlık ve hijyen malzemeleri yardımı yapmış-
tır. Sanayi devriminin başladığı yer olan İngiltere ve Avrupa, küreselleşme ve 
özelleştirme uygulamaları ile sanayi üretimini Bangladeş, Hindistan ve Çin’e 
taşıdığı için salgın sürecinde maske bile bulamaz duruma gelmiştir. Salgın 
sonrası, son 30 yıldır uygulanan neoliberal ekonomi politiğin yeniden gözden 
geçirilmesi gerekecektir.   

Küresel COVID-19 salgını, risk toplumu gerçeği ile yüzleşmemizi sağlarken; 
enformasyon toplumu yapısının uygulanmasını da zorunlu olarak sağlamıştır. 
Enformasyon toplumun e-devlet ve e-toplum uygulamaları ile sosyal medya 
kullanım örüntüleri, yeni bir topluma evirilerek gözetim toplumuna geçişi de 
oluşturmaktadır.

Çağımızda gözetim toplumu, gözetim temelli teknikler kullanarak örgütle-
nen toplumun adıdır. Gözetim altında olmak kişinin hareketlerinin ve faa-
liyetlerinin toplumu oluşturan örgütler ve yönetim birimleri adına teknoloji 
kullanarak kayıt edilmesi demektir. Kayıt altına alınan bu veriler ayıklanır, 
kategorilere ayrılır ve hayatımızı etkileyecek birçok kararın verilmesinde kul-
lanılır (Report on the Surveillance Society, 2006, s. 5). Gözetleme, gittikçe kü-
reselleşmektedir. Kentteki gözetleme, sürekli tecrübe edilir, sabahki ilk telefon 
aramasından, sokaktaki kameraya, banka makinesindeki retina tarayıcısına, 
bilgisayardaki iz sürme çerezine, ofis anahtarındaki barkoda, otomatikleştiril-
miş otoban ücretine, cep telefonu bağlantılarına, dükkândaki kameraya, is-
tasyona ve nihayet gecenin sonu olan bara kadar (Lyon, 2006, s. 111). Hayat 
alanlarımız, televizyon program formatından mülhem “Biri Bizi Gözetliyor” 
realitesine dönüşmektedir. 

İnternetin ve sosyal medyanın küresel gözetim toplumunun temel aracı olma-
sından mülhem, bütün hayat alanlarımızda sürekli birileri tarafından gözlen-
diğimiz artık bir gerçekliktir. Küreselleşmenin dışarısı yok. Kendi içine kapalı 
bir toplumda yaşamak ütopyadır. E-devlet ve e-toplum olmadan gündelik ha-
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yatımızı sürdüremez konumdayız. Emeklinin veya çalışanın maaşlarını çektiği 
ATM’ler, alış-verişin kredi kartıyla yapılması gerçekliği, iletişimin e-posta ve 
sosyal medya ile anında yapılması dışında bir hayat düşünülemez. Her an diji-
tal ayak izlerimizi sosyal medyada bırakıyoruz. Arkadaşlar veya aile üyelerinin 
haberleştiği sosyal medya ağları, hayatımızın ve vücudumuzun adeta bir parça-
sı. Üzüntülerimizi, sevinçlerimizi an be an paylaştığımız sosyal medya aslında 
bize ayna tutmaktadır. Bizim izdüşümümüz sosyal medya hesaplarındaki pay-
laşımlarımızdır (Bayhan, 2018, s. 1044). Salgın sonrasında bazı teknolojik uy-
gulamaların hızla yaygınlaşmasını sağlayacağı öngörülmektedir. Yapay zekâ; 
kişisel verilerin depolanması ve paylaşımı, bireylerin izlenmesi, bu uygulama 
alanlarının başında gelmektedir (Taştan, 2020, s .6).

Gözetim toplumunun somut örneği Çin’dir. Çin’de 200 milyon güvenlik ka-
merası var ve bunların çoğu son derece etkin bir yüz tanıma teknolojisi ile 
donatılmış durumda. Hatta yüzünüzdeki benleri bile ayırt edebiliyorlar. Gü-
venlik kamerasından kaçmak mümkün değil. Yapay zekâ ile donatılmış bu 
kameralar kamusal alanlarda, mağazalarda, sokaklarda, istasyonlarda ve ha-
vaalanlarında bulunan her vatandaşı gözlemleyip değerlendirebiliyorlar. Tüm 
bu dijital gözetim altyapısının salgının kontrolünde son derece etkili olduğu 
artık kanıtlandı. Birisi Pekin istasyonundan ayrıldığında, vücut ısısını ölçen bir 
kamera tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Eğer bu ısı endişe vericiyse, 
aynı vagonda bulunan herkesin cep telefonuna bir bildirim gidiyor. Sistemin 
kimin trende nerede oturduğunu bilmesi boşuna değil (Han, 2020). Fouca-
ult’un Panapticon olarak nitelendirdiği şeffaf hapishane, günümüzdeki dijital 
uygulamalarla gerçekleşmekte ve tüm topluma teşmil edilmektedir.  

Fiziksel gözetleme sistemleri dış dünyada ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi, ki-
minle buluştuğumuzu, televizyonda ne izlediğimizi veya internette hangi siteyi 
ziyaret ettiğimizi izliyor. Vücudumuzla bir bağlantısı yok. Ancak deri-altı-gö-
zetim sistemleri vücudumuzda olup biteni takip ediyor. Sıcaklık gibi değerleri 
ölçmekle başladı. Ama kan basıncı, kalp ritmi veya beyin aktivitelerine de hâ-
kim olabilir. Bunlar aracılığıyla da insanlar hakkında hiçbir zaman olmadığı 
kadar fazla şey öğrenmek mümkün. Böylelikle daha önce hiç görülmemiş bo-
yutta totaliter rejimler ortaya çıkabilir (Harari, 2020).

Kişisel verilerin korunması sebebiyle Avrupa’da virüse karşı Asya ile benzer 
düzeyde dijital bir mücadele yürütmek mümkün değil. Çinli cep telefonu ve 
internet sağlayıcıları güvenlik güçleriyle ve sağlık bakanlığıyla müşterilere ait 
hassas verileri paylaşıyor. Devlet bu yüzden nerde olduğumdan, kimle görüş-
tüğüme ne yaptığımdan ne aradığıma, ne düşündüğüme, ne yediğime, ne sa-
tın aldığıma, nereye gittiğime kadar her şeyi biliyor. Gelecekte devletin vücut 
ısısını, kiloyu, kan şekeri seviyesini vs. kontrol etmesi de pekâlâ mümkün. İn-
sanları aktif olarak kontrol eden dijital psikopolitikaya eşlik eden dijital bir 
biyopolitika (Han, 2020). Her bireye yerleştirileceği planlanan çip ile kişisel 
mahremiyetin kalmayacağı George Orwell’in 1984 romanında betimlediği gö-
zetim ve denetim toplumuna evirilmeye doğru gidilmesi ihtimal dahilindedir.  
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Görüldüğü gibi COVID-19 küresel salgını, salt tıbbi bir sorun değil, psikolojik 
ve sosyolojik boyutları ve etkileri olan bir sorundur. Her küresel salgından son-
ra toplumsal yapıda değişimler olduysa, nasıl ki 14. Yüzyılda veba salgınından 
sonra feodalite çözüldü ise, 21. Yüzyılda da COVID-19 küresel salgınından 
sonra toplumların gözetim toplumuna dönüşeceği öngörülebilir. 

Yeni Normal Dönemde Paradigma Dönüşümü
“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” söylemi, hayat alanlarımızda yeni nor-
mallerin inşa edileceğini ifade etmektedir.  Normal olarak ifade edilen dö-
nemde ortaya çıkan ve sosyal ve kültürel yapıyı etkileyen salgına karşı korun-
mak için yeni normal dönem kuralları yapılanmaktadır. COVID-19 salgınına 
karşı aşı ve ilaç bulunana kadar maske takmak, fiziksel ve sosyal mesafeye 
dikkat etmek ve hijyen kurallarını uygulamak yeni normalin gündelik hayat 
pratikleridir. 

Ayrıca, salgının toplumsal sistemde yeni paradigma dönüşümüne de yol aça-
bilme ihtimali vardır. Kuhn, bilimdeki değişimleri paradigmaların değişimi 
süreci ile izah eder. Bir bilim, belli bir zamanda geçerli bir paradigmanın 
egemenliği altındadır. Bu süreçte normal bilim işlemektedir. Bilgi birikiminin 
bu döneminde bilim insanları, hâkim paradigmayı genişletmek için çalışma 
yaparlar. Bu tür bilimsel çalışmalar, kaçınılmaz olarak anormallik veya hâkim 
paradigmanın açıklayamayacağı bulgular üretir. Anormallikler artarsa bir kriz 
aşaması ortaya çıkar ve bu kriz sonunda bilimsel bir devrimle sonuçlanabilir. 
Bilimin merkezine yeni bir paradigma yerleştiği için hâkim paradigma devri-
lir. Yeni egemen bir paradigma doğar ve döngünün tekrarlanması için zemin 
hazırlanır.

Kuhn’un paradigma dönüşümünden mülhem, COVID-19 öncesi dönemde 
normal hayat akışkanlığı içinde devam ederken COVID-19 salgını ile bütün 
hayat şok yaşadı ve anormal bir durum krize yol açtı. Eski paradigma (sağlık, 
devlet, siyaset vb. sistemi) yetersiz hale geldiği için devrim ile yeni bir para-
digmaya geçiş ile yeni normalin kurulması söz konusudur. Bu bağlamda, yeni 
normal dönemde anomi ile yıpranan sistemin yenilenmesi ve dönüştürülmesi 
gündeme gelmektedir.

Neoliberal ekonomi-politik yapının COVID-19 salgını ile krize girmesi üzeri-
ne yeni ekonomi-politik sistem tartışmaları başlamıştır.  Bu anlamda, sorulan 
soru şudur: “Pandemi sonrası devletler; otoriter devletlere mi dönüşecek, sos-
yal devlete mi dönüşecek, ya da liberalizm ehlileştirilecek mi?” 

Otoriter Devlet: Pandemi sonrası devletlerin otoriter yapıya mı evrileceği ko-
nusu, Giorgio Agamben tarafından ortaya atılmıştır. COVID-19 salgını nede-
niyle sınırlandırılan hakların bir istisna halinden otoriter yönetime dönüşme 
riski taşıdığını iddia etmektedir. Agamben’e göre, istisna halini normal bir 
yönetim paradigması olarak kullanma eğilimi artmaktadır. Bu sürece, salgının 
kolektif panik hallerine dönük gerçek bir gereksinime dönüşen korku hali de 
ideal bahane sunmaktadır (Agamben, 2020). 
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Byung-Chul Han’a göre, Çin artık dijital polis devletini pandemiye karşı başa-
rılı bir model olarak satabilecek. Üstelik sisteminin üstünlüğünü daha da gu-
rurla gösterecek. Ve pandemiden sonra, kapitalizm daha da güçlü bir şekilde 
devam edecek. Virüs kapitalizmi yenmeyecek. Viral devrim gerçekleşmeyecek. 
Hiçbir virüs devrim yapamaz. Virüs bizi tecrit eder ve bireyleştirir. Güçlü bir 
kolektif duygu üretmez. Bir şekilde, herkes sadece hayatta kalmaya bakar. Kar-
şılıklı mesafeleri koruyarak kurulan dayanışma, farklı, daha huzurlu ve adil bir 
toplum hayal etmemizi sağlayan bir dayanışma değildir.  (Han, 2020).

Naomi Klein, Şok Doktrini-Felaket Kapitalizminin Yükselişi kitabında, savaş, dar-
be, terörist saldırı, piyasanın çökmesi ya da doğal afet gibi sarsıcı olaylardan 
sonra iktidarlar halkın şaşkınlığını fırsat bilip demokrasiyi askıya alabileceğini, 
alt ve orta sınıfın aleyhine olacak şekilde yüzde 1’lik kesimi zenginleştirecek 
radikal “serbest piyasa” politikalarını uygulayabileceğini belirtmektedir. An-
cak, şoklar ve krizlerin illa bu yoldan ilerlemek zorunda olmadığını, bir krizin 
evrimsel bir sıçramaya yol açmasının da mümkün olduğunu belirtmektedir 
(Klein, 2020). 

Sosyal Devlet: Zizek’e göre, COVID-19 salgını paniği yayıldıkça, artık nihai bir 
seçim yapmamız gerekiyor: ya güçlü olanın hayatta kalma ilkesinin en vahşi 
mantığını kabul edeceğiz ya da küresel koordinasyon ve iş birliğiyle yeni bir 
komünizm icat edecek ve onu uygulamayı seçeceğiz. COVID-19 salgını sadece 
piyasa ekonomisine dayalı küreselleşmenin sınırlarına işaret etmekle kalmıyor, 
aynı zamanda devletin tam bağımsızlığında ısrar eden milliyetçi popülizmin 
sınırlarının bile daha ölümcül olduğunu gösteriyor: “Önce Amerika!” sloganı 
artık bitti, çünkü Amerika ancak küresel iş birliği ve koordinasyon sayesinde 
kurtarılabilir (Zizek, 2020b).

Zizek, komünizm derken bahsettiği şeyin elbette eski usul komünizm olmadı-
ğını, sadece ekonomiyi kontrol edebilecek ve düzenleyebilecek, aynı zamanda 
ihtiyaç olduğunda ulus-devletlerin egemenliğini kısıtlayabilecek küresel bir or-
ganizasyon türünü kastettiğini ifade eder. Ülkeler geçmişte bunu savaş bağla-
mında yapabiliyordu, şimdi de hep beraber tıbbi bir savaş haline yaklaşıyoruz 
(Zizek, 2020a).

Liberal Devlet: Henry Kissenger’e göre, COVID-19 küresel salgınına karşı ulu-
sal düzeyde verilen cevapların yerini küresel iş birliği almalı ve salgın sonrası 
için hazırlık yapılmalı. ABD ise bu süreçte yeni bir Marshall Planı hazırlamalı, 
salgına karşı Avrupa ekonomik anlamda yalnız bırakılmamalı. Bu süreçte ABD 
üç yol izleyebilir. Salgına karşı küresel mücadele desteklenmeli ve direnç artı-
rılmalı; virüsün dünya ekonomisine verdiği hasarın giderilmesine yardım için 
adım atılmalı ve öncülük edilmeli; liberal piyasanın korunması ve geliştirilmesi 
sağlanmalı. Ancak birçok eski kurum virüse karşı ağır bir yenilgi içinde iken 
liderlik için birileri de öne çıkmalı. Kriz ile mücadelede öncülük yapacak li-
beral demokrasiler üstünlüklerini bu sayede koruyabilir ve yeni düzene uyum 
sağlayabilirler (Kissenger, 2020 aktaran İstikbal, 2020).
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Siyaset bilimci Joseph S. Nye, Jr. COVID-19 salgını sırasında liderlerin verdi-
ği yanlış kararlar sonucunda krizin büyüdüğünü belirtmektedir. Nye’e göre,            
COVID-19 salgınının başlangıcı dönüşümcü liderler için bir fırsattı. Dönü-
şümcü bir lider, krizin doğası gereği küresel olduğu için tek başına hareket 
eden bir ülke tarafından çözülemeyeceğini erken fark edebilirdi. ABD başkanı 
Trump ve Çin başkanı Şi de bu fırsatı kaçırdı. Küreselleşen dünyada, bağ-
lantılar önemli bir güç kaynağıdır. Ve gittikçe karmaşıklaşan bir dünyada, en 
bağlantılı devletler en güçlü devletlerdir (Nye, 2020 aktaran Şimşek, 2020).

Dikkat edilirse salgın krizinden çıkmak için ülkeler arasında küresel iş birliği 
ve dayanışma bütün entelektüeller tarafından vurgulanmaktadır. Sorun bunu 
hangi liderin başlatacağıdır. Küresel bir ekonomik, sosyal ve ontolojik krizin 
ortasında, halen birbirini suçlayarak “salgını yapay olarak laboratuvar orta-
mında üretip yaydığını” komplo teorileriyle birbirine isnat eden ABD ve Çin 
liderleri varken çözüm zor görülmektedir.   

Fukuyama’ya göre, eğer pandemi ile savaşan dünyadaki ülkelerin farklı başarı 
derecelerine bakılırsa, kritik olarak iki faktör ortaya çıkıyor. Birincisi sağlık 
çalışanları, acil müdahale ekipleri, altyapı ve mevcut kaynakların sayısıyla ilgili 
olan kamusal kapasitesinin derecesi; ikinci kritik faktör ise, vatandaşların hü-
kümetlerine duydukları güven derecesi ile ilgilidir. İster demokratik ister oto-
riter olsun, tüm insanların devletin kurallarına yüksek derecede gönüllü uyum 
sağlamaları gerekmektedir. Almanya ve Güney Kore, bu güven derecesinin 
mevcut olduğu demokrasilerdir ve sonuç olarak komşularının çoğundan daha 
iyi performans göstermiştir (Fukuyama, 2020). Kriz sürecinde Türkiye’nin ba-
şarısı ve performansı da kanıtlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, pandemi süre-
cinde Türkiye’nin başarısını vurgulamıştır. Türkiye’nin bu başarısında bilim 
kurulu ile krizi yöneten Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanının karizmatik lider-
liği ve her ne kadar polarize olsa da Türk halkının felaket zamanlarındaki da-
yanışma ruhu (asabiyeti) ve dayanıklılığıdır. Türkiye, kriz sürecinde 80 ülkeye 
tıbbi yardım yaparak küresel dayanışma örneği vermiştir.  

Sosyal davranışlarda nedensellik göstermek, istatistiklerle çalışan sosyal bilim-
ciler için bile her zaman zor olmuştur. Birçok muhafazakâr bugün bile salgının 
on binlerce insanı “yalnızca” öldürdüğünü ve bu durumun diğer grip ölüm 
oranlarıyla karşılaştırılabilir olduğunu ve önlemlerin ve kısıtlamaların yol aç-
tığı ekonomik zarara değer olmadığını iddia ediyor.  Oysa halk sağlığı uz-
manları, kısıtlamalar olmasaydı ölüm ve enfeksiyon sayısının çok daha yüksek 
olacağını ve hastanelerin hastalarla dolup taşacağını söylüyorlar. Sorun, sonu-
cu açıklayabilecek diğer birçok faktör açık bir şekilde ortada duruyorken, sa-
vunduğunuz karşı-olgusallığı/görüşü kanıtlayamamanızdır (Fukuyama, 2020).

Güven sorunu artık hayatımızın her alanında. Devletler birbirlerine güven-
miyorlar. Havaalanlarını başka ülkelerden gelen yolculara kapatıyorlar veya 
gelen yolcuları uzun bir süre karantinaya alıyorlar ve onları takip ediyorlar. 
Küresel dayanışma ve güven yerini ülkelerin problemlerini kendi başlarına 
çözmeye çalıştığı tepkilere bırakıyor (Şeker vd., 2020).
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Salgının, uluslararası örgütlenmeler üzerinde köklü etkileri olacağı öngörül-
mektedir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü’nün varlığı ve fonksiyonları ciddi an-
lamda sorgulanmaya başlanmış; DSÖ’ne önemli finansal kaynak sağlayan ABD 
2020 yılının Nisan ayında bu kaynağı durdurduğunu açıklamıştır. Bu durum, 
yeni ve daha işlevsel bir küresel sağlık örgütlenmesine doğru geçişin ilk işare-
ti olarak görülebilir (Taştan, 2020, s. 6). DSÖ, 1918 İspanyol Gribi sırasında 
1919 yılında kurulmuş uluslararası bir örgüttü. 2020 yılındaki küresel CO-
VID-19 salgını ile işlevi sorgulanır hale gelmiştir. 

COVID-19 salgını, uzun vadeli siyasal reform ve politikaları planlamayı im-
kânsız hale getirmektedir. Uzun vadede bir şey görülüyorsa, bu da uzun vade-
de hiçbir şeyin belli olmamasıdır. İnsanlık tarihinde savaş, istila, finansal kriz 
veya salgın kaynaklı ulusal acil durumlar, büyük siyasi reformların yaşanma-
sına olanak sağlamıştır. 1929 Büyük Buhran sonunda 1932 yılında ABD’de 
iktidara gelen Roosevelt döneminde uygulamaya konulan New Deal (Yeni 
Sözleşme) ile refah devleti politikaları uygulanmaya başlanmıştır (Fukuyama, 
2020). Pandemi karşısında düşük gelir gruplarının, işsizlerin, yoksulların ta-
mamen korunaksız olduğunun anlaşılmasıyla, aniden Keynesçi müdahalelerin 
hatırlanması ve pek çok ekonomik paket açıklanması eşzamanlı yürüyor (Arlı, 
2020). Salgın, sosyal güvenlik anlayışında ve uygulamalarında değişiklikleri 
getirecektir. COVID-19 salgınıyla birlikte özellikle ABD gibi bireyciliğin ön 
planda olduğu ülkelerde ekonomik imkânlardan yoksun bireylerin sosyal gü-
venceden de yoksun olmasının, aslında bireysel bir konu olmadığı, toplumun 
tamamını ilgilendiren bir sistemik soruna kolaylıkla dönüşebildiği görülmüş-
tür (Taştan, 2020, s. 6). Yaşanmakta olan sürecin, devletleri sağlık, ekonomi 
ve güvenlik konusunda çok daha fazla aktif rol almaya ve inisiyatif göstermeye 
iteceği; planlamacı sosyal devlet uygulamalarının yönetsel olarak bundan son-
raki dönemde öne çıkacağı öngörülebilir (İmga & Ayhan, 2020, s. 6).

Bu bağlamda, COVID-19 krizi, tıpkı 1929 ekonomik bunalımından sonra uy-
gulamaya konulan sosyal refah devleti uygulamaları gibi sosyal politikaları 
güncelleyerek yeniden inşa mı edecek? Yoksa sadece krizde geçici bir pan-
suman olarak mı kullanılacak? Bunu zaman gösterecek. Olması gereken her 
ekonomi-politik sistemin insan odaklı olumlu boyutlarını alıp melez çözümler 
üretebilmektir. Paradigmalar arası pragmatik geçişlilikler, postmodern za-
manların kolaj politikalarıdır. Modernitenin “Ne o ne de bu” mottosu yerine, 
postmodernizmin “hem o hem de bu” yaklaşımı, yaşanılacak bir dünya için 
anything goes (her şey mubah) mottosunu benimsemekten geçer. Modernitenin 
“tekçi ve katı” politikasına karşı, postmodernizmin “çoğul ve akışkan” modeli 
daha işlevsel olacaktır.

Sonuç: Paranoid-Şizoid Topluma Mı Doğru?
COVID-19 küresel salgın hastalığının birey, kurum, devlet ve toplum çerçeve-
sinde bütün bağlamları etkilediği travmatik bir dönemden geçiyoruz. Bireyin 
gündelik hayat pratikleri, salgın sonrası yeni normal kurallara evirilecektir. 
Salgından korunmak için tarihteki veba ve İspanyol Gribinde olduğu gibi 
sosyal izolasyon, maske kullanma ve hijyenin hayatımızın temelinde olacağı 
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görülmektedir. Evde kal uygulaması aile ilişkilerimizde hem olumlu hem de 
olumsuz etkiler bırakmıştır. Bilgi temelli işlerde çalışan iş görenlerin internet 
ile evden online çalışma düzenine geçmesi, okulların kapanmasından dola-
yı öğrencilerin evden internet vasıtasıyla online öğretime geçilmesi 21. yüz-
yılın toplum modeli olan bilişim toplumuna geçişin somut örnekleriydi. 14. 
yüzyılda veba salgını nasıl feodalitenin bitmesine neden olmuşsa, 21. yüzyılda 
COVID-19 küresel salgını da bilişim toplumuna geçişle birlikte hem risk toplu-
munu hem de gözetim toplumu gerçeğini yaşadığımızın somut göstergeleriyle 
doludur. 

Neoliberalizmin ve kapitalist ekonomi-politikanın tüketime endeksli ve çevre-
yi istismar eden yapısı ile COVID-19 salgınının ortaya çıkması arasında ilişki 
yadsınamaz bir gerçektir. Neoliberal politikalar uygulayan gelişmiş ülkelerin 
küresel salgında krizi yönetememeleri, normsuzluk, kuralsızlık, güvensizlik 
bağlamında anomi içinde yabancılaşmaları ekonomi-politikalarında paradig-
ma dönüşümünü gündeme getirmiştir. Bu çerçevede, devletlerin ya otoriter ya 
sosyal ya da liberalizmi ehlileştirerek yollarına devam edeceği tartışılmaktadır. 

Hayat alanlarımızda internet temelli pür dijitalleşmenin inşa ettiği gözetim 
toplumu, aynı zamanda paranoid-şizoid toplumu üretmektedir. Küreselleş-
menin temel omurgası ve ikonu olan İnternetteki her yazışmamızın ve her 
işlemimizin başkaları tarafından “izlendiği”, “denetlendiği” ve “gözetlendiği” 
gerçeğini bilmemizin bize verdiği “kaygı”, “güvensizlik” ve “korku” ile birlik-
te yaşamak, kişiliğimizde şizofrenik parçalanmalara ve paranoid-şizoid kişilik 
yapısına yol açmaktadır (Bayhan, 2011a, ss. 215-216). Bu bağlamda, gözetim 
toplumunda güvensizlik, kaygı ve anlamsızlık temelinde anomi yeniden üretil-
mektedir. Küresel terör eylemleriyle, kimsenin kimseye güveninin kalmadığı, 
herkesin birbirine kuşkuyla baktığı bir dönemde yaşıyoruz. Güvenlik uğruna 
insan mahremiyetinin hiçe sayıldığı, başta Londra ve New York olmak üzere 
bütün şehirlerde kameralarla herkesin an be an gözetildiği “korku toplumu”-
na dönüşüyoruz. Güvenlik adına yapılanlar paradoksal olarak insan haklarının 
da gasp edilebildiği, Jeremy Bentham’dan mülhem Foucault’un geliştirdiği 
Panopticon (gözetleyenin görülmediği, ancak tutukluların her an izlendiği şef-
faf hapishane) sürecine giriyoruz (Bayhan, 2011b, ss. 154-155). Küresel salgın 
döneminde salt bireysel mahremiyetimizi internet vasıtasıyla devletin, istihba-
rat örgütlerinin ve şirketlerin gasp etmesi değil, aynı zamanda güven ve korku 
arasında herkesin virüs taşıyıcı olma riski ile paranoid-şizoid topluma dönüş-
me gerçekliği ile karşı karşıyayız. 

Küresel salgından korunmak için devletlerin sınırlarını kapatması, küresel 
ilişkileri ve ulaşımı iptal etmesi, zaten kuşkucu ve içe kapanmayı getirmiştir. 
Komplo teorileri ile virüsün ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş nedeniyle 
ya Çin ya da ABD tarafından laboratuvar ortamında üretildiği algısı bireylerin 
ve toplumların ontolojik güvensizlik duymalarını, kaygı, endişe ve depresyona 
girmelerine neden olmaktadır. Bütün pandemi dönemlerinde olduğu gibi vi-
rüsü yayan bir günah keçisi bulunmaktadır. Bu da genellikle bütün ülkelerdeki 
azınlıklar, mülteciler ve dezavantajlı gruplar olmaktadır. 
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COVID-19 virüs salgınının yarattığı travma ve şok, müphem bir gelecek algı-
sı ile sürekli birbirini ötekileştiren birey ve devletlerin, yeni bir sözleşme ile 
hem doğayı kirletmeyi önleyici üretim ve tüketim modeline geçmeleri, hem de 
küresel dayanışmayı inşa etmelerinin zamanı geldi geçmektedir. Evrenin ve 
dünyanın merkezinde insanın olduğu illüzyonundan ve narsist ruh halinden 
kurtulup yeni bir dünya ve evren tasavvuru üretmeliyiz. Mevlana’nın dizeleriy-
le söylersek:

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi,  
Her gün bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,
Dünle beraber gitti cancağızım.
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım”
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Özet
2020 yılında dünyanın yaşadığı küresel salgın birçok açıdan ele alınmıştır. 
Dini ilgilendiren boyutunun da konuşulması, onu anlama ve anlamlandırmada 
gereklidir. Çünkü din, insanın ruhunda yerleşik bir gerçekliktir. Dinler tarihi 
araştırmaları, dinsiz bir topluluğa rastlanmadığını, ölümün anlamlandırılması 
ve musibetler karşısında sığınma ihtiyacının insanları inanmaya ya da din ile 
ilişkinin güçlendirilmesine götüren sebepler arasında bulunduğunu tespit et-
miştir. 

Kur’ân-ı Kerîm, musibetlerin iki sebebi olduğunu belirtir. Birincisi, Allah’ın 
kullarını sabır ve kendisine dua için denemesi; ikincisi de yapmış oldukları 
haksızlıklarda ısrarcı olmalarının getirdiği uyarı, ders almamaları halinde son-
rasında gelen cezadır. Esasen bu tespitler diğer kutsal kitaplarda da bulun-
maktadır. Koronavirüsün bunlardan hangisine dahil olduğu üzerinde düşü-
nülmesi gereken bir husustur.

Küresel boyuttaki salgın hastalık süreci, insanların fiziki ortamdaki aktiviteleri-
ni dijital ortama taşıyarak fırsata dönüştürmüştür. Bu alandaki dini etkinlikler 
ve dini literatürde sıla-i rahim kavramı ile ifade edilen akrabalar arası ilişki-
ler keşfedilen yeni araç olmuştur. Koronavirüsün çok kısa bir sürede bütün 
dünyaya sarması, insani dayanışmanın zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu 
açıdan dünyadaki sistemin gözden geçirilmesine ihtiyaç olduğu görülmüştür. 
Dünyaya sığamayan çılgın insanın eve dönüşüyle, ev içi sosyalleşmede, aile içi 
ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştır. Bu ailenin yeniden keşfi konusunda bir 
fırsatın başlangıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler
İnanç, pandemi, musibet, sınama, ceza
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Interpretation of Global Pandemic from Belief Values
and its Effects on Religious Life

Abstract
The global pandemic in the world in 2020 has been studied in many ways. It 
is also necessary to talk about the dimension that concerns religion in unders-
tanding and making sense of it. Because religion is a reality embedded in the 
soul of man. Researches in history of religions revealed that there was no com-
munity without religion, and the meaning of death and the need for asylum 
in the face of calamities were among the reasons lead people to believing or 
strengthening the relationship with religion.

The Quran states that calamities have two reasons. First, Allah’s test of His ser-
vants’ patience and to pray to Him; the second one is the punishment for that 
they insist on their injustice. Essentially, these findings are also found in other 
Scriptures. It is an issue to consider which of the corona virus is included in.

The process of global pandemic has transformed the activities of people in the 
physical environment to the digital environment and turned it into an oppor-
tunity. Religious activities in this area and the relationship between relatives 
expressed in the religious literature by the concept of “family ties” are the new 
tool discovered. It has showed the necessity of human solidarity due to the 
spread of coronavirus to the whole world in a very short time. In this respect, it 
has been observed that the world order needs to be revised. A new period has 
started in domestic socialization and family relations with returning home of 
the crazy human who cannot fit in the World. This may be the beginning of an 
opportunity for rediscovering the family.

Keywords
Faith, pandemic, calamity, test, punishment
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Giriş

Yaşanan küresel salgın (pandemi); sağlık, sosyal, ekonomik, hatta siyasi so-
runlara yol açan boyutlarıyla insan hayatını derinden etkileyen bir kriz duru-
munu ortaya çıkarmıştır. Toplumsal yaşamı bütün boyutlarıyla ilgilendiren bu 
durum, dini boyutu ile de ele alınmayı gerektirmektedir. Geçmişte dünyaya 
sığamayan insanlık, pandemi dolayısıyla, bir anda dört duvar arasına mahkum 
olmuş ve eve sığmıştır. Bunun ne kadar kalıcı etki yapacağı ya da geleceğimizi 
nasıl etkileyeceği, önümüzde bizi nasıl bir hayatın beklediği, varlıkla ilişkiyi 
hangi ölçüde kurabileceğimiz, bu şokun ne kadar zaman içinde atlatılabilece-
ği, tekrarlayıp tekrarlamayacağı, tekrarlarsa ne kadar süreceğine bağlı olarak 
cevaplanabilecek sorulardır. Bunun yanında her alanda sebeplerine bağlı bir 
analiz, geleceğe ilişkin değerlendirmelerin isabetli ve tutarlı olabilmesine katkı 
sağlayacaktır.  

Pandemi ile birlikte dini hayatın kısıtlanması, mesela umre ziyaretlerinin er-
telenmesi, haccın iptal edilmesi, dindarların en fazla etkileneceği olumsuzluk-
lar hatta travmalar olarak ortaya çıkmaktadır. Camilerin günlük namazlara, 
Cuma, bayram ve teravih namazlarına kapatılması, kendine has kültürü, gele-
neği olan ramazan ayının ihyasına dönük etkinliklerin askıya alınması, Müslü-
manların hüznüne sebep olmuştur. Evlerde iftar ve sahur davetleri, topluma 
dönük iftar çadırları, cenaze namazlarını kılmak bir yana uzaktaki yakınların 
cenazelerine gitmeye getirilen kısıtlamalar, cenaze sonrası taziyelerin yasak-
lanması, nikah törenlerinin ertelenmesi ya da dar bir grupla belli tedbirlerle 
icra edilebilmesi, bayram ziyaretlerinin engellenmesi gibi dini hareketliliğin 
ya durması ya eve sığdırılması ya da bazı faaliyetlerin dijital ortama taşınması 
dini hayat üzerinde etkisini ciddi şekilde göstermiştir. 

Yatsı ezanının peşinden okunan salavat ve yapılan dualar toplumun Allah’a bir 
yakarışı ve sığınması olarak yorumlanabilir. Avrupa ülkelerinde açıktan ezan 
okunmasına izin verilmesi, rahiplerin caddelerde aleni duaya çıkmış olmaları, 
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Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın nezaretinde ülkedeki Cuma özlemini 
birazcık olsun dindirmek ve en azından ülkenin İslam yurdu olduğunu vur-
gulamak açısından büyük bir camide sınırlı sayıda ve belli tedbirlerle Cuma 
namazının kılınması, hutbenin canlı olarak yayınlanması, konunun değerlen-
dirilmesi hususunda bize yeterince ipucu verebilecek uygulamalardır. 

Salgının yaşandığı süre ve bir müddet daha devam edeceği de dikkate alına-
rak onun anlamlandırılması ve dini hayatı nasıl etkilediği ya da etkileyeceği 
konusunda bazı yaşanmışlıklar ve öngörüler üzerinden yorumda bulunmak 
mümkündür. Şayet bundan sonrası eskisi gibi olmayacaksa öncesinde olan ne-
dir ve bundan sonra olabilecekler nelerdir? sorularına cevap vermek gerekir. 
Dolayısıyla bu yazıda ifade edilenler, mevcut krizi anlama ve anlamlandırma 
çerçevesinde bir düşünme çabası olup alan araştırmasına dayalı rasyonel ve-
rilere dayanmadığından gözleme, insan fıtratı ve tarihi tecrübe çerçevesinde 
anlamaya dönük bir gayret, belki bir beklenti ya da bir ümittir. Öngörüler, 
Koronavirüsün üretilip üretilmediği tartışmalarından bağımsız olarak ifade 
edilmekte, dini boyuta yönelik çıkarımlar yapılmaktadır.

Koronavirüs Sınanma mı İlahi Uyarı mı?
Allah’ın insanı çok sevdiği ve ona değer verdiği açıktır. “Kendi elleriyle yarat-
ması”, “ruhundan üflemesi”, “halîfe sıfatı vermesi”, “meleklerinden ona secde 
etmesini istemesi ve buna direnen İblis’i rahmetinden kovması” bunun şahididir 
(A‘râf, 7:11; Hicr, 15:28-44; Sâd, 38:71-88). Ona merhameti merkeze alarak mu-
amelede bulunacağına dair vaadi (En‘âm, 6:12, 54; A‘râf, 7:156; Mü’min, 40:7) 
ve kullarına zulmedici olmadığını açık biçimde ifade etmesi (Fusssılet, 41:46) 
de bu sevginin bir tezahürüdür. Ayrıca Hz. Muhammed’i (as) bütün âlemlere 
gönderilmiş merhamet peygamberi olarak tanımlaması (Tevbe, 9:128; Enbiyâ’, 
21:107), kullarından birbirlerine karşı böyle davranmalarını (Feth, 48:29; Be-
led, 90:17) emretmesi de buna işaret eder. Hz. Peygamber de insanlardan bir-
birlerine merhametle davranarak (Tirmizî, “De‘avât”, 79) bu atmosfere katkıda 
bulunmalarını talep eder. O zaman iyi-kötü, suçlu-suçsuz, çocuk-yaşlı, büyük-kü-
çük ayırımı yapmaksızın herkesi etkileyebilen salgın hastalıklar ile bu gerçekli-
ğin nasıl bağdaştırılabileceğinin bir cevabının olması gerekir. 

İslam inancı açısından salgın hastalıklar, Allah’ın kullarını denediği ya da uya-
rıda bulunduğu bir musibettir. O, korku, açlık, ürün ve gelirlerde azalma, has-
talık yoluyla iyi kullarını sabır, dua ve yakarışlarını görmek için dener (Bakara, 
2:155-157). Buna göre sıkıntı ve musibet yakarışa vesile olması gerekir. Zira 
dua ve yakarışta bulunmayan insana değer vermediğini bizzat Allah Te‘âlâ söy-
ler (Furkân, 25:77) ve duaya da cevap vereceğini vaat eder (Mü’min, 40:60). 
Musibet ve sıkıntıyı dua ile kaldırdığını da örnekler üzerinden anlatır (Enbiyâ, 
21:76, 84, 88). 

Hz. Peygamber, Allah’ın sevdiği kulunu musibetle sınayabileceğini (Buhârî, 
“Merdâ”, 1; Tirmizî, “Zühd”, 57) ve bununla sabrını ölçeceğini bildirerek (Tir-
mizî, “Cenâʾiz”, 36; Nesâî, “Cenâʾiz”, 22; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 177, 
182) buna hazır olunmasına işaret eder. Söz gelimi Eyüp peygamber (as) şid-
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detli bir hastalık ile sınanmış, Allah’a dua etmiş ve gösterdiği sabır insanlar 
için örnek olarak zikredilmiştir (Enbiyâ’, 21:83-84). Bu bazen de kulları eliyle 
olmaktadır. Hz. İbrahim’in Nemrut, Hz. Yusuf’un kardeşleri, Hz. Mûsâ’nın 
Firavun, Hz. Şu‘ayb ve Hz. Lût’un kavimleriyle olan sınavları örnek verilebilir. 

Esasen tarihte salgın hastalık türünden musibetlerle Müslümanların da denen-
diği çok sayıda vaka vardır. Bir örnek olarak kaynaklarda çokça zikredilen Am-
ves salgınına işaret edilebilir. 18/639 yılında bütün canlıları etkileyen şiddetli 
açlık, kuraklık, kıtlık, ürünsüz geçen hasat mevsimi, toz fırtınaları, kavurucu 
sıcaklık ve bir de Amvâs salgınının baş göstermesiyle yaşanan musibette içle-
rinde Şam valisi Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Muâz b. Cebel, Şurahbil b. Hasene, 
Süheyl b. Amr gibi büyük sahâbîlerin de bulunduğu 25.000 kişi vefat etmiştir 
(İbnü’l-Esîr, II, 374, 377-379).   

Suriye’ye gitmek üzere yola çıkan Hz. Ömer’e Şam-Hicaz yolu üzerindeki Serğ 
kasabasına geldiğinde Şam’da Amves köyünde salgın hastalık (veba / tâ‘ûn) 
çıktığı haber verilince istişare sonucunda, Hz. Peygamber’in: “Bir yerde sal-
gın hastalık varsa oraya girmeyin, orada iseniz çıkmayın” hadisi hatırlatılınca 
geri dönmüştür. Vali Ebû Ubeyde’nin: “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” 
sorusuna: “Evet, Allah’ın kaderinden Allah’ın kaderine kaçıyoruz” diye cevap 
vermiştir (Buhârî, “Tıb”, 30; Müslim, “Selâm”, 93-100).

69/689 yılında Basra’da meydana gelen Cârif salgını üç gün sürmüş ve günlük 
70.000 kişinin hayatını kaybettiği nakledilmiştir. Enes b. Mâlik ve ailesinden 
70 kadar insan ile Basra kadısı ve Arap dili grameri ilminin (nahiv) kurucusu 
Ebû Esved ed-Düelî bu salgında vefat etmiştir. Cuma günü İbn Sa‘îd minbere 
çıktığında karşısında sadece 7 erkek ve kadının bulunduğu nakledilir. Bu bilgi, 
Basra nüfusunun tamamen öldüğünü gösteren bir musibettir (İbnü’l-Cevzî, VI, 
25; Zehebî, V, 66; İbnü’l-İmâd, I, 297). 

Hz. Peygamber de salgın hastalıkların daha önceki ümmetlere gelmiş bir azap 
olduğunu, onun yeryüzünde kaldığını, belli aralıklarla gelip gidebileceğini do-
layısıyla ona karşı tedbirli davranmak gerektiğini ifade eder (Müslim, “Selâm”, 
92-96). Buna göre musibetlerle denenmek için kötü insan ya da kötülüklerin 
yaygınlaşması gerekmez. Bu Allah’ın takdirindedir ve kullarını dilediği zaman 
ve dilediği musibet ile sınar. 

Hz. Peygamber, salgın hastalığa yakalanan birisinin bunun Allah’ın takdiri ve 
başına gelenin Allah’ın yazgısı olduğuna inanarak karantina ve tedavi tedbir-
lerine uygun davranması halinde şehit sevabı kazanacağını müjdeler (Buhârî, 
“Cihâd”, 30, “Ṭıb”, 30-31; “Ḳader”, 15; Müslim, “İmâre”, 164-166).

Bütün bunlar, musibetlerin bu bağlamda salgın hastalıkların, insan dünyada 
bulunduğu sürece Allah’ın onunla insanları deneyeceğini gösterir. Bu, aynı 
zamanda onunla yaşamanın yolunu bulmanın da bir gereklilik olduğunu gös-
terir. Bu bağlamda karantina tedbirleri, tedavi yöntemleri ve temizlik bunlar 
arasında en önemlisidir. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/amvas
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-ubeyde-b-cerrah
https://islamansiklopedisi.org.tr/muaz-b-cebel
https://islamansiklopedisi.org.tr/kader
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Hz. Peygamberin hadislerinde sadece insanlar için değil hastalıklı hayvanların 
sağlıklı olanları ile karıştırılmaması yönündeki talimatı da karantina tedbir-
lerine verdiği önemin bir ifadesidir (Buharî, “Tıb”, 53, 54; Müslim, “Selâm”, 
104-105; Ebû Dâvûd, “Tıb”, 24; İbn Mâce, “Tıb”, 43). Hayvanlara gelen bula-
şıcı hastalığın ayette geçen malların eksiltilmesi şeklindeki musibet ile sınavın 
bir ifadesidir. Nitekim yakın zamanda yaşanan “kuş gribi” bunun örneğidir.

Diğer kutsal kitaplarda da karantina tedbirlerinin öngörülmüş olması (Levili-
ler, 13/2-5, 46, 52; Sayılar, 5/1-4, 31/16-24) sınav ya da uyarı şeklinde böyle bir 
musibetin gerçeklik olarak yaşandığını ve yaşanacağını gösterir.  

Kur’ân-ı Kerîm’de ve diğer kutsal kitaplarda bazı musibetlerin insanların zu-
lüm, azgınlık ve taşkınlıkları sebebiyle ilahi bir uyarı olarak geldiğine dair bil-
gilere yer verilmekte, önceki kavimlerin başından geçenlerden ders çıkarıl-
ması istenmektedir. Dolayısıyla bu tür olaylar iyi veya kötü belli bir davranış 
kalıbının tiplemesi olarak anlatılmakta ve benzer tutum, davranış ve eylemle-
rin benzer sonuçlar doğuracağına işaret edilmektedir (Yusuf, 12:111; Anke-
bût, 29:15; Nâziât, 79:26). Çünkü Allah’ın daha önce yaşamış olan toplulukla-
ra, eylemlerine göre uyguladığı yasası açıktır ve bunda da bir değişme yoktur 
(Ahzâb, 33:38, 62; Fetih, 48:23). 

Öncelikle ifade etmek gerekir ki musibetler bir kanuna tabidir (Tevbe, 9:50-
51; Hadîd, 57:22), Allah’ın izniyle gerçekleşir (Tegâbün, 64:11) ve insanın 
kendi elleriyle yaptıkları kötü fiilleri sonucunda ortaya çıkar (bk. Âl-i İmrân, 
3:165; Nisâ, 4:62; Kasas, 28:47; Şûrâ, 42:30). Nisa suresinin 78. ayetinde iyilik 
ve kötülük olarak insanların başına gelenlerin Allah’tan olduğu ifade edilir. 
İslam âlimleri bu ayeti musibetlerin genel yaratma olarak Allah’a ait olduğu 
şeklinde yorumlarlar. 79. ayette iyiliklerin Allah’tan, kötülüklerin ise insandan 
olduğu yönündeki ifadenin musibetlerin yaratılmasının sebebini açıkladığı ve 
bunun da beşerî etkenlerle ilgili olduğu anlamına geldiği biçiminde yorumla-
maktadırlar (Çağrıcı, 2006, s. 255).

Musibetlerin ilahi uyarı olarak gelebileceğini belirleyen temel kanun, evre-
nin sahibi (Âl-i İmrân, 3:26; İsra, 17:111; Furkân, 25:2) ve mutlak yöneticisi 
(En‘âm, 6:18; Yunus, 10:31) olan Allah’ın kullarına, kendileri dışındakilere 
davrandıkları gibi davranacak olmasıdır (Nûr, 24:22; Sâffât, 37:39). Birçok 
eserde yer alan “karşılık, yapılan eylem cinsinden olur” (Bakara, 2:152) şeklin-
de formüle edilen bu kural, dünya ve ahirette geçerlidir. Bu bağlamda merha-
met etmeyene Allah da merhamet etmeyecektir (Buhârî, “Tevhîd”, 2; Müslim, 
“Fezâil”, 66). 

Allah, dünyada insanların iman ile ilgili sınavlarında tercih hakkı tanıdığı için 
onun hesabını ahirete bırakmıştır (Kehf, 18:29; İnsan, 76:3). Başa gelen musi-
betlerin asıl sebebi zulümdür. İslam âlimlerinin hükümranlığın, küfür (inkâr) 
ile devam edebileceği ancak zulüm ile sürdürülemeyeceği yönündeki tespitle-
ri, üzerinde durulan konu açısından anlamlıdır (Mâverdî, s. 140; İbn Atıyye, 
III, 215). Bu, halk irfanına “küfür ile âbâd olunabilir ama zulüm ile asla” şek-
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linde yansımıştır. Hatta bazı hallerde ortaya çıkabilecek zulümler için Allah’ın 
helak etmeyeceği ve azap göndermeyeceği, helakin asıl sebebinin zulümde ıs-
rar olduğu yönünde tefsirlerde yorumlar bulunmaktadır (Fahreddin er-Râzî, 
XXV, 37).

İçinde yaşadığımız pandemi sürecinin denenme ya da ikazdan hangisine uy-
duğu çeşitli kriterlere göre değerlendirilerek anlaşılabilir. Varılan sonuçlar da 
mutlak doğru olarak değil, yönteminin ve olaylar ile kurulan bağlantının tu-
tarlı olup olmadığına göre anlam kazanır. Burada dikkate alınacak en önemli 
husus pandeminin küresel karakter arz etmesi sebebiyle dünyanın gidişatına 
bakılarak yorumlanmasıdır. 

Salgın hastalık ve diğer musibetlerin ilahi ikaz olduğu yönündeki inançlara kut-
sal kitaplarda yer verilir. Mesela İncil’de Hz. İsa, milletlerarası çatışmalar ko-
nusunda uyarıda bulunur ve büyük depremlerin, salgın hastalıkların, kıtlığın, 
korkunç görüntülerin ortaya çıkacağını haber verir (Luka, 20/10-11). Ayrıca 
Kudüs’ün (Yeruşalayim) ordular tarafından kuşatılmasını, yazılmış olanların tü-
münün gerçekleşeceği ceza günleri olarak bildirir ve o günlerde ülkenin büyük 
sıkıntıya düşeceğini, halkın gazaba uğrayacağını dolayısıyla şehirde bulunanla-
rın dağlara kaçmasını, kırdakilerin oraya dönmemesini ister (Luka 21/20-24).  

Eski Ahid’de, İsrâiloğulları’nın isyankâr davranışlarının Allah’ın lanetini, ga-
zabını, öfkesini üzerlerine çektiği, bu sebeple salgın hastalık, kıtlık, düşman 
karşısında yenilgi, kölelik, gökten yağmur yerine toz yağması, başarısızlık, zu-
lüm, eziyet görme ve birçok zillete maruz kalma vb. can yakıcı azap ile ceza-
landırıldıkları ifade edilir (Sayılar, 16/44-48; Yasanın Tekrarı, 28/20-68; Mez-
murlar, 78/50; 106/29).

Yine Eski Ahid’de, İsrailoğullarının günahlarına karşılık yedi kez cezalandırı-
lacakları, bozdukları antlaşmamın intikamını almak üzere savaş yanında bir de 
kendilerine öldürücü hastalık salınacağı, düşman eline düşmekle cezalandırı-
lacakları anlatılır (Levililer, 26/24-25). 

Ülkeyi kıtlık, salgın hastalık, samyeli, küf, tırtıl ya da çekirgeler kavurduğunda, 
düşmanlar kentlerden birinde halkını kuşattığında, herhangi bir felaket ya da 
hastalık ortalığı sardığında kendilerinden duaya sarılmaları istenmektedir (II. 
Tarihler, 6/28-30).

Bunun dışında özel konularla ilgili örnekler de zikredilir. Mesela Eski Ahid’de 
ahlaksızlıkları ve cinsel sapkınlıkları yüzünden Sodom ve Gomore halkının 
yani Lût kavminin helak edildiği anlatılır (Tekvîn, 13/13; 18/20; 19/4-5; Heze-
kiel, 16/49-50). Kur’ân-ı Kerîm’de de aynı olay tekrar edilir ve Lût Kavminin 
cinsel sapkınlıkları, bundaki ısrarcı tavırları, Hz. Lût’un onları kendi kızları ile 
evlendirme teklifi dâhil bütün mücadelesine rağmen fıtrat yasasına karşı sa-
vaş açmalarından dolayı helak edildiklerine yer verilir (A‘râf, 7:80-81; Şu‘arâ’, 
26:160-166; Neml, 27:54-55; Ankebût, 29:28-30). Bu olay şu ayeti hatırlatır: 
“Şüphesiz rabbinin yakalaması pek yamandır” (Burûc, 85/12).  

https://islamansiklopedisi.org.tr/ahd-i-atik
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Kur’ân-ı Kerîm’den ve muharref de olsa diğer kutsal kitaplardan nakledilen 
örneklerin zulüm, azgınlık, taşkınlığın ilahi ikaz olarak cezalandırılmayı be-
raberinde getiren ilahi bir yasa olduğu anlaşılmaktadır. Bunun gelip gelme-
yeceği, şayet gelecekse ne zaman ve hangi olaya bağlı olarak geleceği elbette 
Allah’ın takdirindedir.

Tüm insanlığın yaşadığı bir krizi, bir kesime ya da coğrafyaya has kılarak in-
dirgemeci bir yaklaşımla yorumlamanın tutarlı olmadığı yönündeki görüşlere 
katılmakla birlikte salgın hastalığın, küresel boyutta tüm dünyayı saran ve bü-
tün insanlığı etkileyen özelliği dikkate alındığında anlamlandırılmaya ihtiyacı-
nın bulunduğunu da belirtmek gerekir. Nitekim bu yönde çeşitli sorgulama ve 
arayışlar mevcuttur. Konuya ilkesel ve İslam inancı açısından yaklaşıldığında 
bu tür bir krizin ortaya çıkmasında insanlığın yapıp-ettikleri ile bağlantısını 
kuranlar düşüncelerini adaletsiz ve insan vicdanını yaralayan küresel sistemin 
uygulamalarına bağlamaktadırlar. 

Günümüz Müslüman düşünürlerinin bazıları, İslam öncesi Arap kabileciliği-
nin yaşam biçimini tasvir eden cahiliye fanatizmine (Fetih, 48:26) benzettik-
leri günümüz küresel sistemini “çağdaş cahiliye” olarak nitelemektedirler ve 
dünyadaki adaletsiz yapıyı, COVID-19 ile Allah’ın ikaz ettiğine inanmaktadır-
lar. Birçok insanın zihninde olanlara bakılırsa dünyanın belli coğrafyalarında 
açlık, yoksulluk, sefalet, temiz içme suyundan mahrumiyet, sömürü düzenin 
getirdiği haksızlıklar, yıkıcı iç savaşlar, ırkçı politikalar devam etmekte öbür 
tarafta israf, savurganlık ve lüks yaşam hüküm sürmektedir. Dünya coğrafya-
sının bir tarafında sömürünün tadını çıkaran şımarmış ve obezite sorunu ya-
şayanlar, estetik operasyonlar ve kozmetik ürünler, eğlence ve lüks tüketim 
için harcanan milyarlarca dolar, israf, savurganlık ezilenlerin, mazlumların, 
aç ve açıkta bırakılanların dikkatinden kaçmış değildir. Uluslararası örgütler, 
insanlık sorunlarını çözme yerine egemen güçlerin çıkarına hizmet aracına dö-
nüşerek bizzat sorunun bir parçası haline gelmekle suçlanmaktadırlar. İnsan 
hakları kavramı etrafında sağlanması gereken adalet ve merhametin bir kısım 
insan için koruyucu, diğerleri için egemen gücün aracı haline gelerek küresel 
soruna dönüştüğü yaşanan örneklerden anlaşılmaktadır. Savaşlarda vicdanları 
sızlatan görüntülere karşı bir tarafta duyarsızlık diğer tarafta çaresizliğin “âh”a 
dönüşmesi, teknolojinin evlere kadar soktuğu bir gerçektir. Elbette bu çığlığın 
Allah’a ulaşmaması düşünülemez diyenlerin sayısı azımsanamayacak ölçülere 
ulaşmıştır. Bunu, “mazlum ile Allah arasında perde yoktur” (Buhârî, “Zekât”, 
63, “Cihâd”, 180, “Mezâlim”, 9, “Megâzî”, 60; Müslim, “Îmân”, 29…) şeklin-
deki peygamber tespitine uygun bulan çok sayıda insan mevcuttur.

Çevrenin, hoyratça kullanılmasına, kirletilmesine ve doğal dengenin her ge-
çen gün daha da kötü şekilde bozulmasına itirazlar yükselmektedir. Özellik-
le bu yolla hayvanların alanına girilerek onlardan insana geçen hastalıkların, 
bitkilerin genlerindeki değişikliklerin insan bünyesine verdiği zararın yaşan-
dığına olan inanç her geçen gün hissedilse de buna aldırış etmeyen bir kesi-
min faaliyetlerini sürdürmesi ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Pandemi 
sürecinin devam ettiği zaman diliminde denizlerde yunusların görücüye çık-
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ması, doğal ortamdaki hayvanların yeniden çevreye yayılmaya başlaması hatta 
yerleşim yerlerine yaklaşması, havanın daha temiz hale gelmesi gibi örnekler 
üzerinden çıkarımlar yapılmaktadır. 

Allah’ın ilminin maddeye uygulanmasından doğan teknolojinin insanlığa hiz-
met eden bir nimet olarak kullanılması yerine hükmetme aracına dönüşerek 
zulme hizmet etmesinin tedirginliği tüm dünyanın sorunudur. Dünyayı yok 
edebilecek, çevreyi mahvedecek nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların varlı-
ğını ve etkilerini düşünmek bile insanı huzursuz eden bir sancıdır. 

Mağrur ve muktedir, Yaratan’ını tanımaz bir insan tipinin Allah’a meydan 
okuyucu tavrının (Nâzi‘ât, 79:24) getirdiği sorunların ayyuka çıktığı bir dün-
yanın bu şekilde devam etmesini beklemenin ilahi yasalara aykırı olduğu gibi 
tarihi tecrübeye de uymayan bir durum olduğunu dile getirenlerin tepkisini 
anlamak, Allah’ın yaratılışını değiştirip (Nisâ‘, 4:119-120) doğal olanın fıtratı-
nı bozmaya dönük çabaların olumsuz sonuçlarının kâinatın kendisi için yara-
tıldığı insana çoklu problem çıkardığını görmek gerekir. 

Böyle bir krizin doğmasında insanlığın tabiatın yaratılışına aykırı eylemleri-
nin, çelişkilerin, adaletsizliklerin etkisinin bulunduğuna dair yorumları tutar-
sız saymanın imkânı yoktur. İnsanlık bunu anlayıp, anlamlandırıp, yapması 
gerekip de ihmal ettiklerini ya da ihmal edip de yapması gerekenleri düşüne-
bilirse, “hoşlanılmayan şeylerde hayır, sevilen ve istenen şeylerde de şer olabi-
lir” (Bakara, 2:216) ayetinde ifade edildiği üzere pandemi süreci, bünyesinde 
ibretler bulunduran kriz olarak da neticelenebilir. Bundan sonrası için ondan 
ders çıkarıp ilahi uyarıların dikkate alınması (âyet), benzer sorunların yaşan-
maması için düşünülmesi gereken sonuçlardandır. Kriz ilahi ikaz olarak dü-
şünüldüğünde onun verdiği mesajın insan tarafından göz ardı edilip kalpleri 
ve kulakları mühürlenmiş, gözleri perdelenmiş gibi davranması (Bakara, 2:7) 
halinde Allah’ın daha büyük bir musibet ile uyarıda bulunabileceği beklenen 
bir gelişme olarak not edilmelidir: “Andolsun, biz onları sıkıntıya düşürdük, 
ama yine de Rablerine boyun eğmediler, dua ve niyazda bulunmadılar. So-
nunda üzerlerine, çok şiddetli bir azap kapısı açtığımız zaman, bir de bakarsın 
ki onlar orada paniklemişler ve ümitsiz kalmışlardır!” (Mü’minûn, 23:76-77). 
Kur’ân-ı Kerîm bu tür durumlarda yapılması gerekenleri de açıklar. Bu da mu-
sibetten ders çıkarıp başa gelen sıkıntılara sabır ve direnç göstermek, Allah’ı 
hatırlayıp dua niyazda bulunmak ve O’ndan yardım istemektir (Bakara, 2:45, 
153). 

Kur’ân-ı Kerîm’in insanların kendi eylemleri yüzünden karada ve denizde 
düzeni, dengeyi bozmaları sonucu Allah’ın bundan dönüş yapmaları için iş-
lediklerinin bir kısmını onlara tattırdığına dair uyarısı, öncekilerin akıbetin-
den ders çıkarmalarını istemesi (Rûm, 30:41-42) bu gerçekliğe işaret eder. Bu 
akıbet, daha önceki kavimler tarafından yaşanmıştır (Kâf, 50:36-37). Şu‘ayb 
(a.s.) zamanında helak olan Medyen halkı örnek olarak zikredilebilir (A‘râf, 
7:85-92; Hûd, 11:84-95).
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Yeryüzünde emanetçi bulunan insanın bu türden ilahi uyarılara maruz kalma-
masının yolu vicdanın aklı, kalbin beyni, irfan ve hikmetin bilgiyi yönettiği bir 
zihniyet inşası ile mümkün olabilir. Bu da Râgıb el-Isfahânî’nin (s. 82-83, 163-
164, 280) Kur’ân-ı Kerîm’den belirlediği üç görevin ifasıyla mümkün olabilir. 
Bunlar:

1. Yeryüzünü imar (Hûd, 11:61).  
2. Allah’a kulluk (Zâriyât, 51:56). 
3. Hilafet (A‘râf, 7:129). 

Bu üç görev için nefsî arınma şarttır (Râgıb, s. 86). Râgıb’ın üzerinde durduğu 
bu üç vazifeyi tersinden okumak gerekirse dünyayı yaşanmaz hale getiren şe-
yin, insanın, yeryüzünü imar yerine ifsâd, Allah’a kulluk yerine nefsine kulluk, 
hilafet yerine bozgunculuğu tercih etmesidir denilebilir. Konunun anlaşılması 
açısından bu üç sorunu kısaca şöyle izah etmek mümkündür:

İmar yerine ifsâd: Bu kavram doğal olana müdahale etmek, onu bozup ken-
di olmaktan çıkarmak, yaratılışı değiştirmek (Nisâ’, 4:119) demektir. Doğal 
olan, insan bünyesine ayarlanmış yapıdaki maddi ve manevi varlığı ifade eder. 
Onu bozmak, bünyeyi ona uyumsuz olan varlık ile karşı karşıya getirmek an-
lamına geldiğinden bundan zarar ortaya çıkar. Bu maddi ve manevi bütün 
varlıklar için geçerliliği olan bir kuraldır. Dolayısıyla maddi olarak doğada ge-
lişen dengesizlik ile sosyal hayattaki düzensizlik insana ve çevreye zarar veren 
bir sonuç ortaya çıkarmıştır (Bakara, 2:11; A‘râf, 7:56-57, 142; Yûnus, 10:91; 
Hûd, 11:85; Şuarâ, 26:151-152; Neml, 27:48-49; Kasas, 28:76-77). Bu sebeple 
Kur’ân-ı Kerîm’de insanların kendi eylemleri ile karada ve denizde doğal den-
geyi bozdukları (Rûm, 39:41) hatırlatılıp Allah’ın evrende koyduğu dengeyi 
bozmamaları (Rahmân, 55:7-8) yönündeki uyarısına dikkat çekmek gerekir.    

Allah’a kulluk yerine nefse kulluk: XVIII. yüzyılda başlayan Aydınlanma Dö-
nemi ile birlikte başlangıçta kiliseye karşı gelişen ve Tanrı’nın tahtına insanı 
oturttuğu zihniyetin sonraları bütün dinleri etkisi altına aldığı sekülerleşme 
süreci, Allah ile yapılan Rab-kul sözleşmesini (A‘râf, 7:172) bozmuştur. Al-
lah, yaratılışını bir damla suya borçlu olan insanın kendi tahtına göz dikme-
sini (Yâsîn, 36:77-78; Kıyâme, 75:37), hazlarına köle olmasını kınamaktadır 
(Furkân, 25:43; Câsiye, 45:23-24). Bu, insanın mütevazı, haddini bilen, rabbi 
ile barışık ve hayvani içgüdülerini kontrol edebilen yapısına dönmesini gerekli 
kılan bir uyarıdır. Buna göre insandan Rabbi ile yaptığı “ulûhiyyet-ubûdiyyet” 
sözleşmesinin kayıtlarda olduğu hatırlatılarak (A‘râf, 7:172) bunu unutmaması 
ve ona göre davranması istenmektedir (Bakara, 2:27; Ra‘d, 13:25). 

Hilafet yerine bozgunculuk: Hilafet payesine yakışan davranış, merhamet ve 
şefkat ile varlığı kucaklamak, haksızlık ve adalete fırsat vermemek, insanların 
sırf insan olmakla doğuştan kazandığı şeref ve haysiyetine saygı göstermek, 
din, can, mal, akıl, nesil emniyeti konusunda duyarlılık göstermektir. Halife 
yerine zalim ve vahşi insandan Allah’ın hoşlanmadığı ve onu cezalandırdığı 
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bilinmektedir (Fâtır, 35:39). Gösterilmesi gereken bütün çaba vicdan merkezli 
medeniyetin kurulmasıdır.

Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibetin isabet etmediği (Tegâbün, 64:11) 
O’nun ilmi dışında bir yaprağın bile düşmediği (En‘âm, 6:59) dikkate alınır-
sa elbette her şeyde olduğu gibi bu musibeti veren ve gerçek sebeplerini de 
bilen O’dur. Ancak başa gelen herhangi bir musibetin insanın bizzat işlediği 
eylemler yüzünden geleceği, ettikleri zulüm sebebiyle musibete yakalanacakla-
rı (Zümer, 39:51) ama ders alınıp vazgeçmeleri halinde affedilecekleri (Şûrâ, 
42:30-31), azgınlığın bir helak sebebi olduğu (İsrâ’, 17:16-17), ona dönülmesi 
halinde azabın da döneceğinin ilahi kanun olduğu (İsrâ’, 17:8) dikkate alınırsa 
adalet ve merhamet merkezli yeni bir dünya düzeninin kurulmasının ne kadar 
önemli olduğu anlaşılabilir.

Yeni küresel sistemin, zihniyet dünyası ve kurumları ile tekrar gözden geçiril-
meye, toplumsal anlamda iyiliği hâkim kılan ve kötülüğü engelleyen bir düzen 
(Hûd, 11:116), bireysel olarak da iyiliklerle bezenmiş, kötülüklerden arınmış 
(Nâzi‘ât, 79:37-41) bir “nefis” inşasına fırsat veren bir eğitim ile bunlardan 
doğan sekînet / huzur ortamı (Fetih, 48:26) için samimi ve sonuç alıcı çabaya 
ihtiyaç vardır. İnsanlığın aradığı bu huzur, “Allah’ın emirlerine saygı, yarattık-
larına şefkat” ilkesinin ne kadar egemen olacağına bağlı bir konudur. Bunun 
bir kelime ile ifadesi de medeniyettir. Medeniyetin kodlarına göre üretilen 
fikirlerin daha güçlü sese ihtiyacı vardır. Artık insanlığın bu salgından ders 
çıkarıp koyun sürüsü içine salıverilmiş aç kurtların (Tirmizî, “Zühd”, 43) gö-
rüntüsünden çıkıp varlık ile medeni insana yakışan bir ilişki kurması gerekir. 
Çünkü iyilik peşinde bir toplumun helak edilmesi Allah’ın kanununda yoktur, 
helak varsa zulüm ve isyanda ısrar vardır (Hûd, 11:117).

İmar, kulluk ve hilafet görevleri, sağladığı güven ortamında adalet, dürüstlük, 
merhamet ve gerçek özgürlük ekseninde kimsesizler, zayıflar, güçsüzler, yaş-
lılar, dul ve yetimler, açlar, hastalar, işsizler, farklı inanç grupları, can taşıyan 
bütün varlıkları kuşatan, himaye eden bir araca dönüşebilirse dünyamız yaşa-
nabilir bir noktaya gelebilir. 

İnancın Yükselişi: Acziyeti İdrak ve Sığınma Psikolojisi     
Dünyada salgın hastalığın başlangıç ve devamında ortaya çıkan panik, şaşkın-
lık, insanın özünde var olan bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Bunlardan birisi 
onun kodlarında inanmanın var oluşu yani dini inancın, yaratılış gerçekliğine 
(fıtrat) bağlı bir olgu olmasıdır. Bu, Allah’ın elest bezminde insanlarla yaptığı 
sözleşmeyi haber veren Kur’ân-ı Kerîm’in ilgili ayetinden (A‘râf, 7:172) an-
laşılmaktadır. Dinler tarihi araştırmalarında, dünyada inançsız bir topluluğa 
rastlanmadığı yönündeki tespit ile bunun pratikteki karşılığı da ortaya konul-
muştur. 

İnsanların inanmaya olan ihtiyacının arkasındaki itici gücün ne olduğu da 
araştırılmış, bunlar arasında özellikle ölüm, acziyet, korkuya karşı sığınma, be-
lirsizlikler ve kaygı halinde güvende olma ihtiyacı öne çıkanlar arasında bulun-
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muştur (Hökelekli, 1998, s. 87; Küçük vd., 2009, s. 15, 19, 43-44). Dolayısıyla 
bütün bu duyguların insan için doğal olduğu görülmektedir.

Hayat, riskler, sıkıntılar, engeller (Beled, 90:4, 11) ve bunun getirdiği kor-
kularla dolu bir süreçtir. İnsanın ölümlü oluşu (Âl-i İmrân, 3:185), ölümden 
korkması ve sorun edinmesi (Meryem, 19:66), güçsüzlüğü (İsra, 17:37), ka-
ramsarlığa kapılması (İsra, 17:83), ümitsizliğe düşmesi (Rûm, 30:36; Fussılet, 
41:49) gibi özellikler olağanüstü hallerde sorun olarak ortaya çıkan psikolojik 
hallerdir. Yapılan birçok araştırmada, dini inancın hastalık gibi insanın hük-
medemediği ya da kontrolünde zorlandığı olağandışı olaylarda, dini inancın 
onunla başa çıkmada etkili olduğu tespit edilmiştir (Korkmaz, 2010, s. 304). 

Konumuz açısından bunlar içinde en önemlisi ölüm korkusu ve acziyettir. An-
cak insan, ölümden korksa (Cumu‘a, 62:6-8) da ondan kaçışın mümkün ol-
madığını (Nisâ’, 4:78; Cumu‘a, 62:8), mutlaka o anı yaşayacağını (Âl-i İmrân, 
3:185; Enbiya, 21/35; Ankebût, 29:57) bilmektedir. Bu durumda ölümün an-
lamlandırılması gerekir. Bunu yapabilecek tek kurum da dindir. 

Kur’ân-ı Kerîm’in bazı ayetlerinin işaretinden, ölüm korkusu ve ölümsüzlü-
ğün insandaki en köklü duygu olduğu anlaşılmaktadır. Cennette, Hz. Âdem 
ve Havva’nın aldatılmasının arkasında İblis tarafından yasak ağaçtan (ebedilik 
ağacı/şeceratü’l-huld) yemeleri halinde ölümsüz olacaklarına dair verdiği ves-
veseye inanmış olmaları (A‘râf, 7:20; Tâhâ, 20:120); meşru bir savaşta yüksek 
ölüm riski taşıyan askerlerin öldürülmeleri halinde, şehid payesi ile ölümsüz-
lüğe kavuşacaklarına dair ilahi vaat (Bakara, 2:154; Âl-i İmrân, 3:169), ölü-
mün yok oluş değil Allah’a kavuşmak anlamına geldiğine dair Kur’ân ifadesi 
(En‘âm, 6:154; Ra‘d, 13:2; Kehf, 18:110; Cumu‘a, 62:8); Allah’ın dostu olduk-
ları iddiasında olanlara ölümü temenni etmeleri yönünde meydan okuyuşu ve 
onların bundan kaçınmaları (Cumu‘a, 62:6-7) bu gerçekliğin ifadesidir. 

Dünyada ölümü yaşayıp dirilmiş bir kimsenin tecrübesine başvurma imkânının 
olmaması bu noktada dine başvurmayı gerekli kılan bir husustur. Bu, ölüm ile 
ilgili belirsizlikten kaynaklanan korkuyu atmanın yoludur. Dolayısıyla insanın 
ölüme yakın olduğu ve acziyet içine düştüğü salgın hastalık, doğal afet, savaş 
gibi ortamlarda iç dünyasından alamadığı manevi destek onun çöküşüne se-
bep olabileceğinden başa çıkma yöntemi olarak bu tür hallerde dine sarılması, 
sığınabileceği aşkın bir varlığa yönelmesi tabiidir. Bu bağlamda dua, ibadet 
(mesela hacet namazı), adak, tevekkül (üzerine düşeni yapıp sonuç için Allah’ı 
vekil kılmak), kadere sığınmak gibi kavramlar etrafında manevi yardım tale-
binde bulunması kendisini rahatlatan bir derinliğe sahiptir. 

İçinde yaşadığımız pandemi sürecinde ABD Başkanı Trump’ın, “mabetler bir 
an önce açılmalı, duaya ihtiyacımız var” sözü, acziyet sebebiyle güven arayışı ve 
bunun Allah’a sığınma ile temininin ifadesidir.  

Olağanüstü hallerde belirsizliğin getirdiği sıkıntıda en çok korkutan ölüm ris-
kidir. Bu noktada ölüme yüklenen anlam önem kazanır. Bu da farklı dinlere 
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göre değişmekle birlikte İslam inancında hayatın dünya ve ahiret olmak üzere 
iki boyutlu olduğu (Nisâ’, 4:76; A‘lâ, 87:17), ölümün ebedi hayatın başlangıcı 
ve kulun Rabbine kavuşması anlamına geldiği inancının (En‘âm, 6:31, 130, 
154; Yunus, 10:7, 11, 15, 45; Ra‘d, 13:2; Ankebût, 29:5) ölüm karşısında bir 
rahatlık sağladığı biçiminde düşünülebilir. 

Yapılan araştırmalarda duaya en çok, ölüm riskinin ve korkunun en yüksek 
olduğu ortamlarda başvurulduğu tespit edilmiştir. Mesela İkinci Dünya Savaşı 
esnasında ve sonrasında Amerikalı askerler üzerinde yapılan bir araştırma-
da askerlerin %75’i ölüm tehlikesi durumunda duanın kendilerine çok büyük 
yardımı olduğunu kabul etmişlerdir. Ayrıca bu tür durumlarda Allah’a imanın 
arttığını söyleyenlerin sayısı çok yüksek çıkmıştır. 

Dua ve ibadet için en güçlü eğilim, savaş, deprem, hastalık, kaza gibi yüksek 
ölüm riskleri, özellikle insanın kendi ölümleri karşısında ortaya çıkmış, ölüm 
tehlikesi ve maddi yıkıntılar, hastalıklar karşısındaki çaresizlik, kendiliğin-
den dini davranışın en güçlü kaynakları arasında yer almıştır. İnsan kendisini 
tehdit altında hissettiği anlarda en güçlü arzusu olan yaşama isteğinin tatmin 
edilmesine kadar her şeye gücü yeten Allah’a yalvarıp yakarması onun ruhuna 
yerleştirilmiş bir duygudur. Şüpheci ve aşırı inançsızların bile çaresizlik du-
rumunda Allah’a dua etmeye ve ondan yardım istemeye yönelmesi, varlığın 
tamamen Allah’a ait olduğu duygusunun uyanması bu tespiti desteklemektedir 
(Hökelekli, 1998, s. 88-91).  

Bütün kültürlerde, hastalık esnasında en çok başvurulan ibadet türü, duadır. 
Örneğin, Hz. Eyüp (as) şiddetli hastalıklarla maruz kaldığında Allah’a dua-ni-
yazda bulunmuş ve olumlu karşılık alarak kurtulmuştur (Enbiyâ’, 21:83-84). 
Dua eden insanın, derdini Allah’a doğrudan, samimi ve serbest biçimde oldu-
ğu gibi arz etmesi, hastayı olağanüstü tarzda rahatlatma potansiyeline sahip 
olduğundan onun gerek fiziki gerekse ruhi birtakım hastalıkları tedavi edici 
gücü ve özelliği bilinmektedir (Korkmaz, 2010, s. 291).

Olağanüstü ve insanın kontrol edemediği olaylar karşısında düştüğü acziyet 
hali ve bunun getirdiği panik, korku, tedirginlik ve kaygıların sebep olduğu 
gerilim, onu, sığınabileceği aşkın bir varlığa yönlendirir. Bununla birlikte ki-
şiyi acziyete sürükleyen ve etkisi altına alıp yakarışına ya da Allah’a sığınmaya 
götüren etkenin kaybolması onu eskiye döndürebilecek bir değişkenliğe de sa-
hiptir.  Kur’ân-ı Kerîm bunu açık biçimde ifade eder. İnsanın, yaşadığı sıkıntı 
gibi acziyet içinde bulunduğu hallerde yatarak, oturarak, ayakta yani bütün hal-
lerinde Allah’a yönelerek yalvardığı, yardımını talep ettiği, peşinden Allah’ın 
kendisini içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmasından sonra da yaşadıklarını 
unutup doğru yoldan çıktığını anlatır ve bunu da örneklendirir. Mesela insan 
bir ulaşım vasıtasına söz gelimi bir gemiye bindiğinde ıssız denizlerde ürkü-
tücü bir dalgaya yakalandığında kaygıdan Allah’a yakarır, limana geldiğinde 
bu yaşadıklarını unutur (Yunus, 10:12; Hûd, 11:9-10; İsrâ’, 17:67; Ankebût, 
29:65-66; Zümer, 39:8; Fussılet, 41:51-52). Uçakta yakalandığı şiddetli türbü-
lansta Allah’a yalvarıp havalimanına salimen indiğinde çektiklerini hatırlama-
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mak benzer bir örnektir. Deprem, sel baskını, yangın gibi afetlere maruz kalan 
birisinin Allah’a sığınıp tehlike geçince bunları hiç yaşamamış gibi davranıp 
önceki haline dönmesi aynı konunun örnekleri olarak zikredilebilir. 

Kur’ân-ı Kerîm bu konuda örneklere de yer verir. Söz gelimi kavmi, yaptıkları 
kötülükleri yüzünden kendilerine gelen azabın kaldırılması için Hz. Mûsâ’dan 
Allah’a dua etmesini istemişler, onun duası ile azap kalkınca da sözlerinden 
caymışlar, bunun üzerine daha büyük bir felaket ile (denizde boğularak) helak 
edilmişlerdir (A‘râf, 7:134-136). 

Küresel ölçekli ve öldürücü özelliğe de sahip olan salgın hastalık dolayısıyla 
ortaya çıkan sürecin ne kadar devam edeceğinin belirlenememesi, insanları 
güvene alacak aşı ya da diğer tıbbi imkanların henüz bulunamamış olması 
tedirginlik ve kaygıyı çok fazla arttırmakta ve onun sebep olduğu psikolojik 
travmalarla gelen kuşatılmışlık, güçsüzlük hissi, manevi yönelimlere motivas-
yon sağlamaktadır. Bu hususun maneviyatı güçlendireceği ve küresel anlamda 
insanın anlam arayışını arttıracak bir süreç olacağı beklenen bir husustur. 

Olaylara ve eşyaya hükmedemeyerek aciz olduğuyla yüzleşen insanın kendisini 
zayıf ve denetimsiz hissettiğinde yaşadığı nedeni belirsiz korkular ve ümitsiz-
liğinde iç çelişkilerinden sıyrılmak, belirsizlikleri gidermek dolayısıyla güven 
ortamı tesis etmek kaygının oluşturduğu stresle başa çıkabilmek için manevi 
bir destek olarak “tevekkül” işe yaramaktadır. Sebepleri işleyip sonucu Allah’a 
bırakmak anlamına gelen tevekkül, güven duygusuyla insanı zirveye çıkaran, 
psikolojik sağlamlığın teminatı, korku, endişe ve belirsizlik gibi olumsuz duy-
guları hafifleten olumlu bir başa çıkma yöntemidir. Bu yolla insan sonsuz 
olarak yok olma korkusundan uzaklaşır, hükmedemediği olağan üstü olaylar 
karşısında bir dayanak noktası elde eder, yalnızlık duygularından kurtulur ve 
hayatının anlamını, bulma konusunda, psikolojik olarak rahatlar (Karataş & 
Baloğlu, 2019, s. 110, 112, 116).

Pandemi sürecinde gerçek ya da korku olarak yaşanan ölüm, acziyet ve sığın-
ma ihtiyacı sürekli olarak bir ibret vesilesi olarak hatırlatılarak kullanılabile-
cek bir özelliğe sahiptir. Özellikle Batı dünyasında hastane, ordu, huzurevle-
ri gibi ölüm korkusunun yoğun olarak yaşandığı ortamlarda ve hapishaneler 
gibi insanların özgürlüklerinin kısıtlandığı şartlarda hayatlarını sürdürdükleri 
alanlarda din hizmeti veren profesyonel görevlilerin atanması, dini rehberlik 
ve manevi bakım hizmetlerinin gelişmiş olması bu açıdan önemlidir. Salgın 
hastalık halinin ortaya çıkardığı panik sonucu ölüm korkusu, başkasına bulaş-
tırma ya da başkasından bulaşma riski, evlerde yaşama zorunluluğu gibi haller 
dine yönelimi arttıran bir olgu olarak görülebilir. Nitekim özellikle ramazan 
ayının gelmesiyle birlikte evler mescit ortamına dönüşmüş, cemaatle yapılan 
ibadetler camiden eve taşınmıştır. Avrupa’da dijital ortamda yapılan ayinlerde 
bir artışın olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır.  

Dinlerdeki adak / nezir, genellikle herhangi bir hususta Allah’ın yardımını te-
min gayesiyle başvurulan dinî bir davranış olarak şu veya bu şekilde hemen 
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hemen bütün dinlerde görülmektedir. Adak, herhangi bir durumda Allah’ın 
yardımını temin amacıyla belli bir şeyi yapma veya terk etme konusunda O’na 
verilen sözdür (Hökelekli, 1998, s. 87; Özel, 1988, I, 337-340). 

İnsanın ruh ve bedenden oluştuğu (Hicr, 15:29; Secde, 32:9; Sâd, 38:72) dikka-
te alınırsa onun iç dünyasının kendisini yönettiği, burada ortaya çıkan huzur-
suzluklarla başa çıkabilmesi için manevi dinamiklere yöneldiği bilinmektedir. 
Pandemi sürecinde de bu açık bir şekilde görülmüştür. Tüm dünyada toplam 
ağırlığı 1 veya 2 gr. olan koronavirüsün bütün insanlığa yaşattığı acizlikten çı-
kabilmek için bir taraftan tıbbi çalışmalar devam ederken diğer yandan onun 
karşısındaki çaresizlik sebebiyle sığınma ve korunma psikolojisinin de bir başa 
çıkma stratejisi olarak manevi dinamiklere yönlendireceğini kestirmek zor de-
ğildir. Bu tür durumlarda hurafe ve istismarcılara fırsat tanınmaması ilgili ku-
rumların yapacakları verimli çalışmalara göre şekillenecektir.

Dijital Ortamın Keşfi 
İçinde yaşadığımız dönem dijital ortam ile bir diğer deyişle ağ tabanlı dağıtım 
sayesinde milyonlarca insan, örgütlü biçimde ya da serbest şekilde birbirlerine 
senkron ve asenkron olarak ses, görüntü, bilgi, belge ulaştırabilecek imkâna 
kavuşmuştur. Bu aynı zamanda sorun alanı olarak da dikkati çekmektedir. 
Çünkü insanlar bir bütün halinde imkânlar ve araçları sadece iyilik için değil 
aynı zamanda istismar ve hükmetme aracı olarak da kullanabilmektedirler. 
Dolayısıyla Poole’un “modern dünya en fazla ahlaka ihtiyaç duymaktadır ama 
ahlakı imkânsız kılan da bizzat kendisidir” (1993, s. 9-10) şeklindeki tespiti di-
jital ortam için de geçerlidir. Özellikle fiziki eylemlere göre saklanabilme hissi 
vermesi sebebiyle dijital ortam kötü niyetlilere bir rahatlık da sağlamaktadır. 

Öte yandan mevcut ağ örgütlenmesi üzerinden dünyanın her tarafından grup-
lar oluşturabilme dijital cemaatleşmenin önünü açmaktadır. Bu yolla aynı anda 
binlerce insana ulaşabilme ve karşılıklı etkileşime girme imkânı oluşmuştur. 
Pandemi öncesinde dindar kesimin çok fazla ilgisini çekmeyen bu alan, sosyal 
yaşam alanının kısıtlanması, ulaşım imkânlarının neredeyse ortadan kalkması, 
toplantıların tamamen imkânsızlaşması, fiziki mesafenin zorunlu hale gelmesi 
ile krizin ortaya çıkardığı çözüm aracı olarak doğmuş ve kısa sürede önemli 
bir deneyim sağlanmıştır. Bu iletişim gücü ve muhataba kolay ulaşma imkânı 
ciddi bir kazanım ve bu çerçevede elde ettikleri rahatlık ve alışkanlığı kolay 
terk etmedikleri dikkate alınırsa pandemi sonrasında da bu tür etkileşim yeni 
keşiflerle gelişerek devam edecektir.  

Her krizin kendi içinde bir çözüm ürettiği de dikkate alınırsa dijital ortam, 
işlevsel bir çözüm aracı kabul edilmelidir. Bu, krize teslimiyete karşı arayışın 
anlamlı bir sonucudur. Konferans, panel, sohbet (chat), tartışma, vaaz, eğitim 
programları, soru-cevap, anlık mesajlaşma, sosyal mesaj ortamları (Twitter, 
Facebook, Instagram vb.), hatta arkadaşlar arasında hatim grupları oluşturul-
ması, bloglar, kişisel web siteleri, müzik paylaşım ortamlarında ilahiler, aşr-ı 
şerifler, özellikli dijital ağlarla oluşturulan forumlar üzerinden nitelikli bilgi-
lendirme alanları, dijital sosyalite açısından başarılı bir sürecin yaygınlaştığını 



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

854

ve devam ettiğini göstermektedir. Benzer bir durum Hıristiyan kiliselerin diji-
tal ortam üzerinden yönetilen ayinlerinde de görünmektedir. Dolayısıyla ses-
li, yazılı ve görüntülü iletişim ve paylaşım imkânlarının doğması bunların da 
neredeyse ekonomik olarak kişilerin bütçelerine çok fazla yük oluşturmaması, 
pandemi dolayısıyla kütüphanelere gidemeyenlerin, masraflı ve ulaşmada bel-
li bir külfeti gerektiren makale, kitap gibi yazılı materyallere dijital ortamdan 
ulaşılabilmeleri, ciddi bir kolaylık da sağlamıştır. Dolayısıyla dijital imkânlar ve 
evlerde elde edilen serbest zamanlar okuma alışkanlığı kazandırmada ve anı 
değerlendirmede bir avantaj gibi gözükmektedir. 

Pandemi süreci eve hapsolan insanların fiziki olarak yaptığı eylemlerini ke-
sintiye uğratsa da bunun yerini, eskiye yakın bir hıza ulaşacak ölçüde dijital 
platformlar almıştır. Ulaşılamayan ya da fiziki katılımlarda mesela mali ya da 
bürokratik engeller yüzünden zorluk çekilen programlar dijital ortamda hem 
de herkesin kendi evinde ya da bürosunda bulunduğu bir sırada yapılabilir 
hale gelmiştir. Diğer taraftan, olumlu ve olumsuz anlamda kitleleri harekete 
geçirmede en etkili araç özelliği taşıyan din açısından dijitalleşmenin bir kont-
rol sorunu ortaya çıkaracağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle sos-
yal medya ortamında yaşanan sorunların daha örgütlü bir yapıya bürüneceği 
ve daha güçlü bir şekilde toplumu meşgul edeceğini tahmin etmek zor değil-
dir. Farklı dini grupların dijital ortamdaki programlardan doğacak sorunlar 
için ilgili kurumların ön alarak sağlıklı dini bilgilendirme ve bilinçlendirme 
platformları oluşturması ve bunu yaygınlaştırarak bu tür hallerde hakem rolü 
oynaması sorumluluklarının gereğidir. Bu noktada günün ihtiyacı olan bilgi-
nin günün dili ile sunulmasına ihtiyaç vardır. Esasen bu, Kur’ân-ı Kerîm’in 
seçilen hedef kitleye özel bir iletişim yöntemi ve dilinin belirlenmesine dair 
talebi (Nahl, 16:125) ile örtüşen bir beklentidir ve farz-ı kifâyenin de bir gere-
ğidir (Âl-i İmrân, 3:104).  

Günümüz insanının çok farklı etkilerin altında yaşaması, hatta fark ettirmeden 
programlanarak güdülenmesi, klasik tebliğ yöntemlerinin birçok kesimde kar-
şılık bulmadığı gibi itici bulunamamasına neden olmaktadır. Gelinen noktada 
tebliğde sağlıklı bir iletişim için farklı disiplinlerin imkânlarından yararlanma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Peygamberlerin iletişim sağlayabilmesi için gel-
dikleri kavimlerin dili ile gönderilmesi (İbrahim, 14:4) sadece konuştukları 
lisan değil onu besleyen kültürü de kapsayan bir dili ifade eder. Bu ilahiyat 
alanındaki uzmanların özeleştiri yapmasını gerektiren konulardan biri olup 
uygulamada da kendini hissettiren ihtiyaçtır.  

Dayanışmanın Zarureti ve Diğergamlığın Yükselişi 
Eldeki imkânları diğer insanlarla paylaşabilmek, İslam açısından önemli bir 
dindarlık göstergesi olarak kabul edilmiştir. İslam’ın iki ana kaynağı Kur’ân-ı 
Kerîm (Tevbe, 9:5, 11, 13) ve Hz. Peygamber’in (as) hadisleri (Müslim, “Tahâ-
ret”, 1) zekât ile iman arasında güçlü bir bağ bulunduğunu ortaya koymakta-
dır. Kendi ihtiyacına rağmen başkasını kendine tercih edebilmek bizzat Al-
lah’ın övgüsüne mazhar olmuş bir eylemdir (Haşr, 59:9). Bunlar ve hayırda 
yarışı teşvik eden ayetlerin (Bakara, 2:148; Âl-i İmrân, 3:114; Maide, 5:48; 
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Mü’minûn, 23:61) işaretiyle tarihi süreç içinde ortaya çıkan her alandaki hayır 
kurumları Allah’ın rızasını kazanmanın bir aracı olarak Müslüman coğrafyası-
nı sarmış ve sarmalamış, can taşıyan tüm varlıkların güvencesi olmuştur. Do-
layısıyla bu türden yardımlar sadece Müslümana değil bütün insanlara, hatta 
tüm canlılara (Buhârî, “Edeb”, 27; Müslim, “Selâm”, 153) ibadet ruhu içinde 
yaygınlaştırılmıştır. 

Pandemi sürecinin getirdiği zor şartlarda Kur’ân-ı Kerîm’in neredeyse iman 
ile özdeşleştirdiği infakın boşa gitmemesi için duyarlılıklar çerçevesinde da-
yanışma devam etmektedir. Bu bağlamda infaka muhatap olan kişinin inci-
tilmemesine özen gösterilmesi, kişiliğiyle oynanmaması, infak edilen malın 
bayağı değil o toplumda değer ifade eden bir özelliğe sahip olması, inanç farkı 
gözetilmemesi, riya ve gösterişten uzak biçimde sırf Allah rızasının gözetilmesi 
gerekir. Böyle yapanlar iki kat ürün veren bereketli bir bahçeye sahip olmuş 
gibidirler. İnfak önünde engel çıkaranlar, infaktan soğutmak amacıyla çaba 
sarf eden şeytan ve o yapıdaki insanlara iltifat edilmemesi gerekir. Bundan 
başka ihtiyaç içinde olup da iffeti istemeye engel olanlar aranıp bulunmalıdır 
(Bakara, 2:261-274). 

Hz. Peygamber’in: “Bütün insanlar Allah’ın ailesidir. Allah katında en sevimli 
olanlar insanlara en güzel davranandır/ en faydalı olandır” (Bezzâr, nr. 6947; Ta-
berânî, X, 86) hadisi bu kardeşliğe vurguda bulunması ve işlevselliğini de iyili-
ği merkeze alan ilişkiler şeklinde göstermesi, dayanışmaya vurguda bulunması 
önemlidir. İnsanlığı kuşatan bu kardeşlik hukuku, asabiyeti, ırkçılığı anlam-
sızlaştırdığı gibi ihtiyaç durumunda dayanışmayı, yardımlaşmayı da zorunlu 
kılar. Bu yönüyle İslam, bütün insanları aynı ontolojik düzlemde buluşturur 
ve farklılıkları ortadan kaldıran bir ilişkiler ağı örülmesini talep eder. Esasen 
Kur’ân-ı Kerîm’in bütün insanlara hitaben onların bir anne-babanın çocukları 
olduklarını hatırlatarak aralarında kardeşlik bağı üzerinden birbirlerine karşı 
hak ve sorumluluklarını hatırlatması (Nisâ’, 4:1), aralarındaki farklılıkların ta-
nışma vesilesi olduğunu söylemesi (Hucurât, 49:13) bu noktaya yapılan güçlü 
vurgudur.  

Pandemi sürecinde koronavirüsün, din, etnik ve cinsiyete dayalı kimlik ayırı-
mı yapmaksızın insana saldırısı, insan kardeşliğini, dayanışmasını, insani bağı, 
dolayısıyla evrensel insani değerlerin önemini hatırlatmıştır. Bir yandan Müs-
lüman dünyanın içinde bulunduğu etnik ve mezhebi kaos hali diğer taraftan 
sömürü düzeninin insanı ezen ve imtiyazlı insan oluşturan yapısı, İslam’ın iki 
ana kaynağı Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in sünneti ile BM İnsan Hak-
ları Evrensel Bildirgesi’nde vurgulanan “insan onuru”nu koruyan ve “insan 
kardeşliği”ni güçlendiren politikaların acil olarak hareket geçmesi gerektiğine 
olan ihtiyacı göstermiştir. Bu beklentinin vicdanlara ne ölçüde etki edeceğini 
zaman gösterecektir. Aynı gemi içinde yaşayan insanlardan birisinin eylemi 
herkesi ilgilendiren bir etkiye sahiptir. Hz. Peygamber’in hadisinde bahsettiği 
geminin üst katında oturanlarca oradan su almaları engellenen alt kat sakinle-
rinin su almak için geminin alt kısmını delmelerine engel olunmaması halinde 
batmaları ile sonuçlanacak bir gidiş (Buhârî, “Şerike”, 6, “Şehâdât”, 30; Tir-
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mizî, “Fiten”, 12; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 268, 270), bütün insanlığın 
sorunu olarak görülmek durumundadır.

Esasen İslam’ın ana kaynakları, insani dayanışma, yardımlaşma ve küresel so-
runlarla başa çıkma konusundaki mücadelede dini kimlik, etnik aidiyet ve cin-
siyet ayırımı yapılmaması yönündeki emri (Bakara, 2:272), Hz. Peygamberin 
bu yöndeki uygulamaları ve aynı doğrultuda İslam toplumlarında ortaya çıkan 
tarihi tecrübe insanlığa ufuk açabilecek bir derinliğe sahiptir. Bizzat Hz. Pey-
gamber’in bir Yahudi ailesine düzenli olarak mali yardımda bulunması (Ebû 
Ubeyd, s. 605); açlık çektiklerini öğrendiği Mekkeli müşriklere beş yüz dinar 
göndermesi (Serahsî, I, 96-97); Hz. Ömer’in zekâtın verileceği sekiz sınıftan 
birisi olan miskinleri (Tevbe, 9:60) gayr-ı Müslim vatandaşların yoksulu ola-
rak yorumlaması (Ebû Yûsuf, s. 126); bazı Müslüman coğrafyalarda Ramazan 
bayramı öncesi toplanan fitrelerin bir kısmının cemaatlerine dağıtması için 
kilisedeki rahiplere verilmesi (Ebû Ubeyd, s. 606; İbn Zenceveyh, s. 613); bir 
Müslüman’ın sırf gayr-ı Müslimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere vakıf kura-
bilmesine gösterilen müsamaha; vakfın tanımında yer alan ibâdullah ifadesinin 
bütün insanlara hizmeti kapsaması (Ömer Hilmi Efendi, 1977, s. 13) insani 
dayanışmanın kurumsal örneğidir. Ebû Hanîfe’nin gayr-ı müslime kefaret ve-
rilebileceğine dair içtihadı da bu konunun tipik örneklerindendir. Kefâretler 
ibadet kapsamında olup işlenen günahı silmektedir (bk. Sübkî, I, 446). Allah’a 
inanmayan bir gayr-ı müslime verilen kefaretle, günahın kalkması ve bu yolla 
Allah’ın rızasının kazanılması, insana sırf insan olduğu için verilen değerin 
eşsiz örneğidir (Köse, 2009, ss. 49-66; Köse, 2013, ss. 120-124).

İslam’ın iki ana kaynağında zikredilen paylaşım araçları zekât, infak, ikram 
pandemi dolayısıyla tarihteki bazı zarif uygulamaları yeniden hatırlatmıştı. 
Özellikle sadaka taşları ve zimem defterleri yani veresiye defterleri ile günde-
me gelen Osmanlı Dönemi uygulamaları, toplumun gündeminde yer almaya 
başlamıştır. Pandemi sürecinde Ramazan ayında zimem defteri tipi uygulama-
lar, mahalleleri gezen zenginlerin veresiye defterini satın alıp borçları sildirip 
gitmesi, tarihi bir uygulamayı canlandıran önemli bir kazanımdır.  

Bugün sadaka taşı kültürünün canlandırılmasında zorluklar bulunsa da pan-
demi dolayısıyla konuşulması bile tarih bilinci ve ahlaki değerlerin önemini 
ortaya koyması açısından önemli görülebilir. Osmanlı döneminde, mahallele-
rin belli yerlerine bırakılan ve üst kısmı bir elin girebileceği genişlikte oyuk-
tan oluşan sadaka taşları, oldukça zarif bir yardımlaşma aracı olup Osmanlı 
nezaketini gösteren en güzel örneklerden birisidir. Zengin, zekâtını o taşın 
oyuğuna bırakır ve fakir de oturduğu mahalle dışında diğer bir mahalleye gi-
der oradan ihtiyacı kadar alır ve para artarsa getirip geri bırakırdı. Oyuk bir 
elin gireceği kadar olduğu için de oraya elini sokanın para mı aldığı para mı 
bıraktığı belli olmazdı. 

Pandemi süreci yeni uygulamalar da ortaya çıkardı. Vefa grupları, evde karan-
tinada bulunan ve dışarıya çıkmaları sakıncalı bulunan insanların hizmetlerine 
koştu ve ihtiyaç duydukları ne varsa evlerine götürdü hatta tarla ve bahçelerini 
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sürdü. Bazı vatandaşlarımız, tarihteki vakıf kültürünü hatırlatan ve merhame-
tin tezahürü sayılacak ölçüde sokak hayvanlarını besledi. Bunlar dayanışma 
açısından oldukça anlamlı uygulamalardır ve pandemi ile yeniden yakalanır 
olması önemlidir.

Pandemi, insanlar ve toplumlar arası dayanışma ve paylaşmanın önemini, kar-
deşliğin değerini hatırlatması açısından bir fırsat olarak görülebilir. Çin’de çı-
kan ve bütün dünyayı bir anda durduran, kuşatan bir virüs, bir milletin tek ba-
şına üstesinden gelebileceğinden daha etkili bir güce gerek olduğunu gösterdi. 
Bu uluslararası dayanışmanın ve insanlığın tek bir aile olduğunu hatırlatmışa 
benzemektedir. En azından pandemi, ülkelerin kendi başlarına kaldıklarında 
vatandaşlarını korumakta yetersiz olduklarını göstermiştir. Bunun yanında ha-
vada ve denizde devletler düzeyinde korsanlığa varan eylemlerin de bu süreçte 
yaşandığı görülmektedir. Evrensel etik ve hukuk kuralları askıya alınarak akit 
güvenliği zedelenmiş, bir devletin almış olduğu malzemeye ilişkin anlaşma di-
ğer devletin daha yüksek fiyat vermesi ile bozulmuştur. Bu durum ahlak ve 
hukuk sorunudur ve daha hakça bir düzene ve dayanışmaya olan ihtiyacı gös-
termiştir. Bizzat Avrupa Birliğine üye ülkelerin birbirlerinin ihtiyaç duyduğu 
yardıma duyarsız kalması, her ülkenin kendi başına kalması, Birleşmiş Millet-
ler (UN) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pasif kalması küresel sistemin 
kurumlarının da sorgulanmasını hızlandıracağa benzemektedir.  

Diğer taraftan bu konuda en iyi yönetsel örneği Türkiye’nin verdiğini, bunun 
arkasında da inanç ve tarihi kültürün yüklediği sorumluluğun bulunduğunu 
belirtmek gerekir. Hem ülke içinde hem de uluslararası anlamda yüzden fazla 
ülkeye yapılan yardımlar, talepte bulunan vatandaşların bir başka ülkeden ge-
tirilip tedavilerinin yapılması örnek davranış olarak zikredilmelidir. 

Sonuç olarak pandemi süreci bu dünyanın “Allah’a saygıyı ve yarattıklarına 
şefkati” merkeze alan yeni bir düzene ihtiyacı bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Her türlü hareketin anında tüm dünyayı etkilemesi, sınırları aşması insanlık 
dayanışmasına olan ihtiyacı göstermiştir. Bu dayanışmanın sağlanamaması, 
bencilliğin kurumsallaşması, küresel bir yalnızlık ortamının habercisi olduğu-
nu bunun da insanın hem mutluluğunu hem de sorunlarıyla baş edebilmesin-
de ciddi bir sorun çıkaracağını belirtmek gerekir.  

Ev İçi Sosyalleşme
Modern iş hayatı, aile fertlerinin zamanını çoğunlukla ev dışında geçirdiği bir 
yaşam biçimini getirmiştir. Aile yapısındaki bu dönüşüm veya değişime, hala 
gündelik hayat ve aile içi ilişkileri sağlıklı bir zemine oturtmuş değildir. Ge-
niş aileye göre şekillenmiş aile içi ilişki sistemi ve rol organizasyonu, modern 
toplumda geçerli sayılan çekirdek aile yapısına geçiş ile değişmeye başlamış 
ve bugünün aile anlayışı ortaya çıkmıştır. Özellikle geleneksel ilişki biçiminin 
yeni rollere evirildiği süreç belli ölçüde uyuşmazlıkları da tetiklemiştir.  Bir 
başka ifadeyle aile kurumunda oluşan yeni farklılaşmaların yer yer çatışma 
aracı haline dönüştüğü görülmektedir. 
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Modern toplumda aile, hukuk temelli yalın bir kurum olarak görülmektedir. 
Haklar ve özgürlükler temelinde ele alınan aile içi ilişkilerde bireylerin bir-
birlerine karşı oluşturdukları dokunulmaz alanları koruma güdüsü ile hareket 
etmesi, her an çatışma için müsait bir zemin oluşturmaktadır. Günümüzde ta-
nık olunan anlaşmazlık, çatışma, boşanma ve hatta cinayetle sonuçlanan aile 
facialarına sebep olmaktadır. 

Aile, sosyal gruplar içinde sürekli yapısı ve vazgeçilmez özellikleri ile öne çıkar. 
Bir taraftan insan, pek az istisnasıyla, doğduğu andan hayatının sonuna kadar 
bir ailenin üyesi olarak kalır diğer yandan onu şekillendiren ve hayata intiba-
kını sağlayan kurum olarak önemli rol oynar. 

Aile, aynı zamanda bir hukuk kurumudur. Ancak modern aile yapısının huku-
ka indirgenerek eşitlik ve özgürlük temelinde, adeta salt sözleşme ile tanım-
lanan bir yapıya dönüşmüş olması, aile birliğini formel, yalın, kuru, mekanik, 
soğuk, bir ilişki ağı haline getirmiştir. Oysa aile diğer fonksiyonlarının yanı 
sıra, birçok duygunun doğuşu ve gelişimine zemin oluşturan bir kurumdur. 
Aile fertleri arasındaki sevgi, saygı, sadakat bağları, kıskançlıklar, fedakârlık-
lar, uzun zamanlı ortak bir hayat deneyimi olan evliliğin duygusal temellere 
de dayanan bir yapı olduğunu göstermektedir. Bu duygular hem ailenin kuru-
luşunda hem de mutluluk içinde devamında büyük rol oynar. Korona ile yeni-
den eve dönen ailenin bu duygulara fırsat verecek zaman dilimi yakaladığını 
belirtmek gerekir. İnsanlar öğrenmeye açık ve her şartı lehine çevirebilecek 
kapasiteye sahip olduğundan bu zor şartlar altında, hayata yansıtılamamış ai-
levi duygu ve değerleri yeni hayat pratikleri bağlamında keşfedebilirler. 

Pandemi sürecinde yeni ev hayatının salt bir sorun olarak görülüp aile fertleri-
nin grup dayanışması içinde güçlü birliktelik sağlamak yerine, her ferdin ken-
di arzu ve istekleri peşinde bir nevi egoizm sarmalına düşerek, aile içi sorunları 
tetikleyecek psiko-sosyal açıdan anomik durumlarla karşılaşmaları kaçınılmaz-
dır. Bu durumda gerek kamu gerekse sivil organizasyonlar tarafından fertlere 
başa çıkma ve üstesinden gelme anlamında moral, motivasyon sağlayacak psi-
ko-sosyal destek verme, yönlendirme ve ihtiyacı doğacaktır. 

Yeni ev içi sosyolojisinin uzmanlarınca bu yeni duruma göre tespitler yapıl-
ması gerekir. Her krizin kendi içinde problemler yanında, çözüm üretme 
potansiyeli taşıdığı düşünülürse, aile sosyolojisinin kendi kimliğine dönmede 
yardımcı ve hayırlı bir süreç olabilmesi de mümkündür. Dini anlamda nice zor 
şartlara katlanarak ya da mevcut zorlukları ve meşakkatleri uzun vadede leh-
lerine çevirerek, kendi hayatlarını olduğu kadar, toplumların, hatta insanlığın 
hayatını etkilemiş ve değiştirmeye muvaffak olmuş peygamberlerin kıssalarını, 
siyasi ve sosyal açıdan tarihe mal olmuş büyük şahsiyetlerin hayatlarını incele-
mek oldukça öğreticidir. İnsanların deneyimlediği ve anlam yitimine uğramış 
hayat tarzı karşısında, bu tür örnekler sorun çözmede yönlendirici olabilir.  

Bu çerçevede pandemi sürecinin, aile fertleri açısından bir öz eleştiri, bir muha-
sebe vesilesi görülerek yaşanılan hayatı daha anlamlı hale dönüştürme anlamın-
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da etkilere sahip olması beklenebilir. Öncelikle ev içi yaşamda ilişkilerin sağlıklı 
bir zeminde geliştirilmesine, insanın sahip olduğu değerlerin yeniden farkına 
varmasına, paylaşım bilincini güçlendirmesine, sosyal ve psikolojik yakınlığın 
artmasına katkıda bulunması beklenen bir sonuçtur. Özellikle bu süreç içinde, 
Ramazan ayının getirdiği atmosfer ile kapalı camilerdeki ibadet hayatı ve grup 
dinamiğinin belli ölçüde evlere taşınması, yukarıda bahsedilen ailenin önemi ve 
sürekliliğinin anlamının yeniden keşfedilmesine vesile olmuştur.   Mesela evler-
de cemaatle kılınan namazlar, ferdi ibadetler, hatimler, dualar, dijital ortamda 
dini sohbetlere katılımlar gibi etkinliklerle insanın hayata bakışı ve dini hayatı 
yeni bir manevi atmosfer içinde yeni değişmeler ve anlamlar kazanmıştır. Bu 
hal, aile bireyleri arasında pozitif ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığı gibi top-
lum hayatının ehemmiyeti de yeni değerlendirmelere konu olmuştur. 

Öte yandan, tüketim toplumu kültürünün çılgınlığı içinde kendini kaybeden 
insanların, mahrumiyetin, aç ve susuz kalmanın getirdiği manevi terbiye ve 
psikolojik sebat ve direnç ferdi yetkinliğe ulaşma anlamında önemli vesileler 
olmuştur.  Bu bağlamda sabır erdeminin güçlenmesi, açların hatırlanması, ni-
met ve sahip olunan imkânların yeniden gözden geçirilmesi, paylaşım duygu-
larının güçlenmesi, diğerkâmlık ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendirecek, 
insan hayatına eski değerleri hatırlatacak ve yeni değerler kazandıracak bir 
özelliğe sahiptir.  

Yukarıda ifade edildiği gibi, bu süreç aile fertleri açısından her yönüyle bir özel 
eğitim ve öğretim imkânı da sunmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’in çocuklara sağlam 
bir akîde ve dini bilinç kazandırılması emrinin (Tâhâ, 20:132; Tahrîm, 66:6) iş 
hayatı dolayısıyla ev dışı kurumlara bırakılmasının getirdiği eksikliği tamamla-
mak için pandemi süreci ailelere telafi fırsatı vermiştir. Çocuğun hayatı ailede 
öğrenmesi, anne-babasını gözlemleyerek hayata hazırlanması çocuklar için bir 
imkâna dönüşmüştür. Hz. Peygamber’in çocuklarla oynama emrinin ifası için 
(İbn Mahled, III, 135) ev ortamında fırsat doğduğunu söylemek mümkündür. 
Hepsinden önemlisi çocukların ev içinde anne-babasıyla uzun zaman birlikte 
kalmaları, annenin şefkat ve sıcaklığına, babanın güven aşılayan rolüne şahit 
olmaları, ruh-beden sağlığına ciddi bir enerji sağladığına şüphe yoktur. Ço-
cuk açısından annenin özel bir yerinin bulunması ve yerinin doldurulamaması 
(Buhârî, “Edeb”, 2; Müslim, “Birr”, 1), görece soğuk ve resmi kurumlar yerine, 
yuva sıcaklığına sahip anne kucağı ve huzurlu evlerde aile büyükleri ile etkile-
şim içinde olması, paha biçilemez kıymette bir fırsattır. 

Pandemi süreciyle birlikte insanın ev ortamına girişi, yaşamın hızını kesmiş, 
hazları sınırlandırmış, harcamaları dizginlemiştir. Bu, aynı zamanda mutlu-
luğun, beden kaynaklı arzuya dayalı geçici zevklerde olmadığını göstermiştir. 
Sonraki süreçte insan, içinde bulunduğu şartları unutmaz, ders ve ibret alırsa, 
daha iktisatlı, daha fazla paylaşımcı, daha uzlaşmacı, daha mutlu, daha fazla 
kendisi ile barışık ve ailesine daha fazla bağlı bir hayata devam edebilecektir. 
Ancak insan, uyarıcıların ortadan kalkmasıyla, eski haline dönmeye yakın ve 
meyilli olduğundan, bütün bunların sürdürülebilmesi, daha iyi bir insan, top-
lum ve hayat karakterine bürünebilmesi yine insanın kendi elindedir. 
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Dijital Sıla ve Muhabbet
İslam’ın, en fazla duyarlılık gösterilmesini istediği görevlerden birisi “sıla-i 
rahim” kavramı ile ifade edilen akrabalık bağlarının gözetilmesidir. Hz. Pey-
gamber, akrabaları ile ilişkisini sürdürene Allah’ın ilgisinin devam edeceğini, 
akrabalık bağlarını koparanları da terk edeceğini bildirmiştir (Buhârî, “Edeb”, 
13; Müslim, “Birr”, 16; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 45; Tirmizî, “Birr”, 9, 16). 

İslam, bu vazifeyi Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın çocukları arasında olacak şekil-
de genişletmiş ve küresel düzlemde ele almıştır (Nisâ’, 4/1). Buna göre akraba-
lar, komşular (Buhârî, “Edeb”, 28; Müslim, “Birr”, 140, 141), bütün mü’min-
ler (Buhârî, “Edeb”, 27; Müslim, “Birr”, 66) ve genişleyerek bütün insanlar 
arasında “sıla” kavramıyla akrabalık ilişkisi mevcuttur. Hz. Peygamber aynı 
konuyu komşuluk hukuku üzerinden değerlendirerek komşular üç, iki ve bir 
hakka sahip olmak üzere gruplandırmıştır. Üç hakka sahip olan, Müslüman ve 
akraba olan komşudur. Onun komşuluk, din kardeşliği ve akrabalıktan oluşan 
hakları vardır. İki hakka sahip olan, Müslüman komşudur. Onun din kardeşli-
ği ve komşuluk hakkı vardır. Bir hakka sahip olan da gayr-ı müslim komşudur. 
Onun sadece insan olarak komşuluk hakkı vardır (Beyhakî, XII, 105). 
Sıla-i rahim ilişkisi, güçlü ve dinamik bir alakanın zeminini belirlediği gibi 
iyiliğin esas alınması yönünde bir hedef de gösterir. İlginç biçimde pandemi 
süreci paradoks gibi görünse de sıla-i rahim merkezli ilişkilere katkı sağlamış 
gözükmektedir. Zira evin dışında bir etkinlikle ziyaret, görüşme, muhabbet, 
dertleşme içerikli ilişkiler, dijital platformlarda dinamik ve etkili biçimde evin 
içinde kurulmuştur. Dolayısıyla günümüzde yoğun meşgale altında ve bencil-
lik kültürü ile yoğrulmuş modern insanın fazlaca fark edemediği, kalabalıklar 
içinde yalnızlık yaşadığı bir dönemde pandemi ile gelen fiziki uzaklık, gönül-
leri birbirine yaklaştıran farklı bir fırsatı beraberinde getirmiştir. Eve dönüşle 
birlikte insanları birbirine bağlayan, güçlendiren muhabbeti besleyen, dijital 
ortamda ilişki kurmalarını sağlayan ve sıla vazifesinin ifasını kolaylaştıran bu 
yönüyle akrabalık bağlarını hatırlatan güçlü bir enerji ortaya çıkardı. Şiddet-
ten şikâyetlerin arttığı bir dönemde muhabbeti arttıran bu ortam önemli bir 
insani kazanımdır. 

Karşılaşmalarda selam ile birlikte fiziki teması seven, muhabbeti ve samimiyeti 
tokalaşma ve zaman zaman kucaklaşma (mu‘âneka) ile ifade eden bir toplu-
mun koronavirüs sebebiyle gönül teması için bir yol bulmasının ciddi bir ihti-
yaç olduğunu söylemeye gerek yoktur. Aynı aile içinde bile ortak eşya kullanı-
mının kaldırılmasına dair tavsiyeler aynı ortamdaki ortak alanların aile içinde 
bile sınırlandırılması, özellikle namaz sonrası samimiyet ve muhabbetin ifadesi 
olarak namazın kabulü için dua ile tokalaşarak tebrikleşmek, kucaklaşmak ve 
gönüllerle buluşmak için ten temasına önem veren toplumun salgın hastalığın 
bulaşma riskine karşı fiziki mesafe zorunluluğu ile kısıtlanmıştır. Ancak dijital 
ortam, gönüller arası mesafeyi kaldırmaya namzet olduğunu da pandemi ile 
ispat etmiştir. Doğum günü partileri, düğünler, nişan merasimleri, bayram-
laşmalar, çeşitli vesilelerle okutulan mevlitler ya da benzeri merasimler, aynı 
mekânda olmasa da modern iletişim vasıtalarıyla sanal olarak bir araya gelme-
ye hizmet etmiştir.   
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İnsan için mekânın ayrı bir ruhu vardır. İçinde yaşanılan mekanların ya da 
yaşanmışlıkların hatırası vardır. Bir akrabayı evinde ziyaret, namazı camide 
kılmak ayrı bir huzur verir. Pandemi sürecinin Ramazan ayına denk gelmesi 
özellikle dindar kitlenin sıkı sıkıya bağlı olduğu bazı ilişkileri fiziki olarak ya-
pamaması bir özleme dönüştürmüşe benzemektedir. Yasağın getirdiği psiko-
lojik cazibenin ortaya çıkardığı özlem, ilişkileri zihinsel olarak güçlendirecek 
bir potansiyel taşımaktadır. 

Sonuç
Dini literatürde musibet kavramı içinde bir tür olan ve şu anda dünyayı etkisi 
altına alan salgın hastalığın dini boyutu konusunda bazı tespitleri şu şekilde 
hulasa etmek mümkündür. Salgın hastalıkların iki sebebi vardır. Birincisi Al-
lah’ın kullarının sabrını denemesi ve yakarışını görmek istemesi, ikincisi de zu-
lümde ısrarlarından dolayı kendilerini bu yolla ikaz ederek ders çıkarmalarına 
fırsat tanıması, ibret almamaları durumunda da daha ağırı ile cezalandırması-
dır. Pandemi sürecinin bunlardan hangisi ile daha çok ilişkili olduğu, üzerinde 
düşünmeyi gerektiren bir konudur. 

Muharref kutsal kitaplarda da bu tür salgınların, ilahi ikazların aracı olarak ör-
neklendiği görülmekte, Kur’ân-ı Kerîm’de aynı husus teyit edilmektedir. Buna 
göre salgın hastalığın uyarı boyutu öne çıkıyorsa ondan ders alınmaması ha-
linde daha ağırı ile cezalandıracak bir musibetin gelmesi ilahi bir yasa olarak 
zikredilmektedir (En‘âm, 6:43-45; A‘râf, 7:94-99; Mü’minûn, 23:76-77).    

İnsanın kodlarında inanmanın var olduğu, ona götüren birçok sebep arasında 
ölümü anlama ve anlamlandırma çabası ile acziyete düştüğü anlarda aşkın bir 
varlığa sığınma ihtiyacının bulunduğu ilahi kitaplarda ifade edilen bir hakikat-
tir ve bu, bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Pandemi sürecinde bu gerçeklik, 
dini yaşantının belirginleşmesi, yaygınlaşması, toplumlarda daha görünür hale 
gelmesi ile teyit edilmiştir. Ancak insanın tedirginlik, panik ve korku sonucu 
din ile kurduğu bağın eski hale dönme riski taşıdığı da bir başka gerçekliktir.     

Mevcut küresel sistemin, insanlığın tamamına ait olan yeryüzünde yaratıcı-
sına meydan okuyucu bir tarzda nefsine kul olmayı, paylaşma yerine sömü-
rüyü, adalet yerine zulmü, paylaşım yerine bencilliği, merhamet yerine katı 
kalpliliği, kardeşlik yerine ırkçılığı, imar yerine ifsadı, barış yerine çatışmayı 
ve çatıştırmayı, tabiata saygı yerine hoyratlığı tercih etmesi esasen musibetin 
kendisidir. Koronavirüs, bu ilişki biçiminin sadece sürdürülebilir olmadığını 
göstermekle kalmamış aynı zamanda dünyanın küçüldüğünü ve hiçbir eylemin 
kendi başına ve belli bir coğrafya ile sınırlı olmadığını, bu sebeple de küresel 
sorunların çözümünde tüm insanlığın birbiriyle dayanışma içinde olması ge-
rektiğini açığa çıkarmıştır. Özellikle insanın kendisi, çevresi ve Allah ile barışık 
olmasının zaruretine olan ihtiyacın bu kadar net şekilde ifadesi ancak böyle bir 
kriz ile anlaşılabilirdi.

Allah’ın, Hz. Peygamberi örnek alarak bütün insanlığa fıtrat merkezli bir ya-
şantı ile model olma görevi yüklediği “Muhammed Ümmeti” (Bakara, 2:143), 
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kendisine en fazla ihtiyaç duyulduğu bu süreçte, bizzat kendisinin medeniyet 
krizi içinde bu musibete yakalanması, ahlak, vicdan ve merhamete dayalı bir 
düzene ilgiyi arttıracak fırsatın kaçmasına sebep olmuştur. Bu, samimi bir şe-
kilde ve cesaretle özeleştiriyi gerektiren bir sorumluluk alanıdır. Hz. Peygam-
berin, “cahiliye günlerinize dönüp birbirinizin küfrüne hükmederek çatışma 
içine girmeyin” ikazının karşılık bulmadığı bugünkü Müslümanların başını 
önüne eğip içinde bulunduğu hali iyice düşünmesi, bir nefis muhasebesi yap-
ması gerekir.  

Modern dönemin din, tabiat ve insan ile çatışma ve varlığa karşı hükmetme ya-
rışı içinde fıtrat değerlerini çiğneme yarışının son bulması ve varlıkla barışmak 
zorunluluğu hâsıl olmuştur. Aydınlanma Dönemiyle birlikte dinin ibadetler 
ile sınırlandırıldığı, bir başka ifade ile mabede hapsedildiği sürecin zirvede 
olduğu bir dönemde dinin ruhi bir ihtiyaç ve sosyal hayat üzerinde etkili bir 
kurum olduğunun anlaşılmasına katkı sağladığını ifade etmek gerekir. İnsan-
lığın buna ne kadar sahip çıkabileceğini zaman gösterecektir.    

Dindarların faaliyetlerini dijital ortama taşımaları, bir taraftan dinin gücünü 
gösterse de diğer taraftan küresel bir düzlemde insana ulaşmanın imkânının 
keşfedilmesine imkân sağlamıştır. Bundan sonra teknolojinin daha aktif kulla-
nıldığı dini ortamlar toplumsal yaşama daha fazla dâhil olacaktır. Bu durumda 
daha profesyonel bir sunum ihtiyacı ortaya çıkacak, dijital okuryazarlığa ge-
reksinim artacaktır. Hedef kitleye ulaşmak için dijital mecralara hâkim olma 
yanında onlarla anlaşan ve onları kuşatan bir iletişim diline ve içeriğine gerek 
olduğu aşikârdır.

Pandemi süreci, zamanının çoğunu dışarıda geçirmeye alışmış ya da buna 
mecbur olan aileler için aile üyeleriyle bir arada olma fırsatına dönüşmüştür. 
Ev içi sosyalleşmenin, evi tanımanın, evin sıcaklığını hissetmenin, ev içinden 
akrabalar arası ilişkileri dijital platformlar üzerinden daha samimiyetle ve sık-
lıkta kurmanın yeni ifadesiyle dijital sılanın imkânı doğmuştur. Çocuklar, an-
ne-babaları ile aynı ortamda bulundukları sürede annenin şefkatini, babaya 
güveni daha yakından deneyimlemişlerdir.
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Özet
Son dönemlerde özellikle yetersiz altyapı, kötü sanitasyon ve hijyen şartları, 
artan hava kirliliği, kötü beslenme, mesleki ve çevresel kaynaklı enfeksiyonlar 
artmıştır. COVID-19 salgını son 20 yıl içinde ortaya çıkan viral kaynaklı sal-
gınların en sonuncusudur. Bu virüs salgınının uluslararası ilişkilerden ticari 
alana, toplumların sosyo-kültürel alışkanlıklarından bireysel davranış kalıpla-
rına ve psikolojik davranışlara kadar birçok etkilerinin olması beklenmektedir. 
Bir diğer etkinin de çevre ve ekosistem ile bu alanda uygulanan hizmetlerde 
olması büyük olasılıktır. Koronavirüsü ile ilgili mevcut veri ve bilgilere göre, 
COVID-19’un evsel atıksular ve/veya atıksuların karıştığı sular yoluyla bulaştığı 
ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Filtrasyon ve dezenfeksiyon işlem-
leri uygulanan mevcut merkezi su arıtma tesislerinde, COVID-19 salgını do-
layısıyla ilave bir işleme ihtiyaç bulunmamaktadır. Son klorlama uygulaması, 
içme sularının mikrobiyolojik kalitesi ve güvenle içilebilirliği bakımından ye-
terlidir. Evsel veya kentsel atıksularda biyolojik atıksu arıtımı sonrası, hastalık 
yapan mikroorganizmaları gidermek üzere, UV veya ozon ile dezenfeksiyon 
uygulaması gerekmektedir. Su, atıksu ve katı atık toplama, dağıtma ve arıtma 
tesisleri çalışanlarının, sağlık çalışanları gibi, kişisel koruma gereçleri kullanı-
mı ile hijyen kurallarını eksiksiz olarak uygulamaları önem taşımaktadır. Kent 
yerleşimleri içinde yer alan merkezi atıksu arıtma tesislerinden çevreye salı-
nan mikro damlacıklarla patojen mikroorganizma yayılma riskine karşı tedbir 
alınmalıdır. Dünya genelinde ekolojik bakımdan kritik önemdeki rezerv alan-
ları ile yaban hayatının korunarak sürdürülebilirliğin sağlanması hususunda, 
gönüllü kuruluşların da iş birliği ile ortak eylem planları oluşturulması teşvik 
edilmelidir.

Anahtar Kelimeler
COVID-19 pandemisi, çevre, ekosistem, atık yönetimi

Prof. Dr. İzzet Öztürk
İstanbul Teknik Üniversitesi

ozturkiz@itu.edu.tr

Prof. Dr. İsmail Koyuncu
İstanbul Teknik Üniversitesi

koyuncu@itu.edu.tr



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

868

New Normal at Post-COVID-19 Pandemic
in Environment and Ecosystem Services

Abstract
Recently, especially insufficient infrastructure, poor sanitation and hygiene 
conditions, increased air pollution, poor nutrition, occupational and envi-
ronmental infections have increased. COVID-19 outbreak is the latest of viral 
outbreaks that have occurred over the past 20 years. This virus pandemic is 
expected to have many effects on international relations, commercial activi-
ties, socio-cultural habits, individual behavior patterns and psychological be-
haviors. Another expected effect is likely to be in the environment and eco-
system services implemented in this area. According to the available data and 
information about the corona virus, there is no definite information about 
COVID-19 being transmitted through domestic wastewater and/or wastewater 
mixed waters. There is no need for additional treatment due to the COVID-19 
outbreak in the existing central water treatment plants where filtration and 
disinfection processes are applied. Final chlorination application is sufficient 
in terms of microbiological quality and safe drinkability of drinking water. 
After biological wastewater treatment in domestic or urban wastewater, disin-
fection with UV or ozone is required to remove microorganisms causing dis-
ease. It is important for the employees of water, wastewater and solid waste 
collection, distribution and treatment facilities to apply hygiene rules with the 
use of personal protection equipment similar to healthcare workers. Measures 
should be taken against the risk of pathogenic microorganism spreading with 
micro droplets released from the central wastewater treatment plants located 
in the city settlements. Joint action plans should be encouraged in order to 
ensure sustainability by protecting worldwide wildlife with ecologically critical 
reserve areas with the support of voluntary organizations.

Keywords
COVID-19 pandemic, environment, ecosystem, waste management
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Giriş

İnsan, tüm canlıların en gelişmişi olup çevresine ve diğer canlılar üzerine 
hâkimiyet kurabilen tek canlıdır. Bu hâkimiyeti kurarken çevreyle ve diğer 
canlılarla etkileşim olmakta; bu etkileşim çoğu zaman insan lehine işlemekle 
birlikte, orta ve uzun vadede insan aleyhine sonuçları da ortaya çıkmaktadır. 
Enfeksiyon hastalıkları bu etkileşimin olumsuz sonuçlarının en önemlisidir. 
Tarih boyunca çeşitli insan enfeksiyonlarına bağlı salgınlar görüle gelmiştir. 
Yeni salgınların çıkış nedenleri, iklim değişimi ve düzensizlikleri, demografik 
ve insan davranış değişiklikleri, sosyoekonomik faktörler, ekolojik değişiklikler, 
hijyen ve sanitasyon eksikliği, hastane tedavileri ve direnç problemi, küresel 
ticaret, küresel seyahat, savaşlar ve mikrobiyal adaptasyon ve değişim sayıla-
bilir. Son dönemlerde özellikle yetersiz altyapı, kötü sanitasyon ve hijyen şart-
ları, artan hava kirliliği, kötü beslenme, mesleki ve çevresel kaynaklı enfeksi-
yonlar artmıştır.  Son 20 yıl içinde Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS), 
ardından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve son olarak 2019 Corona-
virus Hastalığı (COVID-19), görülen bu virüs ağırlıklı salgınların en önemlile-
rindendir. COVID-19 salgını, Çin’den sonra başta Asya bölge ülkeleri olmak 
üzere kısa sürede birçok ülkeye yayılarak tüm dünyayı etkileyen uluslararası 
bir boyuta ulaşmıştır (Şeker, vd., 2020). 

Koronavirüs salgınının uluslararası ilişkilerden ticari alana, toplumların sos-
yo-kültürel alışkanlıklarından bireysel davranış kalıplarına ve psikolojik dav-
ranışlara kadar birçok etkilerinin olması beklenmektedir. Bir diğer etkinin de 
çevre ve ekosistem ile bu alanda uygulanan hizmetlerde olması büyük olası-
lıktır. Salgının bulaşıcılığı, iç ortam hava kalitesi ve hijyen ile doğrudan ilişki-
li olup, bu konuda birçok rapor yayınlanmıştır. SARS-CoV-2’nin ağız yoluyla 
sindirim sistemine girmesi durumunda midede (pH: 1.5-3.5) inaktif olması 
beklenmektedir. Ancak birçok hastada görülen karın ağrısı ve ishal belirtileri 
sonrasında sindirim sisteminden (mide, ince ve kalın bağırsak) alınan doku 
numunelerinde virüs tespit edilmiştir. Bu durum virüsün solunum sisteminden 
sindirim sistemine geçebildiğini, mide ve bağırsak dokusunda çoğalabildiğini 
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ve dışkı ile atılabildiğini göstermiştir (Uno, 2020). Birçok çalışmada virüsün 
RNA’sı dışkıda tespit edilmiş (Gao vd., 2020; Holshue vd., 2020; Jiehao vd., 
2020; Tang vd., 2020; Wu vd., 2020; Wölfel vd., 2020; Zhang vd., 2020a) ve en 
az üç çalışmada dışkıdaki virüsün canlı olduğu belirlenmiştir (Wang vd., 2020; 
Xiao vd., 2020; Zhang vd., 2020b). Ancak henüz dışkı-ağız yolu ile bulaşma 
kanıtlanamamıştır (WHO,2020).

COVID-19 salgınının görüldüğü Hollanda, Avusturalya, ABD, Fransa, İspanya 
ve Türkiye gibi birçok ülkede kanalizasyon sisteminden alınan atıksu numune-
lerinde virüsün genomu q-PCR yöntemi ile tespit edilmiştir. Kuzey Amerika ve 
Avrupa’da virüs genomu litrede 0,15-141,5 milyon kopya olarak ölçülmüştür 
(Hart & Halden, 2020). Yakın zamanda Türkiye’de yapılan bir çalışmada İs-
tanbul’daki büyük atıksu arıtma tesislerinin girişinde SARS-CoV-2 virüsü kon-
santrasyonu 2,89-93,3 bin kopya/L olarak ölçülmüştür (Kocamemi vd, 2020). 
Atıksu ile yapılan çalışmalarda virüsün ölçümünde kullanılan q-PCR yöntemi 
virüsü tespit edebilmektedir ancak bu metot virüsün canlı veya aktif olduğunu 
göstermemektedir. Bunun için virüsün atıksudan izole edilip kültür yöntemi 
ile çoğaltılabilmesi gerekmektedir, ancak henüz böyle bir çalışma rapor edil-
memiştir (Dereli, 2020).

Bu çalışmada, çevre ve ekosistemin mevcut durumu, geleceğe yönelik projek-
siyonlar, salgının bu alandaki hizmetler üzerinde meydana getirdiği ve geti-
rebileceği muhtemel olumlu olumsuz etkiler detaylı bir şekilde ele alınmış, 
konuyla ilgili tespit, öneri ve temenniler sunulmuştur. 

Çevre ve Ekosistem Hizmetleri
Birleşmiş Milletler (BM, UN)’e üye 193 ülke, Eylül 2015’teki Genel Kurul’da, 
Dünya’nın “Sürdürülebilir Kalkınma 2030 gündemi (Gündem 2030)” ile dö-
nüştürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Gündem 2030; insanlık, geze-
genimiz ve refah için bir eylem planıdır. BM’e üye ülkeler, “hiç kimse arka-
da bırakılmaksızın” fakirliğin her türünü ortadan kaldırmak üzere, dünyanın 
sürdürülebilir ve muhkem bir istikamette dönüştürülmesi arzu ve kararlılığını 
göstermişlerdir.

Gündem 2030, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve 2015-2030 döneminde 
beklenen çıktı ve uygulamalarla ilgili 169 küresel göstergeyi içermektedir. 
Gündem 2030 uygulama hedef ve göstergeleri, sürdürülebilir kalkınmanın 
sosyal, ekonomik ve çevresel unsurlarıyla sağlanabilmesini mümkün kılmak 
üzere tasarlanmıştır.

20 Haziran 2010 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı’na (64/292) 
göre tüm insanların su ve atıksu hizmetlerine erişimi temel insani haklardan 
biridir. Temiz, güvenli, makul fiyatlı, erişilebilir içme suyunun herkese sağ-
lanması gerekmektedir (UN, 2014). Dünya Sağlık Örgütü’nün 2003 yılında 
yayınladığı “Su Hakkı” raporuna göre, bir insanın suya temel (asgari) düzeyde 
erişmesi için gerekli miktar 20 L/kişi.gün; orta derecede erişimin sağlanması 
için gerekli su miktarı 50 L/kişi.gün ve optimum düzeyde erişimi için gerekli 
miktar ise 100-200 L/kişi.gün’dür (WHO, 2003).
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Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6 (SKA-6), herkesin temiz su ve yeterli kana-
lizasyon hizmetlerine eksiksiz olarak erişiminin sağlanması ile ilgili olup bu 
konulardaki ilgi ve duyarlılığın küresel politik gündemdeki yerinin canlı tutul-
masını gaye edinmektedir. SKA-6 evrensel kabul ve destek gören 6 küresel alt 
hedefe (SKA 6.1-6.6) ulaşılmasını öngörmektedir (WHO, 2017; Öztürk, 2019).

Dünya Genel Görünümü
BM (UN) Su Birimi, SKA-6 göstergelerinin 2015-2030 dönemi başındaki mev-
cut durumu ile ilgili bir değerlendirme (sentez) raporu yayınlamıştır (UN Wa-
ter, 2018). Bu raporda ortaya çıkan dünya görünümü aşağıda özetlenmiştir:
SKA 6.1 Hedefi: Temel ve güvenli düzeylerde yönetilen su temin hizmeti ve-
rilen nüfus oranı 2000-2015 döneminde, %81’den %89’a yükselmiştir. Ancak 
Dünya genelinde hâlâ 844 milyon kişi henüz temel su temin hizmeti alama-
makta, 2,1 milyar kişi de istediğinde güvenli (temiz) su temini hizmetlerine 
erişimden yoksun bulunmaktadır.
SKA 6.2 Hedefi: Temel kanalizasyon ve hijyen hizmetinden yararlanan nüfus 
oranı da 2000-2015 döneminde %59’dan %68’e yükselmiştir. Ancak dünya ge-
nelindeki 2,1 milyar kişi (%70’i kırsal kesimlerde yaşamakta) hâlâ başka hane 
halkı ile ortak tuvaletleri kullanmaktadır.
Dünya genelinde 4,5 milyar kişi, hâlâ temiz/hijyenik ve bağımsız tuvalet imka-
nından yoksundur. Orta ve Güney Asya ile Sahraaltı Afrika’nın kırsal kesimin-
de yaşayan 892 milyon kişi tuvalet ihtiyacını açık arazide gidermektedir. Az ge-
lişmiş ülkelerde yaşayanların %27’si sabunla el yıkama imkânından yoksundur. 
SKA 6.3 Hedefi: Yüksek ve orta-yüksek gelirli ülkelerde, evsel atıksuların 
~%59’u iyi derecede arıtılmaktadır. Bu ülkelerdeki kanalizasyon şebekesine 
bağlı nüfusun atıksu akımlarının %76’sı, kanalizasyona bağlı olmayan bağım-
sız hanelerdeki atıksuların ise %18’i yeterli arıtmadan geçirilmektedir. Atıksu 
arıtımının orta-yüksek gelirli ülkelerde bile hâlâ tam olarak sağlanamaması su 
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
SKA 6.4 Hedefi: Suyla üretilen katma değer, küresel ölçekte çok geniş bir 
aralıkta (2~1000 $/m3) değişmekte olup ortalaması ~15 $/m3 olarak tahmin 
edilmektedir. Katma değeri düşük olmasına rağmen, tarım sektörü su kulla-
nımı dünya ölçeğinde toplam kullanılabilir su potansiyelinin %70’i (ortalama) 
civarında seyretmekte, kurak iklimli ülkelerdeki oran %90’lara kadar çıkabil-
mektedir.
SKA 6.5 Hedefi: Bütünleşik nehir havzaları yönetiminin  (IWRM) küresel öl-
çekte, OECD’ye üye ülkelerde uygulanma oranı bile 2015 yılı itibarı ile ~%48 
olmakla birlikte, ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gözlenmektedir. Önceki 
yüzyılda dünyadaki doğal sulak alanların %70’i, tatlı su canlıları ile birlikte 
kaybedilmiştir. BM Küresel İçme Suyu ve Kanalizasyon Hizmetleri 2016/17 
Değerlendirme Raporu’nda, değerlendirmeye katılan üye ülkelerin %80’i 
SKA-6 ile ilgili hedeflere ulaşabilmesi için finansal kaynakların artırılması 
görüşündedir. Su sektörü resmi geliştirme harcamaları 2011-2016 yılları ara-
sında 7,4 milyar $’dan 9,0 milyar $’a çıkmakla birlikte SKA 6 ile ilgili 2030 
hedeflerinin yakalanabilmesi için yeterli değildir. Dünya Bankası’na göre SKA 
hedeflerine 2030 yılına kadar ulaşılabilmesi için gerekli yıllık yatırım ihtiyacı 
~114 milyar $’dır.
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İklim değişimi, tatlı su sistemleri ve yönetimi üzerinde önemli etkilere sahiptir. 
1990-2005 yılları arasında doğal afetlerden 1,6 milyon kişinin öldüğü ve top-
lam 5,5 milyon insanın etkilendiği bilinmektedir. Suya bağlı afetler, doğal afet 
ölümlerinin %62’sinden, bu tür afetlerden etkilenen nüfusun %96’sından ve 
maddi kayıpların ise (~2,5 trilyon USD) %75’inden sorumludur (UN, 2018).

Türkiye Genel Görünümü
Türkiye’nin On birinci Kalkınma Planı’nda Kentsel Altyapı için öngörülen 
2019-2023 hedeflerine göre;

• İçme suyuna erişen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı %100,
• Atıksu kanalizasyonu şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam be-

lediye nüfusuna oranı %95,
• Atıksu arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfu-

suna oranı ise %100’dür.

TÜİK 2018 Çevre İstatistiklerine göre Türkiye’de 2016 yılı itibarı ile;

• İçme suyu şebekesi ile, temiz ve güvenli içme suyu hizmeti verilen nüfusun top-
lam belediye nüfusuna oranı %98 (UÇES 2023 hedefi %100),

• Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye 
nüfusuna oranı %90 (UÇES 2023 Hedefi %100)

• Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfu-
suna oranı %75 (UÇES 2023 Hedefi %100) olarak verilmektedir.

Belediye sınırları dışındaki (İl Özel İdareleri sorumluluk alanında bulunan) 
kırsal (köy) yerleşmelerdeki güvenli içme suyuna erişim ile kanalizasyon ve 
foseptik sisteminden yararlanma oranlarının da sırası ile ~%90 ve ~%65 civa-
rında olduğu tahmin edilmektedir (UN, 2018).

Mevcut istatistiki bilgilerle, Türkiye’nin BM SKA 6 2030 yılı hedeflerini OECD 
ülkeleri ortalamalarına yakın seviyede karşılayabildiği görülmektedir. Türki-
ye, SKA 6.4 ve 6.5 hedeflerinin karşılanması ile ilgili olarak da; tarımda kul-
lanılan su oranlarının %65’in altına çekilmesi ve Bütünleşik Nehir Havzaları 
Yönetimi (IWRM) planlama/uygulamaları (25 Havzada Havza Koruma Eylem 
Planları tamamlanarak uygulamaya geçilmiş, havzaların ~%35’inde ise Nehir 
Havzası Yönetim Planları hazırlanmıştır) ile OECD üyesi ülke ortalamalarına 
yaklaşmaktadır. Türkiye her yıl Milli Geliri’nin ~%1,2-1,5’ini düzenli olarak 
Çevre Koruma Sektörü’ne harcayarak SKA 6.a hedefi için gerekli finansmanı 
ayırmaktadır (Çiçekalan vd., 2019).

Ekosistem Hizmetleri
Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası (WB) çalışmaları, düşük gelirli ke-
simin, yakın çevresi ile ekosistemden temin edilen gıdaya daha fazla bağımlı 
olduğunu ve benzer şekilde geniş bir deniz ve kıyı ekosistemi hizmetlerinden 
ekonomik fayda sağladığını göstermektedir. Binyıl (Millennium) Ekosistem 
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Değerlendirme Raporu (UNEP, 2006) tarafından tanımlanan ekosistem hiz-
metleri kapsamında dört temel bileşen bulunmaktadır; destekleyici, tedarik 
edici, düzenleyici ve kültürel olarak tanımlanan bu ekosistem türleri Tablo 1 
ile özetlenmektedir.

Balıkçılık, ekonomik zenginliğin veya doğal sermayenin kritik bir bileşeni olup 
iyi yönetildiğinde, ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılmasında önemli 
bir rol oynayabilmektedir. Küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri, kıyıda yaşayan 
düşük gelirli kesime değerli protein ve geçim kaynağı sağlamaktadır.

Tablo 1. Kıyı Sakinlerinin Refahına Katkıda Bulunan Kıyı ve Deniz Ekosistemlerince  
Sunulan Ekosistem Hizmetleri

Ekosistem  
Hizmet Türü Ekosistem Hizmeti Hizmet Sunan Anahtar Ekosistemler

Destekleyici

Habitat Mercan kayalıkları, mangrov*, deniz otu

Sucul yaşam için Açık okyanus akıntıları

Hidrolojik döngü Kıyı ormanları, sulak alanlar, mangrov

Besin döngüsü Çeşitli kıyı ekosistemleri

Tedarik

Yapı malzemeleri Mangrov, mercan kayalıkları

Yakıt (odun ve odun kömürü) Mangrov, kıyı ormanları

Balıkçılık Bütün deniz habitatları

Su ürünleri Kıyı alanları, mangrovlar

Tarım ürünleri Kıyı alanları

Diğer doğal ürünler (örn. bal) Mangrov, kıyı ormanları

İstihdam ve gelir Temel hazırlığı sağlayan sistemler

Tatlısu Sığ lagün

Deniz yosunu üretimi Mercan kayalıkları, plajlar

Turizm geliri

Düzenleyici

Erozyondan korunma Çamurlu kıyı bankları

Fırtına ve taşkın koruma Mangrovlar, kıyı bitki örtüsü

Hava ve su kalitesinin korunması Mangrov, kıyı ormanları, mercan kayalıkları

Atık bertarafı Açık deniz ve gelgit akımları

İklim düzenlemesi Çeşitli kıyı ekosistemleri

Zararlı böcek ve hastalık kontrolü

Kültürel

Kıyı geçim kaynakları ile ilgili kül-
türel kimlik

Çeşitli kıyı ekosistemleri

Eğitim ve araştırma

Miras değeri

Rekreasyon

Kaynak: (Braga vd., 2014)
* Mangrov, gelgit sonucu oluşan haliçlerde, tuzlu bataklıklarda ve çamurlu kıyılarda sık ormanlar oluşturan bazı ağaç ve 

çalı türlerine ve oluşturdukları ormanlara verilen addır.
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Doğal kaynaklar (doğal varlık stoku), ekonomik faaliyet ve insan refahının te-
mel bir dayanağıdır. Doğal kaynaklar, fiziksel özelliklerine, bolluklarına, ülke-
lere veya bölgelere göre farklılık göstermektedir. Bu kaynakların etkin yönetimi 
ve sürdürülebilir kullanımı, ekonomik büyüme ve çevre kalitesi için son derece 
önemlidir (OECD, 2014).  Doğal kaynaklarla ilgili olarak OECD tarafından 
ileri sürülen yaklaşımdaki ana konular aşağıda yer almaktadır (OECD, 2014):

• Yenilenebilir doğal kaynak stoklarının kullanılabilirliği ve kalitesi; tatlı 
su kaynakları ve ormanlar, 

• Yenilenemeyen doğal kaynak stoklarının kullanılabilirliği; özellikle me-
taller, endüstriyel mineraller ve fosil enerji taşıyıcıları gibi maden kaynakları, 

• Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler; tür ve habitat çeşitliliği ile arazi ve 
toprak kaynaklarının verimliliği. 

Doğal varlık stoku ile ekonomik faaliyetler (üretim, tüketim ve yatırım) doğru-
dan ilişkilidir. Ülke politikaları ve fırsatlar hem doğal kaynak stokunu hem de 
ekonomik faaliyetleri etkilemektedir.

Doğal sermaye ve ekosistem varlıklarının birçoğu, ekonomik pazarlarda ra-
hatça ölçülebilir türden değerler (getiriler) değildir. Ancak söz konusu hizmet, 
doğası gereği yapım zorunluluğu da taşımamaktadır. Dolayısıyla, ekosistem 
hizmetlerinin ürettiği değerleri açıkça gözlemleyebilmek oldukça güçtür. Eko-
sistem hizmetlerinin toplam değerini tahmin edebilmek için, 1997 yılında 
yapılan bir çalışmada mevcut küresel arazi kullanımlarının 17 kategoriye ay-
rıldığı bir sistem geliştirilmiştir. Söz konusu sistemdeki birincil ayrım, deniz 
ve karasal sistemler üzerinedir. Costanza ve diğerleri tarafından 1997 yılında 
gerçekleştirilen çalışmada 33 trilyon $ olarak hesaplanan küresel ekosistem 
hizmetleri değeri, daha sonraki yıllarda elde edilen ve ilk çalışmada eksik olan 
biyom alan verileri tamamlanarak, yıllar içindeki biyom alanı ve birim fiyatı 
değişimleri dikkate alınmak suratıyla 125 trilyon $ olarak güncellenmiştir.

Güncellenen çalışmada, 1997 ve 2011 yılları arasındaki biyom alanı değişik-
liklerinin ekosistem ekonomik değerini ne ölçüde etkilediği de ortaya kon-
muştur. Alan kullanımındaki değişiklikten kaynaklanan ekosistem hizmetleri 
kaybının 4,3-20,2 trilyon $ olduğu tahmin edilmektedir (Costanza vd, 2014). 
Ekosistem hizmetleri, dünya üzerinde toplum refahına katkı sağlayan en 
önemli unsurlardan biridir. Günümüz refah seviyesi, doğal sermayeye gereken 
ağırlığın verilmesi ile doğru orantılı olarak artar. Küresel ekosistem hizmetle-
rinin değerinin 2000 yılı itibarıyla dünya genelindeki GSMH’nın yaklaşık 4,5 
katı olduğu tahmin edilmektedir (Costanza vd., 2014). Gelecekte, doğal ser-
maye ve ekosistem tarafından sağlanacak hizmetler daha sınırlı olacağından, 
değerleri de kaçınılmaz olarak yükselecektir. Öngörülemeyen doğal felaketle-
rin gerçekleşmesi durumunda ise, bu değerler paha biçilemez hale gelecektir. 

Ekosistemlerin; ormansızlaştırma, kentleşme, endüstriyel etkinlikler, yoğun 
tarım, kültür balıkçılığı ve nehir sistemlerine müdahale gibi beşerî faaliyet-
ler yüzünden zarar görmesi habitat kaybına neden olmaktadır. Biyolojik çe-
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şitliliğin korunması gereken alanlar ile insan etkinlikleri arasında sınır göre-
vi yapan tampon bölgeler de zamanla yok oldukça veya değişime uğradıkça, 
insanlarla ile iç içe geçmemesi gereken türlerle tehlikeli bir yakınlaşma ger-
çekleşebilmektedir. Beşerî unsurlar ve yaban hayatının birleşmeye başladığı 
bölgelerin tamamı potansiyel birer salgın merkezi haline gelmektedir.  Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan bir raporda; 1970’ten bu 
yana memeliler, kuşlar, balıklar ve sürüngenlerdeki kaybın %60 gibi oldukça 
yüksek bir seviyeye ulaştığını ifade edilmiştir (WWF, 2018). Yabani türlerin; 
alışkın oldukları yaşam koşullarına müdahale edilmesi, insanlar ile diğer türler 
arasında mikroorganizma alışverişine yol açabilmektedir. Yabani türler için 
zararlı olmayan bu mikroorganizmalar, öncesinde hiç karşılaşmadıkları yeni 
bir tür olan insanlarla temas etmeleri sonucunda ölümcül birer patojen niteliği 
kazanabilirler (Carrington, 2020). Bir yarasa türüyle bağlantılı olan ve primat-
lar ile insanlarda ölümcül seviyeye ulaşabilen Ebola’nın Sahra Altı Afrika’da 
yol açtığı yıkım, bölgedeki ormansızlaşmayla ilişkilendirilmektedir. 

İklim değişiminin doğadaki canlıları göçe zorladığı bilinmektedir. Canlılar ar-
tan sıcaklıklar nedeniyle enlemsel olarak kuzeye, dağlık alanlarda ise dağdaki 
daha yüksek rakımlara doğru göç etmektedir. Bu göçlerle birlikte patojenler 
de daha geniş alanlara yayılabilmektedirler. Her canlının aynı hızda göç ede-
memesi nedeniyle patojenlerin yeni konakçılara bulaşması riski de artmakta 
olup, patojenlerin vektörleri ve konakçıları da yayılmaktadır. Sivrisineklerle 
birlikte Zika ya da Batı Nil Virüsü gibi hastalıkların daha önce görülmedikleri 
coğrafyalarda ortaya çıkması bu durumun kanıtıdır. İklim değişimi nedeniyle 
göç eden türlerin yollarının insanlarla kesişmemesi neredeyse imkânsız olup 
gelecekte daha fazla patojenin insanlara ulaşması beklenmektedir. Bu bağ-
lamda sadece insan hastalıklarına neden olan patojenlerde değil, bitkilere ve 
hayvanlara bulaşan hastalık ve zararlılarda da artış beklenmektedir. Bunun 
da gıda üretiminde azalmaya yol açarak gıda krizini tetiklemesi, bundan öte 
zararlılarla mücadele için daha fazla kimyasal kullanılacağı için ilave toprak ve 
su kirliliğine yol açması da söz konusudur.

Günümüzde birçok ekosistem hizmeti mühendislik altyapısı ile ilişkilidir. Sade-
ce su sistemi düşünüldüğünde, temiz su temini, atıksuların toplanması ve arıtımı 
ile bertarafı, taşkın kontrolü, rekreasyon tesisleri gibi hizmetlerde mühendislik 
altyapısı kullanılmaktadır. Özellikle kentsel alanlarda daha etkin yaşam ve çalış-
ma ortamının oluşturulması için planlanan seçenekler arasından en ekonomik 
olanı, kurulmuş (inşa edilmiş/yapay) ve doğal altyapıların bir araya getirilmesi-
dir. Altyapı geliştirmenin ana amacı, geleneksel dış yatırımlardan daha düşük 
maliyetle olumsuz dışsallıkları en aza indiren doğa ile uyumlu sistemleri tasarla-
mak, işletmek ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Kentsel Katı Atık Yönetimi
Kentsel Katı Atıklar (KKA’lar) genelde geri dönüştürülebilir/kazanılabilir atık-
lar (ambalaj atıkları, gazete/dergi kağıtları) ve diğer atıklar (mutfak atıkları 
vd.) olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Ambalaj atıkları iyi bir toplama 
organizasyonu ile kolayca geri dönüştürülebilir. Mutfak, bahçe ve pazaryeri 
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atıkları da kompostlaştırılarak geri dönüştürülebilir. Atık oluşumunu ve bile-
şenlerini etkileyen en önemli faktörler, yerleşim yerinin coğrafi konumu, sos-
yo-ekonomik yapısı, enerji kaynakları ve mevsimsel değişimleridir. Bu faktör-
ler aynı zamanda ülkelerin kişi başına düşen milli gelir seviyesi ile de ilgilidir 
(Twardowska vd., 2004).

KKA içindeki geri dönüştürülebilir bileşenler için günümüzde, belli hedefle-
rin sağlanmasını öngören yasal mevzuat geliştirilmiştir. Örneğin, ABD Ulusal 
Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) 2000’li yıllardaki toplam ambalaj atıkları geri 
dönüşüm oranı hedefi %35 olup bazı eyaletlerde şimdiden %50’lik değerlere 
ulaşılmıştır (Vesilind vd., 2002). AB ülkelerinde 2013 yılı ambalaj atıkları geri 
dönüşüm oranı hedefi %60’tır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Atıkları 
Yönetmeliği’nde 2020 yılı için öngörülen geri dönüşüm/geri kazanma hedefi 
de AB ile uyumlu olarak %60’tır.

Hoornweg ve Bhada-Tata’nın (2012) Dünya Bankası için hazırladığı rapora 
göre katı atık oluşumunun en fazla OECD ülkelerinde olduğu görülmektedir. 
Birçok gelişmiş ülkenin aralarında olduğu OECD ülkelerinde ortalama atık 
oluşum hızı 2,2 kg/kişi-gün civarındadır. 2012 yılı itibariyle 572 milyon ton 
atık oluşumu ile OECD ülkeleri Dünya’daki toplam atık oluşumunun %44’ünü 
oluşturmaktadır. AB genelinde uygulanan katı atık arıtım teknolojilerine ba-
kıldığında, kentsel katı atıkların tamamına yakınının düzenli depolama ile 
bertaraf edildiği Romanya hariç, katı atıkların takriben %33’erlik oranlarda 
yakma, kompost ve geri dönüşüm ile düzenli depolama teknolojileri kullanı-
larak bertaraf edildiği görülmektedir. Almanya ve İsviçre’de 2012 yılı itibari 
ile yakma, geri dönüşüm ve kompost teknolojileri uygulanmaksızın doğrudan 
Düzenli Depolama Tesisleri’ne verilen kentsel atık miktarı sıfırlanmıştır. Bel-
çika, İsveç, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Norveç’te ise doğrudan dü-
zenli depolamaya yönlendirilen kentsel atık miktarı <%5’tir. AB Komisyonu-
nun 7. Çevresel Eylem Planı yol haritasında, AB üyesi ülkelerde doğrudan 
düzenli depolamaya giden kentsel atık miktarının 2030 yılına kadar tamamen 
sıfırlanması öngörülmektedir (Kozmiensky, 2014; Öztürk, 2015).

AB Döngüsel Ekonomi değişiklikleri 14 Haziran 2018’de yayımlanmış olup, 
20 gün sonra yürürlüğe girmiştir. Buna göre 2035 yılı itibariyle;
 

• Kentsel katı atıkların %65’inin geri dönüştürülmesi,
• (Ara Hedefler: 2025’te %55, 2030’da %60) 
• Kentsel katı atıkların en fazla %10’unun depolanması, 
• Ambalaj atıklarının %75’inin, 

 ° •Plastik ambalaj atıklarının %55’inin (2025), 
 ° •Ahşap ambalaj atıklarının %75’inin,
 ° •Demir esaslı metal ambalaj atıklarının %85’inin, 
 ° •Alüminyum ambalaj atıklarının %85’inin, 
 ° •Cam ambalaj atıklarının %85’inin, 
 ° •Kağıt/karton ambalaj atıklarının %85’inin 

geri dönüştürülmesi hedeflenmektedir (Sayman, 2019). 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temmuz 2019›da Sıfır Atık Yönetmeliği’ni 
yayımlamıştır (ÇŞB, 2019). Bu yönetmeliğin amacı, hammadde ve doğal 
kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda 
atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların 
korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, 
yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına 
alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesidir. 
Yönetmeliğe göre mahalli idareler 3 gruba ayrılmış olup, mahalli idarelerin 
31 Aralık 2020’den başlayarak 2022 yılı sonuna kadar Sıfır Atık Yönetim 
Sistemi’ne geçmeleri öngörülmüştür. Bina ve yerleşkeler ise 4 gruba ayrılmış 
olup, öncelikle kamu kurum ve kuruluşları için 1 Haziran 2020’den başlayarak 
tüm bina ve yerleşkelerde 2022 yılı sonuna kadar sıfır atık yönetim sisteminin 
kurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Virüs Salgınının Çevre ve Ekosistem Hizmetlerine Etkileri

Atıksu Toplama Sistemi ve Arıtma Tesisleri
Atıksu, içerisinde birçok patojen mikroorganizma (bakteri ve virüs) barındır-
ması bakımından tarih boyunca birçok hastalığın ve salgının kaynağı olmuştur 
(Waller, 2013). DSÖ’nün tahminlerine göre içme sularına karışan arıtılmamış 
veya yetersiz arıtılmış atıksular nedeniyle günümüzde her yıl ~120.000 kişi 
koleradan hayatını kaybetmektedir (URL-1). SARS-CoV-2 virüsünün evsel 
atıksulardaki konsantrasyonu q-PCR yöntemi ile ülkemiz dahil birçok ülkede 
ölçülebilmektedir. Kullanılan bu metot virüsün aktif/canlı hastalık yapabilme 
kabiliyetine sahip olup olmadığını göstermese de COVID-19 salgınının şehrin 
hangi bölgelerinde yoğunlaştığının tespitinde kullanılabileceği düşünülmek-
tedir (URL-2). Örneğin Hollanda’da ilk vakanın klinik olarak tespitinden üç 
hafta önce SARS-CoV-2’nin izi atıksuda ölçülebilmiştir (Medema vd., 2020). 
Bu durum atıksu izleme sistemlerinin bir erken uyarı sistemi olarak kullanı-
labileceğini göstermektedir. Atıksu bazlı epidemiyoloji olarak bilinen bu yön-
temde kişi bazlı değil bir toplumun atıksuyu kolektif bir örnek olarak ele alınır 
(Eraydın, 2018). Atıksu bir toplumun yaşam biçiminin izlerini taşır. Bu neden-
le sadece atıksudaki bazı parametreler izlenerek toplum ile ilgili birçok bilgiye 
(ör. beslenme alışkanlıkları, bağımlılıkları, ilaç kullanımı) ulaşmak mümkün-
dür. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede atıksu bazlı epidemi-
yoloji yasa dışı ilaç ve uyuşturucu bağımlılığının kanalizasyondan izlenmesinde 
kullanılmaktadır. Gelecekte, atıksu epidemiyolojisinde kullanılan tekniklerin 
ve analiz yöntemlerinin atıksu toplama ve arıtma sistemlerinin standart izleme 
bileşenleri arasında olması beklenmektedir (Url-2).

Mevcut bilgiler ışığında SARS-CoV-2’nin atıksudan bulaşma riski oldukça dü-
şük görünmektedir (WHO, 2020). Bunun bir göstergesi de yüksek risk grubu 
olarak nitelendirilebilecek atıksu kanalizasyon ve arıtma tesislerinde çalışan 
personelin istatiksel olarak anlamlı bir seviyede hastalığa yakalanmamış ol-
masıdır. COVID-19’un bulaşma yolları su damlacıkları, aerosoller ve temastır. 
Bu bakımdan, atıksu arıtma tesislerinde aerosolların yayıldığı üniteler (ızga-
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ralar, pompa istasyonları, giriş yapıları, kum tutucular) bulaşma riskinin yük-
sek olabileceği yerler olup, bu ünitelerde çalışan personelin mutlaka önlem 
alması ve kişisel koruyucu ekipman kullanması gerekmektedir. Ayrıca, aktif 
çamur havuzlarında havalandırma sırasında ortaya çıkabilecek aerosoller ve 
su damlacıkları virüsler ve diğer patojen mikroorganizmaların bulaşması ba-
kımından risk teşkil etmektedir. Havalandırmanın mekanik olarak yapılması 
durumunda risk daha da yükselmektedir. Bu bakımdan özellikle kum tutucu 
ve havalandırma havuzlarının üzerlerinin kapatılması ve oluşan kokulu gaz-
ların toplanarak merkezi bir koku giderme ünitesinde arıtılması anılan riski 
azaltacaktır (Dereli, 2020).

Atıksu arıtma tesisi laboratuvarlarında rutin analiz yapan personelin ve üniver-
site laboratuvarlarında ham ve/veya arıtılmış atıksu ile deneysel çalışma yapan 
akademisyen ve öğrencilerin de kişisel koruyucu ekipman kullanması ve el 
hijyenine dikkat etmesi atıksu kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan etkilenilmemesi 
için oldukça önemlidir. COVID-19 salgınında kanalizasyon hatlarında bakım 
ve onarım yapan personel de risk altındadır. Özellikle COVID-19 hastaları-
nın tedavi edildiği hastanelerin kanalizasyon bağlantıları risk taşımaktadır. Bu 
süreçte gerekmedikçe atıksu hatlarında, terfi istasyonlarında bakım yapılma-
ması ve kanalizasyon muayene bacalarına personel sokulmaması tavsiye edil-
mektedir. COVID-19 salgınında kişisel temizlik (hijyen) ve önlem amacıyla 
kullanılan ıslak mendil ve eldiven tüketimi oldukça artmıştır. Bu malzeme-
lerin tuvalete atılması kanalizasyon hatlarında, atıksu arıtma tesisi pompala-
rında ve ızgaralarda tıkanmalara sebep olabilir. Bu durum özellikle ABD’de 
gözlemlenmiş ve atıksu arıtma tesislerinde önemli işletme sorunlarına yol aç-
mıştır.

Atıksularda karşılaşılan virüsler daha çok bağırsak kaynaklı (enterik) zarfsız 
virüslerdir. Bu tür virüsler Koronavirüslere göre çevresel etkenlere karşı daha 
dirençlidirler. Konvansiyonel atıksu artıma tesislerinin birçok kademesinde 
virüsler belli oranda giderilmektedir. Artıma tesislerinin virüsleri giderim ve-
rimi virüsün türüne, tesisin tasarımına ve işletme koşullarına (ör. çamur yaşı, 
hidrolik bekletme süresi) göre değişebilmektedir. Literatürde arıtma tesisleri-
nin farklı proseslerinin virüs giderim verimi ile alakalı bilimsel çalışmalar ol-
dukça sınırlıdır. Hollanda’da yapılan bir çalışmada konvansiyonel aktif çamur 
prosesinin kullanıldığı iki arıtma tesisinde f-bakteriyofaj virüsünün giderimi 
1,3- ve 2,1-log olarak ölçülmüştür (Barrios-Hernández vd., 2020).  Aktif çamur 
prosesinde bakteriler yüksek miktarda RNA parçalayan (Ribonükleaz) enzimi 
salgılamakta olup, SARS-CoV-2 gibi bir RNA virüsünün ikincil arıtmada bi-
yolojik olarak parçalanması kuvvetle muhtemeldir. Hollanda’da yapılan çalış-
malarda atıksu arıtma tesislerinin çıkışında SARS-CoV-2 tespit edilememiştir 
(Dereli, 2020).

Koronavirüsler zarflı yapıları nedeniyle atıksuda bulunan bağırsak kaynaklı 
zarfsız virüslere (adenovirüs, norovirüs, rotavirüs ve hepatit A) kıyasla çevresel 
/dış etkilere oldukça hassastırlar. Yüksek ısı, düşük ya da yüksek pH, güneş 
ışığı ve dezenfektanlar virüsün hızlı bir şekilde ölümüne sebep olmaktadır. 
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Atıksu arıtma tesislerinde virüs giderimi sağlayan en önemli proses dezenfek-
siyondur. Atıksularda dezenfeksiyon tercihen UV-ışınları veya ozon ile yapı-
lır (Tchobanoglous vd., 2013). Etkili bir bakteri ve virüs giderimi için tesis 
genelinde toplam 4-log giderim sağlanmalıdır. Literatürde SARS-CoV-2’nin 
dezenfeksiyonu ile ilgili bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Ancak benzer bir 
virüs olan SARS-CoV-1 ile ilgili bazı çalışmalar mevcuttur. Wang ve diğ. (2005) 
SARS-CoV-1 virüsünün 10 ve 20 mg/L klor konsantrasyonunda sırasıyla 10 ve 
1 dakika içerisinde tamamen inaktif olduğunu raporlamıştır. 

Etkili bir dezenfeksiyon elde edilebilmesi için tesis çıkışında askıda katı madde 
konsantrasyonunun da düşük olması gerekmektedir. Askıda katı madde virüs 
ve diğer patojen mikroorganizmaları içerisinde barındırarak dezenfektanların 
etkilerine karşı korunak sağlamaktadır. Bu nedenle arıtma tesisinin son çökel-
tim havuzları iyi işletilmeli ve savaklardan kaçan flok miktarı düşük (AKM < 
10-20  (maks 30) mg/L) olmalıdır.  Atıksu arıtma tesislerinde en sık kullanı-
lan dezenfeksiyon yöntemi UV’dir. Bu proses doğru tasarlanıp işletildiğinde 
bakteri ve virüsleri yüksek bir verimle inaktive edebilmektedir. UV dozu 44 
mJ/cm2 olduğunda poliovirüs-1 ve rotavirüsler için 3-log (%99,9) inaktivasyon 
elde edilebilmektedir (Health Canada, 2019). UV sistemlerinde 40-199 mJ/
cm2 dozunda adenovirüsler 3-log (%99,9)’a kadar giderilebilmektedir (USEPA, 
2006). Türkiye’deki 603 atıksu arıtma tesisinin sadece 53’ünde dezenfeksiyon 
ünitesi bulunmaktadır. Çıkış suları sulamada kullanılan 221 tesisten sadece 
42’sinde dezenfeksiyon ünitesi kuruludur (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020). 
Tarım ve Orman Bakanlığı araştırmalarına göre söz konusu 42 üniteden sa-
dece 13’ü çalıştırılmaktadır. Ayrıca dezenfeksiyon üniteleri çalışan 4 tesiste ise 
mikrobiyolojik olarak sulama suyu kriterlerinin sağlanamadığı tespit edilmiş-
tir (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019). Ülkemizde atıksuların dezenfeksiyonu 
konusunda büyük bir eksiklik bulunmaktadır. Bu durum halk sağlığı açısından 
büyük risk taşımaktadır. 

Atıksu artıma tesislerindeki diğer bir riskli proses de oluşan fazla çamurun 
işlenmesidir. Aktif çamur prosesi birçok virüsü 2.5-log’a kadar giderebilse de 
oluşan atık çamur halen yüksek miktarda bakteri ve virüs içerebilir. Arıtma 
çamurlarının stabilizasyonu amacıyla biyolojik, kimyasal ve termal prosesler 
kullanılmaktadır. Biyolojik proseslerden termofilik anaerobik çürütme ve 
kompostlaştırmada uygulanan yüksek sıcaklıklar virüsler dahil birçok patojen 
mikroorganizmayı inaktif eder. Örneğin, SARS-CoV-1 virüsü 56 oC üzerinde 
tamamen inaktif olmaktadır. Kireçle stabilizasyon yöntemi sırasında oluşan 
yüksek pH (>10) da koronavirüsler gibi diğer patojenleri inaktive etmekte-
dir. Çamur kurutma ve yakma prosesleri de termal olarak tüm patojenleri 
öldürür. Bu bakımdan uygun şekilde stabilize edilmiş arıtma çamurlarının ta-
rımsal kullanımı COVID-19 ve diğer hastalıklar açısından yüksek bir risk taşı-
mamaktadır. COVID-19 bulaşma açısından en riskli prosesler ham çamurun 
yoğunlaştırılması ve susuzlaştırılması işlemleridir. Bu kapsamda, çamur 
pompaları, santrifüj, pres filtre ve bant filtre gibi ekipmanların bakım, onarım 
ve işletiminden sorumlu personelin kişisel koruyucu donanım kullanması ve el 
hijyenine dikkat etmesi gerekmektedir.   
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Su Alma Yapıları, Arıtma Tesisleri ve Dağıtım Şebekeleri
Koronavirüsler zarflı yapıları nedeniyle dezenfeksiyona karşı oldukça hassastır-
lar. Örneğin, SARS-CoV-1, 10 mg/L klor dozu ve 10 dakikalık temas süresinde 
tamamen inaktive olmaktadır (Wang vd., 2005). Güvenli tarafta kalınması için 
30 dakika temas süresi ve 0,5 mg/L serbest bakiye klor konsantrasyonuna ula-
şılması tavsiye edilmektedir (WHO, 2020).  İçme suyu arıtma tesislerinde kul-
lanılan dezenfektanlar (klor, klor dioksit ve ozon) ve uygulanan dozlar SARS-
CoV-2 ve diğer virüsleri gidermek için oldukça yeterlidir. Bu bakımdan, klasik 
yüzeysel ve su arıtma proseslerinde (filtrasyon + dezenfeksiyon uygulanan) 
arıtılan içme suyundan COVID-19 bulaşma riski çok düşüktür. Bu bağlam-
da içme suyu arıtma tesislerinde dezenfeksiyon prosesi suyun mikrobiyolojik 
güvenliği için vazgeçilmez olup bu proseste oluşabilecek sorunlara acil müda-
hale edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden dezenfeksiyon için gerekli ünite ve 
ekipmanlar mutlaka yedekli olmalıdır. Ayrıca tedarik zincirinde yaşanabilecek 
sorun ve gecikmelere karşı tesiste dezenfeksiyon kimyasallarını belirli bir süre 
için depolayabilecek imkanların olması gerekmektedir.

Şehir/İçmesuyu Şebekesine verilen suyun mikrobiyolojik güvenliğini uzun süre 
muhafaza edebilmek için şebekenin her noktasında en az 0,5 mg/L serbest ba-
kiye klor olması DSÖ tarafından tavsiye edilmektedir (WHO, 2020). İçme su-
yunun mikrobiyal güvenliği için şebekenin her noktasında yeterli serbest klor 
bulunduğu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Arıza/bakım sonrası şebekeye 
ilk verilen suya da belli süre şok klorlama uygulanmalıdır.

Alıcı Su Ortamları/Kaynakları
Koronavirüsler 25 oC’deki göl sularında 10 günden fazla canlı olarak 
kalabilmektedir. SARS-CoV-2’nin yüzeysel sulardaki canlılık süresi ile ilgili 
henüz bilimsel bir çalışma bulunmasa da diğer koronavirüslere benzer olacağı 
düşünülmektedir. DSÖ’ünün yayınladığı rehber dokümana göre SARS-CoV-2 
ve diğer koronavirüsler bu zamana kadar içme suyu amaçlı kullanılan yeraltı ve 
yerüstü su kaynaklarında tespit edilmemiştir (WHO, 2020). Bu bakımdan risk 
oldukça düşüktür. Ancak yine de halk sağlığı açısından yüzeysel sularımızın kim-
yasal ve mikrobiyolojik kalitesini etkileyebilecek üç önemli konu bulunmaktadır:

Bunlardan ilki yüzeysel su kaynaklarımıza yapılan arıtılmamış evsel atıksu de-
şarjlarıdır. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre arıtma tesisine bağlı belediye 
nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı %79’dur (TÜİK, 2020). Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı bu alandaki açığı 2023 yılına kadar gidermeyi planlamak-
tadır, UÇES (2016-2022).   Diğer bir husus ise yüzeysel sulara (nehir, göl, 
baraj) yapılan arıtılmış atıksu deşarjlarıdır. Örneğin, Türkiye’deki 603 atıksu 
arıtma tesisinden (debi>2000 m3/gün) 50’si çıkış sularını büyük çoğunluğu su-
lama amaçlı kullanılan baraj göllerine deşarj etmektedir. Söz konusu tesislerin 
toplam debisi 1,4 milyon m3/gün olup bu değer Türkiye genelinde günlük de-
şarj edilen atıksu miktarının yaklaşık %8’ine takabil etmektedir. Ayrıca mevcut 
atıksu arıtma tesislerinin ancak %8,8’inde dezenfeksiyon ünitesi vardır (T.C. 
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020). Son olarak da şiddetli yağışların olduğu an-
larda birleşik sistem gibi çalışan atıksu kanal şebekeleri taşkınlarının yüzeysel 
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sulara verilmesi hususuna değinilmesi gerekmektedir. Özellikle iklim değişi-
minin de etkisiyle değişen yağış rejimleri sebebiyle, mevcut kanal sistemleri ile 
merkezi atıksu arıtma tesislerinin kapasitesi, belli sürelerle, yetersiz kalabil-
mektedir. Bu durumda evsel atıksu ile kontamine olmuş yağmur sularının bir 
kısmı arıtılmadan yüzeysel sulara deşarj edilmektedir. Aşırı yağışlı havalarda 
oluşabilecek bu deşarjlar yüzeysel suları mikrobiyolojik olarak kirletmekte ve 
halk sağlığı açısından risk teşkil etmektedir (Samsunlu, 2020).

Su ve Kanalizasyon İdareleri
COVID-19’a benzer salgınlarda, su ve kanalizasyon idareleri personelinin 
önemli bir kısmının hastalanabileceği düşünülerek risk analizleri ve acil ey-
lem planları yapılmalıdır. COVID-19 salgınının oldukça etkili olduğu İtalya 
(Roma) ve İngiltere (South West Water)’de su ve kanalizasyon idarelerinde 
%1-9 arası iş gücü kaybı yaşanmıştır (URL-3). Washington (ABD) Su ve Kana-
lizasyon idaresinin 1200 personelinden sadece 2 kişi hastalanmıştır (URL-3). 
Çin Şangay ve Hong-Kong şehirlerinde Su ve Kanalizasyon idarelerinin perso-
nellerinden hastalanan olmamıştır (URL-3; URL-4). Bu durum alınan önlem-
lere ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Burada sadece 
hastalanan personel değil, aynı zamanda COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişi 
ile temas eden personelin de 14 gün süreyle kendisini izole etmesi gerektiği ve 
bu süre içinde işe gelemeyeceği dikkate alınmalıdır.

Su ve atıksu arıtma tesisleri haftanın yedi günü yirmi dört saat çalışan sistem-
lerdir. Gelecekte bu tür salgınlar ile daha iyi mücadele edebilmek için tesis-
lerdeki otomasyon seviyesinin arttırılmasında fayda vardır. Bu sayede hem 
tesisler uzaktan ve kesintisiz olarak işletilebilir hem de personel daha az ris-
ke atılmış olur. COVID-19 salgınının en büyük etkilerinden biri de uzaktan 
çalışmanın sosyal izolasyonun bir gereği olarak oldukça önem kazanmasıdır. 
21. yüzyılın bilgi ve iletişim çağı olduğu düşünüldüğünde uzaktan ve esnek 
çalışma imkanlarının oldukça arttığı bir gerçektir. Birçok özel şirket gibi kamu 
hizmeti yapan su ve kanalizasyon idarelerinin de kritik olmayan ve uzaktan 
yürütülebilecek işlerde görevli personelinin (fatura tahsilatı, müşteri hizmet-
leri ve çağrı merkezleri, vb.) bu hizmetleri uzaktan verebilmelerini sağlayacak 
altyapıları kurması gerekmektedir. Bu sayede ofislerde fiziki olarak bulunması 
gereken personel sayısı azaltılarak olası bulaşmaların önüne geçilebilir.

Salgın şartları altında su ve kanalizasyon idarelerinin ekipman ve kimyasal 
tedarik zincirlerinde aksamalar ve gecikmeler yaşanabilir (URL-3). Özellik-
le dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kimyasalların 
(klor, klordioksit, parasetik asit, vb.) tesislerde en az iki hafta depolanmasına 
imkân sağlayacak tankların mevcut olması gerekmektedir. Ayrıca kritik kim-
yasal ve ekipmanların yerli üreticiler tarafından üretimine ve teminine destek 
verilmelidir. Bu sayede hem yerli üretim desteklenmiş olur hem de yurt dışın-
dan teminde oluşabilecek riskler ve gecikmeler azaltılabilir. Ayrıca personelin 
ihtiyaç duyacağı kişisel koruyucu donanımın (maske, eldiven, gözlük, yüz kal-
kanı, önlük, bot, vb.) da tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar düşünülerek bu 
ekipmanların yeterli sayıda stoklanması gerekmektedir.
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Salgın ve benzeri olağanüstü durumlarda halkın içme suyunun temizliği ve gü-
venliği konusunda doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi özellikle sosyal 
medyadan yayılabilecek yanlış bilgilerin önüne geçilmesi bakımından önem-
lidir. Bu sebeple su ve kanalizasyon idarelerinin iletişim kanallarını açık tut-
ması ve halka zamanında gerekli bilgilendirmeleri yaparak güven oluşturması 
gerekmektedir. 

Birçok bulaşıcı hastalık (tifo, kolera, giardiyazis, dizanteri, hepatit A) atıksu 
kaynaklı olup yeterli arıtmanın olmadığı durumlarda içme suyu kaynaklarına 
karışan atıksular yoluyla bulaşmaktadır. Atıksu arıtma tesisleri çevre ve temiz 
su kaynakları ile birlikte halk sağlığını da korumaktadır. Bu tesislerin farkında 
olmasak da hayatımızda çok önemli bir görev üstlendiğinin bilincine varılması 
ve halkın konu ile ilgili farkındalığının arttırılması gerekmektedir. Bu sebeple 
su ve kanalizasyon idareleri, düzenlenecek eğitim programları, teknik geziler, 
yazılı ve görsel yayın organları ile sosyal medya kampanyaları ile abonelerini 
aydınlatmalıdır.

COVID-19 salgını sürecinde abonelerin ve servis sağlayıcıların gelirinde belir-
gin düşüşler beklenmektedir. Örneğin Brezilya’da su ve kanalizasyon idarele-
rinin tahsilat/tahakkuk oranı %95’ten %70’e düşmüştür (URL-4). Hindistan’da 
ise tahsilat tamamen durmuştur (URL-3). İtalya’da 2020 yılında su tüketiminin 
%5-15 arası azalması ve su-kanalizasyon idarelerinin gelirlerinin %10-30 ara-
sında düşmesi beklenmektedir (URL-4).  ABD Su ve Kanalizasyon İdarelerin-
de salgın dolayısıyla 2020 yılında ~1,6 milyar $’lık (5-6 $/kişi.yıl) gelir kaybı 
yaşanması öngörülmektedir (AWWA, 2020). Türkiye’de de SUKİ gelirlerinde 
%20-30 oranında azalma olması beklenmektedir. 

Ekosistem Hizmetleri
Koronavirüs salgını döneminde, Şubat 2020’den buyana küresel ölçekteki sa-
nayi, turizm ve ulaşım faaliyetlerinde yaşanan çok büyük yavaşlama ve kapasite 
azalması dolayısıyla, ekosistem üzerindeki kirlilik salımı baskısı bütün kıta ve 
ülkelerde büyük oranda azalmıştır. Doğaya salınan kirletici emisyonlarındaki 
söz konusu azalma, hava ve sucul ortam kalitesine de yansıyarak, özellikle yo-
ğun hava ve su kirliği ile bilinen çoğu şehir ve nehirlerdeki çevre kalitesinde 
ciddi boyutlarda iyileşmeler gözlenmiştir. Bu durum uydu görüntüleri (Wu-
han), yerel gözlemler (Ergene) ve kalite ölçümleri (İstanbul) ile kanıtlanmıştır. 
Bu dönemde özellikle sucul ekosistem, yunusları ve kuşlarıyla adeta bayram et-
miştir. İnsan eliyle oluşan bozucu etki ve faaliyetler etkin biçimde kontrol edi-
lebildiği taktirde, ekosistemin kendini çok kısa sayılabilecek bir süreçte nasıl 
restore edebildiği bu vesile ile insanlık aleminin adeta gözlerine sokulmuştur.

Daha önce belirtildiği üzere, yerküredeki ekosistem varlıkları her yıl insan-
lığa, Dünya ülkeleri toplam milli gelirinin 4-5 katı büyüklüğünde ekonomik 
değer bahşetmektedir (Constanza vd., 2014). Bu derece büyük ve önemli bir 
doğal servetin, koruma-kullanma dengesi gözetilerek, korunup sürdürülebilir 
şekilde sonraki nesillere aktarılabilmesi için tüketim alışkanlıklarının gözden 
geçirilerek, döngüsel ekonomi konsepti ile hayatın her kademesindeki israfın 
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en aza indirilmesi gerekmektedir. Ekosistem varlık ve hizmetlerinin, sonraki 
nesillerin ihtiyaçları da gözetilerek şimdiden korunması, küresel ölçekte bu-
gününkinden çok daha etkin ve samimi bir uluslararası iş birliği ile yardım-
laşmayı zorunlu kılmaktadır. Koronavirüs salgını dolayısıyla Dünya genelinde, 
özellikle zengin ve sanayileşmiş ülkelerce sergilenen içe kapalı ve iş birliğine 
açık olmayan tutumun salgın sonrası ortadan kalkarak normalleşmesi, tüm 
aklı selim sahiplerinin samimi beklentisidir. 

Kentsel Katı Atık Yönetimi
Koronavirüs salgını sürecinde evsel nitelikli ticari ve endüstriyel atık üreti-
minde çok büyük azalmaya mukabil, ambalaj (gıda ve giyim) ve tek kullanım-
lık tıbbi gereç (maske, eldiven, enjektör, tulum, yüz siperliği vb) üretiminde 
önemli artış yaşanmıştır. Enfekte tıbbi atık olarak yönetilmesi gereken bu tür 
atıkların (sağlık tesisleri hariç) önemli oranda evsel atıklarla birlikte toplanıp 
bertarafı söz konusudur.  Sağlık tesislerinde oluşan salgınla ilgili ilave en-
fekte atıklar Belediyeler’in Tıbbi Atık Bertaraf (Sterilizasyon/Yakma) tesisi 
kapasitelerinin zorlayacak seviyelere ulaşmıştır.  Kentsel atıklarla birlikte 
toplanıp uzaklaştırılan salgın dönemi virüsle kontamine atıklar da bu tür atık-
ların patojen mikroorganizma yükünün artmasına yol açmıştır.

Türkiye’de kentsel katı atıkların çok yüksek oranda (<%75) Düzenli Depolama 
yoluyla bertaraf edildiği dikkate alındığında atık toplama ve bertaraf sürecin-
de görev alan personelin koruyucu/kişisel sağlık (maske, gözlük, siperlik, eldi-
ven vb) tedbirlerini en yüksek duyarlılıkla almaları, salgın öncesinde de risk 
altındaki bu kesim için daha da önem kazanmıştır. Bu bağlamda Düzenli (Atık) 
Depolama Tesisleri işletiminde günlük örtü kullanımı ile Düzensiz Depolama 
Tesislerinin rehabilite edilip kapatılarak Bölgesel Düzenli Depolama tesisle-
rine geçirilmesi sürecinin hızlandırılması kritik derecede aciliyet kazanmıştır. 

Salgın sonrası dönemde, Dünya ölçeğinde yaygınlaşan Döngüsel Ekonomi 
stratejisi doğrultusunda, atık yönetimi sektöründe ambalaj ve biyobozunur atık 
geri kazanımının daha da hızlandırılarak nihai bertaraf için Düzenli Depola-
ma’ya giden atık miktarının en aza indirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda 
Türkiye’nin atık geri dönüşüm ve işleme (mekanik, biyolojik arıtma, kompost 
ve termal bertaraf) kapasitesinin Büyükşehirlerden başlanarak arttırılmasına 
ihtiyaç vardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülmekte olan ‘Sıfır Atık’ 
ve ücretli plastik poşet uygulamaları ile 2023 yılına kadar, Düzenli Depolama 
Tesislerine giden atık miktarında %35’lik azaltma sağlaması öngörülmektedir 
(ÇŞB, 2017).
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Çevre ve Ekosistem Hizmetlerinde Yeni Normal:
Tespit, Öneri ve Temenniler
Önceki bölümlerde belirtilen hususlar çerçevesinde Koronavirüsü (COVID-19) 
salgını sonrası yeni Normal Dönemi ile ilgili tespit, öneri ve temenniler aşağı-
daki gibi özetlenebilir: 

• Koronavirüsü ile ilgili mevcut veri ve bilgiler, q-PCR yöntemiyle virüs RNA’sı 
tespit edilmekle birlikte, evsel atıksularda canlı veya aktif COVID-19 varlığını 
göstermemektedir. Bu yüzden COVID-19’un evsel atıksular ve/veya atıksula-
rın karıştığı sular yoluyla bulaştığı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır 
(WHO, 2020).

• Filtrasyon ve dezenfeksiyon işlemleri uygulanan mevcut merkezi su arıtma 
tesislerinde, COVID-19 salgını dolayısıyla ilave bir işleme ihtiyaç bulunma-
maktadır. Su arıtma tesislerinde arıtılan sularda, su dağıtım şebekesinin her 
noktasında toplam bakiye klor seviyesi ≥0,5 mg/l olmak üzere son klorlama 
uygulaması, içme sularının mikrobiyolojik kalitesi ve güvenle içilebilirliği ba-
kımından yeterlidir.

• İnsani tüketim, sulama suyu, yüzme ve su sporları için kullanılan veya 
kullanılması planlanan yüzeysel sulara verilen evsel veya kentsel atıksularda 
biyolojik atıksu arıtımı sonrası, hastalık yapan (patojen) mikroorganizmala-
rı gidermek üzere, UV veya ozon ile dezenfeksiyon uygulaması gerekmektedir. 
Büyük kapasiteli (>10000 m3/gün) belediye atıksu arıtma tesislerinden baş-
lanarak, bu alandaki açık ve yetersizliklerin giderilmesi önem taşımaktadır. 
Bununla birlikte atıksu hizmetleri altyapısı yetersiz ve/veya mevcut olmayan 
kırsal yerleşimlerdeki sorunların da, suyla bulaşan hastalıkların kontrolü bakı-
mından, ortadan kaldırılması gerekmektedir.

• Koronavirüsü salgını, tüm dünyada hastalığın bulaşmasını kontrol için “temiz-
lik, maske, fiziki mesafe” konsepti uygulamasını zorunlu bir hayat tarzı haline 
getirmiştir. Salgın öncesi bazı sanayileşmiş ülkelerde bile %50’ler seviyesine 
gerileyen WC sonrası el yıkama alışkanlığının COVID-19 önlemleri sürecinde 
kazanılan duyarlılıkla, olması gerekli (>%95) seviyeye ulaşması beklenmekte-
dir. Bu bağlamda, su, atıksu ve katı atık toplama, dağıtma ve arıtma tesisleri 
çalışanlarının, sağlık çalışanları gibi, kişisel koruma gereçleri kullanımı ile 
temizlik (hijyen) kurallarını eksiksiz olarak uygulamaları önem taşımaktadır. 

• Kent yerleşimleri içinde yer alan, konut ve işyerlerine çok yakın durumdaki 
merkezi atıksu arıtma tesislerinin giriş yapıları, kum tutucular ve havalandıra 
ünitelerinden başlanarak üzerleri kapatılıp gerekli koku arıtma sistemleri ku-
rulmak suretiyle atıksulardan çevreye salınan mikro damlacıklarla (aerosoller) 
patojen mikroorganizma yayılma riskine karşı tedbir alınmalıdır. 

• Arıtma tesislerinde proses kontrolü, su dağıtım şebekelerinde basınç ve bakiye 
klor denetimi ile taşkın alarm ve atık toplama araçları filosu yönetimi konuları 
başta olmak üzere su, atıksu ve katı atık sektöründe büyük veri analizi ve yapay 
zekâ uygulamalarına dayalı dijital teknolojilerin COVID-19 salgını sonrası 
yaygınlık kazanması beklenmektedir.
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• Sağlıkta olduğu gibi, Çevre ve Ekosistem hizmetlerinde de kritik ekipman, do-
nanım ve yazılımların temininde yerli ve milli imkanların geliştirilmesine önem 
verilmeli, uygulamada mevcut direnç ve yaşanan bürokratik engellerin ivedi 
şekilde kaldırılması sağlanmalıdır.

• Koronavirüs salgını döneminde azalan ulaşım, turizm ve endüstriyel faaliyet-
ler dolayısıyla su, hava ve ekosistem kalite göstergelerinde yaşanan düzelme ve 
iyileşmeler, bu alanlardaki kirletici emisyonlar etkin biçimde kontrol edilebildiği 
takdirde; salgın öncesi dönemde dünyanın birçok yerinde gözlenen karamsar 
tablonun kısa sürede restore edilebileceğini açıkça göstermektedir. Bu durumun 
başta sera gazı salımları ve plastik kullanımının azaltılması ile BM SKA 6 
alanında yaşanan küresel düzeydeki eksiklerin giderilmesi olmak üzere, etkin 
küresel iş birliği ihtiyacının canlı tutulması ümitlerin arttırması beklenmektedir.

• Salgın döneminde, COVID-19 ile mücadele kapsamında (Türkiye ile çok az 
ülkenin sergilediği müstesna davranışlar hariç) maalesef gerekli küresel da-
yanışma ve iş birliği, ortak bir medeni anlayış çerçevesinde sağlanmamıştır. 
Salgın döneminde gözlenen sıra dışı korumacı ve ayrıştırıcı havanın sonraki 
dönemlerde süratle dağılarak, insanlığın ve gezegenimizin ortak sorunlarının 
çözümü ile ilgili küresel iş birliği zemininin yeniden güçlü bir şekilde tesis edil-
mesi umulmaktadır. 

• Dünya genelinde ekolojik bakımdan kritik önemdeki rezerv alanları ile ya-
ban hayatının korunarak sürdürülebilirliğin sağlanması hususunda, gönüllü 
kuruluşların da iş birliği ile, ortak eylem planları oluşturulması teşvik edilme-
lidir.

• İklim değişiminin su, halk sağlığı ve gıda güvenliği üzerindeki olumsuz etki-
lerini hafifletmeye dönük ortak faaliyetlere hız verilmeli; küresel ölçekte etkili 
eylem planları oluşturularak, ilgili uluslararası kuruluşlarca, uygulamalar 
denetlenmelidir. 
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Özet
Bu makalenin amacı COVID-19 salgını ve etkilerini bilişim teknolojileri açı-
sından değerlendirmektir. Makalede ilk olarak, COVID-19 salgını ile mücade-
lede bilişim teknolojilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin uygumalar tartışılmış, 
örnekler verilmiştir. İkinci olarak, COVID-19 salgını sonrasında oluşması bek-
lenen toplumsal ve ekonomik yeni normalin belirlenmesinde bilişim tekno-
lojilerinin rolü tartışılmıştır. Makalede öne sürülen görüş, bilişim ve iletişim 
teknolojilerinin COVID-19 salgınından bağımsız olarak, toplumsal ve ekono-
mik hayatın her alanını dönüştürmekte olduğudur; COVID-19 yalnızca bu dö-
nüşümü hızlandırıcı etkiler yapmıştır.

Anahtar Sözcükler
COVID-19, bilişim teknolojileri, yapay zekâ

Developments in Information Technologies
at Postpandemic Period and Artificial Intelligence

Abstract
The goal of this article is to discuss the COVID-19 pandemic and its impact 
from a perspective of information technologies. The article first discusses and 
gives examples relating to the use of information technologies in the fight 
against the COVID-19 pandemic. Second, the article discusses the role of in-
formation technologies in defining the social and economic new normal that 
is expected to emerge in the post COVID-19 period. The article proposes that 
information and communication technologies have been transforming every 
aspect of social and economic life, independent of the COVID-19 pandemic; 
and that COVID-19 only accelerated this transformation. 

Keywords
COVID-19, informatics, artificial intelligence
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Giriş 

2019 yılının son aylarında Çin’de başlayan COVID-19 salgını birkaç ay için-
de bir pandemiye dönüşerek tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Salgının hızla 
pandemiye dönüşmesinde önemli bir etken küreselleşme sonucu artan hava-
yolu trafiğidir. Küreselleşmeden vazgeçmek gerçekçi bir seçenek olmadığı-
na göre, insanlık bundan böyle bu tür salgın risklerine karşı hazırlıklı olmak 
zorundadır. Salgının devam ettiği bu günlerde sıkça dile getirilen bir görüş, 
salgın sonrası bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağıdır; birçok alanda yeni nor-
maller oluşacaktır. Bu yeni normaller bir yandan bireyleri, diğer yandan top-
lumların refahını pandemilere karşı koruyacaktır. Bu makalenin amacı bu yeni 
normalin inşasında bilişim ve yapay zekâ teknolojilerinin rolünü incelemektir. 
Makalenin ana konusuna geçmeden önce, konunun ana çerçevesini biraz daha 
ayrıntılı çizmekte yarar vardır.

COVID-19 salgını Mayıs 2020 sonu itibariyle 5,5 milyondan fazla insanın has-
talanmasına ve 350 binden fazla kişinin ölümüne yol açmıştır. Salgının yayılma 
hızını yavaşlatmak için karantina tedbirlerine başvurulmuş, sokağa çıkma ya-
sakları uygulanmıştır. Alışveriş merkezleri kapatılmış, okullar uzaktan eğitime 
geçmiş, kurum ve işletmeler normal çalışma düzenini bırakarak, çalışanlarını 
evden çalışmaya yönlendirmiştir. Ülke ekonomileri ağır hasar görmüş, işsizlik 
oranları 1929 ekonomik buhranından bu yana en yüksek seviyelere çıkmıştır.

Ekonominin çarkları salgına rağmen dönmek zorundadır; yaygın işsizlik ve 
işyerlerinin kapalı kalması sürdürülebilir bir durum değildir. Salgının birinci 
dalgası karantina tedbirleri ile atlatıldıktan sonra, kamu yöneticileri ekonomik 
hayatı tekrar canlandırmanın yollarını aramaktadır. Her ülke salgını kontrol 
altına almada kat ettiği mesafeye göre belirlediği bir takvim çerçevesinde ha-
yatı normale döndürme çabası içindedir. Ancak salgının ikinci bir dalga ile 
daha şiddetli olarak geri gelme riski vardır. Salgının yeniden alevlenmesini 
önlemek için bazı davranış değişikliklerine gereksinim olduğu aşikardır. 
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Yaygın kanaat COVID-19 sonrası dünyada yeni bir normalin hüküm süreceği-
dir. Bu yeni normalin birçok cephesi vardır. Bir cephesi bireysel davranışlarla 
ilgilidir. Kuvvetle muhtemeldir ki, bazı bireyler, COVID-19 sırasında edindik-
leri sosyal mesafe ve hijyen konusundaki titizliklerini daha uzun süre devam 
ettireceklerdir. Muhtemelen zorunluluk olmadıkça seyahat etmeyecekler, ka-
labalık yerlerden uzak duracaklar; alışveriş ve toplantılarını yüz yüze yapmak-
tansa internet üzerinden yapmayı tercih edeceklerdir.

Yeni normalin bir diğer cephesi kamu sağlığı ile ilgilidir. Bu konuda yeni 
normal muhtemelen Çin, Kore, Singapur gibi COVID-19 salgınını kısa süre-
de denetim altına alan Asya ülkelerinin uygulamalarından çıkacaktır. Kamu 
otoriteleri salgınların erken tespit ve takibi ile ilgili bir dizi önlem alacaktır; 
bu önlemlerin önemli bir kısmı vatandaşların sağlık durumlarının yakından 
izlenmesi, hastalık riski taşıyan bireylerin tecrit edilmesi, seyahatlerden alıko-
nulması gibi hususlar içerecektir. 
  
Yeni normalin bir diğer cephesi ekonomik hayatla ilgili olacaktır. COVID-19 
salgını sırasında her ülkenin ekonomisi ağır hasar görmüştür. İşsizlik görülme-
miş boyutlara ulaşmış, işletmeler kapanmış ve iflasa sürüklenmiş, uluslararası 
ticarette ve tedarik zincirinde kesintiler meydana gelmiştir. İnternet teknolo-
jileri bu ekonomik altüst oluş sırasında, çarkların tamamen durmasını önleyen 
bir can simidi olmuştur. İnternet sayesinde okullarda eğitim uzaktan yapıla-
bilmiş, birçok firmada işler uzaktan ve verimli bir biçimde yapılmaya devam 
edebilmiştir. COVID-19 sonrasında hiç kuşkusuz en önemli değişiklikler iş ve 
ekonomi alanında meydana gelecektir. Bu makale özellikle ekonomik alanda 
yeni normalin inşasında bilişim ve yapay zekâ teknolojilerinin rolü ile ilgilidir.

Makalede ilk olarak COVID-19 salgını ve etkileri konusunda derlenen bazı 
bilgiler aktarılacaktır. Özellikle salgınla mücadelede bilişim teknolojilerinin 
nasıl kullanıldığına ilişkin bazı örnekler verilmiştir. Daha sonra, COVID-19 
salgını sonrasında oluşması beklenen toplumsal ve ekonomik yeni normal, bi-
lişim teknolojileri perspektifinden tartışılmıştır.

Salgın
COVID-19 salgını 1918 İspanyol Gribi salgınından bu yana dünyanın karşı-
laştığı en büyük salgındır. Ancak dünya bu salgına karşı önlemleri almakta 
gecikmiş, belki de salgını başlangıçta ciddiye almamıştır. Kamu sağlığından 
sorumlu olan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi, örgütlerin bu salgınla ilgili 
tehlikeye zamanında dikkat çekmemiş olmaları nasıl açıklanabilir?

Muhtemelen COVID-19 salgınının, 2002-2003 yıllarında yine Çin’de ortaya 
çıkan SARS epidemisinde olduğu gibi, Çin ile sınırlı kalacağını düşünmüş ola-
bilirler. (O salgında vaka sayısı 8.096 ölü sayısı 770 olarak kayıtlara geçmiştir.) 
Hesaba katılmayan bir faktör, SARS epidemisinden bu yana Çin’in dünya ile 
havayolu bağlantısının katlanarak artmış olduğu olabilir. Kuvvetle muhtemel-
dir ki, COVID-19’un yayılma hızı ile ilgili verileri zamanında toplayamamış-
lardır. Kesin olarak gözler önüne serilen şudur ki, dünya bu tür salgınları pan-
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demiye dönüşmeden önleme konusunda güvenilir bir önlemler paketine ve 
politikalara sahip değildir. ABD’den İran’a, İtalya’dan Brezilya’ya kadar pek 
çok ülke, siyasal sistemine, ekonomik gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın bu 
hastalığın yıkıcı etkilerine maruz kalmıştır. Bazı Asya ülkeleri bu konuda bir 
istisna teşkil etmektedir. Yakın geçmişinde salgın deneyimi olan ve bilimsel 
yöntemleri kullanma becerisi yüksek olan Çin, Japonya, Kore, Tayvan, Hong-
Kong, Singapur gibi ülkeler COVID-19 salgınını durdurma konusunda dünya-
nın geri kalanına göre çok başarılı olmuşlardır. Çin’in 37’de biri kadar nüfusa 
sahip, kişi başı gelirde Çin’den 2,5 kat daha iyi olan Kanada’da vaka sayısı 
(resmî rakamlara göre) Çin’i geçmiş durumdadır (Şeker vd., 2020). Doğal ola-
rak ortaya çıkan bir soru, Çin ve yukarıda adı sayılan Asya ülkelerinin salgını 
durdurmada hangi yöntemleri kullandıkları, dünyanın geri kalanında neyin 
eksik yapıldığıdır. Bu sorunun bizi özellikle ilgilendiren yönü bilişim teknolo-
jileri ile ilgilidir. COVID-19 salgınını kontrol altına almak ve söndürmek için 
bilişim teknolojilerinden ne şekilde yararlanılmıştır, en iyi mücadele örnekleri 
nelerdir? Bu bölümde yanıtı aranan ana soru budur.

Salgının üssel olarak artışını durdurmak için en katı tedbirler Çin’de uygulan-
mıştır. Epideminin ana üssü olan 11 milyonluk Wuhan kentinde 2 ay süreyle 
çok sıkı bir toplu karantina uygulanmış, insanlar evlerine kapanmıştır. Çin 
genelinde hastalığın görüldüğü her yerde benzer uygulamalar sonucunda, 
günlük yeni vaka sayısı neredeyse sıfırlanmıştır. Çin’de uygulanan bu karan-
tina tedbirleri başarılı olunca, dünya genelinde de (aynı katılıkla olmasa da) 
uygulanmaya başlanmıştır. Şu anda bu tür toplu karantinalarla hemen her 
ülke tanışmış ve kabullenmiş görünmektedir. Yeni normalin ilk not edilmesi 
gereken unsurlarından biri belki de budur. Toplumlar salgınla mücadele için 
özgürlüklerinden fedakârlık edip eve kapanmaya ikna olmuş görünmektedir. 
Görünen odur ki bundan sonraki bir salgında da özellikle salgının boyutları 
ve yayılma hızı konusunda yeterli verilerin henüz bulunmadığı, hastanelerin 
salgına karşı yeterli hazırlık ve donanıma sahip olmadığı, salgının ilk evrele-
rinde yeni normal salgın görülen yerlerde toplu karantina uygulaması olacak-
tır. COVID-19’un yarattığı hasara bakınca, toplu karantinanın salgını önlemek 
pahasına katlanılacak çok küçük bir bedel olduğu anlaşılmaktadır.

Çin’de salgının hızı kesildikten sonra ev hapsi gevşetilmiş ve tedricen insanla-
rın işlerine geri dönmesine izin verilmiştir. Ekonomiyi yeniden açma adı veri-
len bu evre ikinci bir salgın dalgasının gelmesi riskini taşımaktadır ve her ba-
kımdan zorluklarla doludur. Bilişim teknolojilerinin kullanılması ile en fazla 
yarar sağlanacak evre budur. Bu evrede veriye dayalı olarak bireyler arasında 
risk durumuna göre ayrım yapmak, evde kalması gerekmeyenlerin serbest ha-
reketine izin vermek gerekir.

COVID-19 salgınının kontrol altına alınmasını takiben, ekonominin yeniden 
açılması ve insanların işbaşı yapması sürecinde izlenecek protokoller konusun-
da, American Enterprise Institute, the Center for American Progress ve Har-
vard Üniversitesi’nden değişik öneriler gelmiştir (Lichfield, 2020). Önerilen 
protokoller ortak noktalar içermekte ve temel olarak karantina süreci ve işe 
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dönüş süreci olmak üzere iki adımdan oluşmaktadır. Karantina sürecinde nü-
fusun mümkün olduğunca büyük kesimini evde tutarak salgının hızını kesmek 
(“eğriyi kırmak”) amaçlanır. Karantina süreci aynı zamanda test kapasitesini 
geliştirmek ve hastaneleri gerektiği şekilde teçhiz etmek için zaman kazanma 
sürecidir. Ancak, amaç karantina sürecini bir an önce kontrollü olarak sona 
erdirmektir, zira bu süreç ekonomik açıdan sürdürülebilir değildir. Herkese 
test yapılabilir ve hastalığın bulaşma süreci izlenebilir hale geldiğinde, karanti-
nadan işe dönüş sürecine geçilir. İşe dönüş sürecinin başarılı olması için temel 
koşul kitlesel ölçekte test yapma kapasitesine erişmiş olmaktır. Böylece kimin 
(semptom göstermese dahi) enfekte olduğu, kimin virüse maruz kalarak ba-
ğışıklık kazandığı, kimin temiz olduğu konusunda sağlam veriler elde edilir. 
Bağışıklık kazandığı anlaşılanlara “bağışıklık belgesi” verilir ve onlar işlerine 
geri dönebilirler. Test sonucu negatif çıkanlar da işlerine geri dönebilirler, an-
cak onların düzenli aralıklarla yeniden test yaptırmaları zorunlu tutulur. Test 
sonucu pozitif çıkanlar ve onların temasta bulundukları tespit edilen kişiler 
gözetim altına alınır. 

Yukarıdaki protokolün ikinci evresinde bilişim ve veri analitiği yöntemlerin 
vazgeçilmez rolü açıktır. İşe dönüşün başarılı olması için veri toplama, de-
ğerlendirme ve duruma göre karar verme mekanizmasının kurulmuş olması 
gerekir. Toplanan veriler epidemiyolojik modellerde kullanılarak hastalığın 
seyri ile ilgili projeksiyonlar yapılabilir; gerektiğinde bölgesel olarak yeniden 
karantina uygulamalarına başvurulabilir. Veriye dayalı olmayan biçimde işe 
geri dönüş uygulanırsa, salgının daha şiddetli biçimde geri gelmesi riski var-
dır. Bu tür veri merkezli bir epidemi kontrol sistemini kurmak için sağlam bir 
bilişim ve iletişim altyapısı gereklidir. 

Epidemi kontrolü için gereken iletişim altyapısı olarak mobil telefon sistemi 
yeterlidir. Örneğin, Güney Kore karantinaya alınan kişilerin karantina bölge-
sinden ayrılmadıklarından emin olmak için cep telefonlarının konum bilgisini 
kullanmıştır. Temas takibi (contact tracing) amacıyla da yine cep telefonlarının 
Bluetooth yakın mesafe haberleşme sistemini kullanan uygulamalar geliştiril-
miştir. Böylece, örneğin, aynı asansörde bulunmuş iki kişiden biri hastalanınca 
diğerine ulaşmak mümkün olmaktadır. Güney Kore’dekine benzer bir mobil 
uygulama HES adı altında yakın zamanda Türkiye’de de kullanılmaya baş-
lanmıştır. HES ile kişilerin sağlık durumlarının takibi yapılabilmekte, seyahat 
etmek isteyen kişiler bu uygulamayı kullanarak seyahat izni alabilmektedir.
Cep telefonu ile konum ve temas takibi yapan sistemlerle ilgili yerinde bir 
kaygı kişilerin mahremiyetlerinin kaybolmasıdır. Toplanan bilgilerin kime ait 
olduğunun anonim kalmasını sağlamak teknik olarak mümkündür. Burada 
problem teknik değil, yasaldır. Hindistan, bu tür bir mobil uygulamayı kul-
lanmayı zorunlu hale getirmiştir (O’Neill, 2020). Kamu otoritelerinin yeterli 
güvenceyi vermesi ile, toplumun tamamı olmasa dahi yeterli çoğunluğunun 
uygulamayı kullanması halinde, salgının kontrolü mümkündür.

Cep telefonu dışında da birçok salgınla ilgili veri toplama yöntemleri bulun-
maktadır. Toplu taşıma sisteminin, kentsel meydanların, caddelerin termal 
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kameralarla gözlenmesi ile kişilerin kimlikleri, ateşleri ve sağlık durumları ile 
tespitlerde bulunulması mümkündür. Salgının hangi bölgelerde yayılmakta ol-
duğunun erken tespiti için, arama motorlarında ve sosyal ağlarda bazı anahtar 
sözcüklerin kullanım istatistiklerine bakmak diğer bir yöntemdir. Bazı durum-
larda, yapay zekâ proaktif olarak kimlerin risk altında olduğunu belirlemek 
için kullanılabilir. Örneğin, İsrail’de bir sağlık sigorta kuruluşu, abonesi olan 
2.4 milyon kişiyi yapay zekâ teknikleri kullanarak COVID-19 riskine göre de-
recelendirmiş ve 40,000 abonesini acil olarak teste çağırmıştır (Heaven, 2020).

Yukarıdaki örnekler göstermektedir ki bilişim ve iletişim teknolojileri CO-
VID-19 ve gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara mücadele etmek için çok 
etkili yöntemler sunmaktadır. Kuşkusuz kamu sağlığı otoriteleri COVID-19 
tecrübesi ile bir sonraki salgınla mücadele için çok daha hazırlıklı olacaklardır. 
Kamuoyunun da desteği ile salgınla mücadelede veriye dayalı yöntemler ön 
plana çıkacaktır. Umulan odur ki, bilişim ve iletişim teknolojilerinin sunduğu 
imkanlarla gelecekteki salgınlar COVID-19 kadar hasar vermeden atlatılacak-
tır.

Yeni Normal
COVID-19 benzeri bir şokun toplumsal hayatı derinden etkilemesi söz konu-
sudur. COVID-19 salgını göstermiştir ki salgınlara karşı deneyimli ve hazırlıklı 
olan G. Kore, Japonya, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Çin gibi Asya ülkele-
ri bu salgını nispeten az hasarla denetim altına alıp, ekonomik tahribatı asga-
ride tutmayı başarmışlar ve dünyanın geri kalanına göre hem psikolojik hem 
ekonomik üstünlük sağlamışlardır. Asya ülkelerin bu başarılarından hareketle, 
bir sonraki normalin Asya’nın normali olacağı dahi ifade edilmiştir (Tonby & 
Woetzel, 2020). Daha muhtemel olan, her ülkenin salgına hazırlık konusunda 
kendine özgü önlemler geliştirmesidir. Bireyler de salgının yeniden başlaması 
riski ile yaşamaya devam edecekler ve seyahat etme, dışarıda yemek yeme, 
kalabalık yerlerde bulunma konularında temkinli davranacaklardır. Kişisel ve-
rilerin gizliliği konusunda hassas olan toplumlarda dahi, salgınların denetimi 
amacı ile vatandaşların konum ve sağlık bilgilerinin izleneceği tahmin edile-
bilir. Bu bölümde salgının etkileri ve yol açacağı kalıcı değişiklikler ile ilgili 
konular ele alınmıştır. 
 
Faethm firması ve MIT Technology Review işbirliği ile hazırlanan bir raporda, 
COVID-19 salgınının işler ve istihdam üzerine etkisi incelenmiştir (FAETHM, 
2020). İşler, uzaktan yapılabilirlik, insanlarla etkileşim gereksinimi ve otomasyona 
yatkınlık açısından derecelendirilmiştir. Bazı işler (kasiyerlik, hastabakıcılık, 
garsonluk, vb.) insanlarla yüz yüze temas gerektirdiği için, başka bazıları (fab-
rika işçiliği, temizlikçilik, vb.) çalışanın belli bir mahalde bulunmasını gerek-
tirdiği için uzaktan yapılmaya uygun değildir. Diğer taraftan, insanlarla yoğun 
iletişim gerektiren (çağrı merkezi operatörlüğü, müşteri ve satış temsilciliği, 
vb.) bazı işler yüz yüze temas gerektirmediği için uzaktan yapılabilir. Yoğun 
iletişim ve yüz yüze temas gerektirmeyen (muhasebecilik, danışmanlık, vb.) 
bazı işler ise en kolay biçimde uzaktan yapılabilir. 
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Uzaktan yapılamayan ve insanlarla yakın temas gerektiren işlerde çalışanlar 
enfeksiyon riski altındadır. Bu kategoride olup, salgınla mücadele için elzem 
işler yapanlar, örneğin, sağlık çalışanları, gıda maddesi satan dükkanlarda ça-
lışan kasiyerler, mesleki koruyucu ekipman giyerek işlerine devam etmişlerdir. 
Riskli kategoride iş yapan ancak yaptığı iş elzem olmayan çalışanlar, örneğin 
turizm sektörü çalışanları, restoran çalışanları ve mağaza satış görevlileri, iş-
yerlerinin kapanması sonucu işsiz kalmıştır. Diğer yandan büro işi yapan ta-
sarımcılar, yazılımcılar, yöneticiler işlerini eve taşımışlar ve herhangi ciddi bir 
verimlilik kaybı olmadan çalışmaya devam edebilmişlerdir. Eğitim sektöründe 
de öğrencilerin evlerine gönderilmesiyle uzaktan eğitime geçilebilmiştir. 

McKinsey tarafından yapılan bir çalışmaya göre, COVID-19 krizi nedeniyle 
ABD’de 57 milyon, Avrupa’da (AB, İngiltere ve İsviçre) 59 milyon iş risk al-
tındadır (Lund vd., 2020). Aynı çalışmada, 18 Nisan 2020 itibariyle 26 milyon 
Amerikalının işsizlik ödeneğine başvurduğu belirtilmektedir. 

En fazla istihdam kaybının yaşandığı sektörler turizm ve seyahat, perakende-
cilik, elzem olmayan sağlık ve kişisel bakım hizmetleri şeklindedir. Bu sektör-
lerin pandemi sona erse dahi değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle bir süre 
kendine gelemeyeceği tahmin edilmektedir. 

Özellikle Türkiye açısından büyük önem taşıyan turizm ve seyahat sektörleri-
nin nasıl canlandırılacağı, bu konuda teknolojiden ne şekilde yararlanılabile-
ceği, üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Pandemi nedeniyle birçok fir-
ma çalışanlarını eve yollamış, iş seyahatlerini iptal etmiştir. Fakat görülmüştür 
ki bazı sektörlerde işler aksamamıştır. Geniş bant internet sayesinde şirket top-
lantıları video konferans yoluyla uzaktan yapılabilmiştir. Bulut destekli bilişim 
hizmetleri sayesinde sanal ofisler kurulmuştur. Ticaret, fiziki mekanlar yerine 
sanal ortamda yürütülmeye devam etmiştir. Bankacılık işlemleri uzaktan yapıl-
maya devam etmiştir. E-Devlet üzerinden vatandaşlar işlerini takip edebilmiş-
tir. İnternet öncesi devirde böyle bir pandemi olsaydı, bu sayılan işlerin çoğu 
dünyanın en ileri ülkelerinde dahi mümkün olmayacaktı. Bu örnekler göster-
mektedir ki iletişim ve bilişim teknolojileri modern toplumların ekonomilerini 
ayakta tutan stratejik bir altyapıdır. 

Bugün dünyanın birçok ülkesinde 5G tabanlı yeni bir internet inşa ediliyor. Bu 
yeni internet bugün hayal dahi edilemeyen bilişim ve yapay zekâ süreçlerinin 
altyapısını oluşturacak. İletişim teknolojileri sayesinde seyahat etmeye ve yüz 
yüze görüşmeler yapmaya gerek olmayacak; üç boyutlu telekonferans üniteleri 
ile her türlü iş toplantısı verimli ve düşük maliyetli bir biçimde organize edi-
lebilecek. COVID-19 nedeniyle birçok firmanın zorunlu olarak uygulamaya 
başladığı telekonferanslar yeni normal in bir parçası olacak. 

McKinsey tarafından hazırlanan bir raporda, geleceğin normali ile ilgili tar-
tışılan konular arasında e-ticaret ve temassız ekonomi sayılmaktadır (Sneader 
& Singhal, 2020b). COVID-19 salgını nedeniyle önemli bir nüfus kesimi de 
hayatlarında ilk defa sanal ortamdan alışverişle tanışmıştır. Bu yeni deneyimin 
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kalıcı bir alışkanlık haline gelmesi kuvvetle muhtemeldir. COVID-19 olma-
sa idi dahi, fiziksel mağazaların yerini sanal mağazaların aldığı bir trend söz 
konusuydu, COVID-19 bu trendi hızlandıracaktır. Perakende ticaret yüksek 
kiralar ödenen şık AVM’lerden, şehir dışında kurulan depolardan iş yapan 
sanal ticarete doğru kaymaktadır. Perakendecilikte meydana gelmekte olan 
bu hızlı dönüşüm, iletişim ve bilişim teknolojilerinin bir yandan yapıcı, düzen 
kurucu, verimlilik artırıcı, diğer yandan yıkıcı, düzen bozucu ve dönüştürücü 
gücüne bir örnektir. Yeni teknolojilere ayak uyduramayan işler ve işletmeler 
yok olmaya mahkumdur.

COVID-19 salgını sırasında sağlık kurumlarında olağan sağlık hizmetleri ak-
samıştır. Bir yandan hastalar hastaneye gitmekten korkmuş, diğer yandan 
hastaneler hasta kabul edememişlerdir. Bu durum, teletıp hizmetlerine talebi 
artırmıştır. Örneğin, ABD’nin en büyük teletıp şirketi Teladoc, pandeminin 
başlamasıyla birlikte, hizmetlerinde %50 artış rapor etmiş ve hizmet ağına bin-
lerce yeni hekim dahil etmiştir; İsveç’te KRY International firmasının üye ka-
yıtlarında %200 artış meydana gelmiştir (Sneader & Singhal, 2020a). Teletıp 
uygulamasının getireceği verimlilik artışları açıktır. Teletıp alanı COVID-19 
sonrası yeni normalin yükselen sektörlerinden biri olmaya adaydır.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan bir makalede, COVID-19 
pandemisi ile ilgili olarak on teknoloji trendine dikkat çekilmektedir (Xiao & 
Fan, 2020):

• İnternet üzerinden alışveriş ve robotlarla teslimat
• Sayısal para ve temassız ödeme araçlarının nakit paranın yerini alması
• Uzaktan çalışma
• Uzaktan öğrenme
• Telesağlık
• Çevrimiçi eğlence, oyun, sanal turlar
• Tedarik zinciri 4.0
• Üç boyutlu baskı (3D printing)
• Robotik ve insansız hava araçları (dronlar)
• 5G bilişim ve iletişim teknolojileri

Yukarıdaki konuların bir kısmı bu bölümde daha önce ele alınmış durumda-
dır. Yalnızca tedarik zinciri 4.0, 3D baskı, ve 5G üzerinde ayrıca durmakta 
yarar vardır. Bu bölümün geri kalan kısmında, (Xiao & Fan, 2020)’den de 
yararlanarak, bu konular üzerinde durulacaktır.

Tedarik zinciri 4.0 ile kastedilen, tedarik zincirinin Endüstri 4.0’ın temelini 
oluşturan, büyük veri, bulut tabanlı hesap, Nesnelerin İnterneti (IoT), blok 
zincir gibi teknolojilerle yeniden inşasıdır. COVID-19 pandemisi global teda-
rik zincirinde kopmalar meydana gelmesine neden olmuştur. Karantina uy-
gulamaları nedeniyle bazı fabrikalar kapanmış, nakliyat aksamış, birçok malın 
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(özellikle yiyecek, kişisel koruyucu ekipman, maske gibi salgın sırasında kritik 
önem kazanan malların) hareketine kısıtlamalar ve yasaklar gelmiştir. 

Ülkeler tedarik zincirini daha saydam, esnek ve kaynak çeşitliliğine sahip bir 
biçimde yeniden kurmak istemektedir. Bunun bir parçası olarak da tedarik 
zincirlerinin yerel kaynaklara daha fazla ağırlık vermesi beklenmektedir. 
“Tam-zamanında” (just-in-time) mantığına göre optimize edilmiş tedarik zin-
cirlerinin yerini, tedarik zincirinin kırılabileceği endişesiyle “tam-zamanında” 
ve “ne-olur-ne-olmaz” (just-in-case) tarzı tedarik zincirlerinin alması beklen-
mektedir (Sneader & Singhal, 2020b). Özellikle Avrupa ülkelerinin tedarik 
zincirlerini çeşitlendirmek için Türkiye’ye yönelmesi büyük fırsatları berabe-
rinde getirecektir. 

3D baskı konusu tedarik zinciri burada tedarik zinciri konusuyla ilgili olarak 
gündeme gelmektedir. Tedarik zincirinde kırılmalar ya da kişisel koruyucu 
ekipman gibi, salgın süresince kritik hale gelen çeşitli malzemenin ticaretine 
getirilen kısıtlamalara karşı bir tedbir olarak 3D baskı üretimde esneklik sağ-
layan bir teknolojidir. 3D baskı sayesinde, tedariki mümkün olmayan parçalar 
bir 3D baskı makinası tarafından esnek biçimde ve hızlıca üretilebilir; 3D baskı 
için tek gereken üretilecek şeyin sayısal tasarım dosyaları ve üretimde kullanı-
lacak olan plastik ve metal gibi ham maddelerdir. 3D baskı ile bu tarz üretim 
yapılması teknolojik olarak mümkün olsa da bu konuda ticari veya yasal birçok 
engel ortaya çıkması kaçınılmazdır. 3D baskıya konu ürünlerin tasarım dos-
yalarına acilen erişmek her zaman mümkün olmayabilir. Orijinal tasarımlar 
patentlerle korunuyor olabilir. Bu nedenlerle tedarik zincirinde kırılmalara 
karşı düşünülen 3D baskı acil durum planları problem ortaya çıkmadan yapıl-
malıdır. 

Tedarik zinciri 4.0 de dahil olmak üzere, internet üzerinden alışveriş, sayısal 
para, temassız ekonomi, uzaktan çalışma/öğrenme, telesağlık, vb. tüm uygu-
lamalar yüksek hızlı ve bütçeye uygun bir bilişim ve iletişim altyapısı gerek-
tirmektedir.  Bu noktada 5G’nin kritik rolü ön plana çıkmaktadır. 5G’nin bir 
katalist olarak dünya ekonomisine katkısının 2035 yılında yıllık bazda 13.2 
trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmiştir (Arias vd., 2020). Bu bağlamda sözü 
edilmesi gereken bir konu son zamanlarda ortaya çıkan 5G ile ilgili komplo 
teorileridir. Bu teorilerden biri 5G baz istasyonları ile korona virüsünün yayıl-
ması arasında bağlantı kurmaktadır (Temperton, 2020). Bu komplo teorisine 
inananlar İngiltere’de baz istasyonlarına saldırmış ve ateşe vermiştir. Hiçbir 
kanıta dayanmayan komplo teorileri hâlâ gündemdedir ve muhtemelen bazı 
ülkelerde bu nedenle 5G’nin kurulması gecikecektir. Ülkelerin rekabet gücü-
nü ve refahını doğrudan etkileme potansiyeline sahip bu komplo teorilerinin 
kimler tarafından ne amaçla üretildiği ve sürekli gündemde tutulduğu üzerin-
de düşünülmesi gereken bir konudur.

Sonuç ve Değerlendirme
Bilişim ve iletişim teknolojileri, özellikle internet ve giderek artan biçimde 
yapay zekâ teknolojileri, COVID-19 salgınından bağımsız olarak, ekonomik 
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ve sosyal hayatın her alanını dönüştürmekte ve kendi yeni normallerini ta-
nımlamakta idi. COVID-19 bu dönüşümü hızlandırıcı etkiler yapmıştır. Yeni 
normal, geniş bant internet ve bulut destekli bilişim altyapısı üzerine inşa edi-
lecektir. Bu teknolojik dönüşüme ayak uyduran toplumlar refahlarını arttır-
maya devam edecekler, uyduramayanlar mevcut ekonomik kazanımları dahi 
korumakta zorlanacaktır.

İletişim ile yapay zekânın birleşmesi, sensör ağlarından akıllı şehirlere, uzak-
tan ameliyattan Endüstri 4.0 uygulamalarına kadar bir dizi yeniliği berabe-
rinde getiren bir süreci başlatmış bulunmaktadır. Bu süreç barındırdığı bazı 
gerçek veya algısal tehditler nedeniyle ülkeden ülkeye değişen ölçüde dirençle 
karşılaşmaktadır. Genel olarak hemen her ülkede yapay zekâ ve robotik tek-
nolojilerinin yaygın bir işsizlik doğuracağı kaygısı hakimdir. Gerçekten de tek-
noloji ve endüstri tarihi kaybolan ve yeni yaratılan işlerin sayısız örnekleri ile 
doludur. Gelecekte de bu süreç devam edecektir. Bu tarihsel gelişimin önünde 
durmak mümkün değildir. Teknolojik değişimi benimsemek ve yönetmek tek 
akılcı yoldur. Bu yarışta geride kalan ülkeler mevcut ekonomik birikimlerini 
de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.
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TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
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Özet
2020 yılı ile birlikte dünyamızı etkilemeye başlayan COVID-19, hem özel ha-
yatımızda hem de iş yapış yöntemlerimizde köklü değişiklikler yaşanmasına 
sebep oldu. İçinde bulunduğumuz mevcut duruma uyum kapsamında, birçok 
kurum tarafından salgın sırasında çalışanlarının virüsten etkilenmemesi ve sal-
gını oluşabilecek en az zararla atlatmak adına, uzaktan çalışma bağlamında 
dijital dönüşüm ve bulut bilişim güvenliği gibi birçok konuda etkin ve hız-
lı kararlar alındı. Uzaktan çalışma ile birlikte değişen gereksinimlere uyum 
sağlanması ve mevcut yapının hem güvenlik hem de sürdürülebilirlik açısın-
dan iyileştirilmesi çalışmalarının daha da önem kazanmasının yanında bilgi 
teknolojileri ile ilişkili riskler de beraberinde gelişmeye ve ilerlemeye devam 
etmektedir.

Salgının süregeldiği dönem içerisinde siber güvenlik risklerinin yönetimi ve 
gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınması kurumların mevcut 
gündemlerinden düşmemesi gereken maddeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu makalede küresel salgın sonrasında ulusal bilişim güvenliği kapsamında 
mevcut durum değerlendirilmekte olup, değişen alışkanlıklar doğrultusunda 
alınan ve alınması gereken önlemler ile dijital dönüşüm süreci doğrultusunda 
yapılan çalışmalar aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
küresel salgın, bilişim güvenliği, siber tehdit, siber saldırı, COVID-19, 

uzaktan çalışma, dijital dönüşüm, bulut bilişim güvenliği
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National IT Security After the Pandemic

Abstract
From 2020 onwards, ongoing pandemic of COVID-19 has been affecting our 
social and business lives by causing radical changes. Many companies have 
been planning and implementing effective and rapid actions in many areas 
including digital transformation and cloud computing security within the sco-
pe of remote working in order to prevent their employees from being affected 
by the virus during the pandemic and to survive from the pandemic with the 
least possible damage. Meanwhile, risks related to information technologies 
continue to evolve and progress along with the efforts conducted to adapt to 
changing requirements based on remote working and improve the existing 
infrastructure by taking security and business continuity into account.

Management of cyber security risks and taking appropriate actions in a timely 
and effective manner during the pandemic are at the top of current agendas of 
the companies. Current situation of national cyber security after the pandemic 
has been analysed within the scope of this article together with the security 
precautions based on changing conditions and studies conducted in accordan-
ce with digital transformation processes.

Keywords
pandemic, IT security, cyber threat, cyber attack, COVID-19, remote working,  

digital transformation, cloud computing security
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Giriş

Değişen koşullar göz önünde bulundurulduğunda, kurumların mevcut bilgi 
teknolojileri altyapısı ve siber güvenlik faaliyetlerinin öneminin gün geçtik-
çe daha da artmakta olduğu gözlenmektedir. Gereksinimler doğrultusunda 
birçok kurum tarafından uygulanmaya başlayan uzaktan çalışma faaliyetleri; 
beraberinde güvenli iletişim ve depolama kanallarının oluşturulması ve sürdü-
rülebilirliğinin sağlanması, bilgi güvenliği farkındalık faaliyetlerinin arttırıl-
masına yönelik uzaktan eğitim stratejilerinin değerlendirilmesi, iş sürekliliği 
çalışmaları ile birlikte bilgi teknolojileri altyapılarının devamlılığının herhangi 
bir aksaklık yaşanmadan devam ettirilmesi çalışmalarının yoğun bir şekilde 
devreye alınmasını sağladı.

COVID-19 ile birlikte bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, depolanan ve 
taşınan bilgi boyutunun her geçen gün daha da artmasına imkân verebilir hale 
gelmiştir. Bu kapsamda her geçen gün daha fazla bilgi elektronik ortama ak-
tarılmakta, depolanmakta, işlenmekte, hizmete sunulmakta ve taşınabilmekte-
dir. Elektronik ortamlarının çeşitliliği ve kullanım kapasitesinde yaşanan artış 
bilişim güvenliğine ilişkin yeni riskler ve sorunları da beraberinde getirmek-
tedir. Bu doğrultuda kurumların dijital platformlar, uzaktan erişim, alternatif 
iletişim kanalları, güvenli altyapının devamlılığı anlamında etkin risk yönetimi 
ve ilişkili risk indirgeme faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmeleri oldukça 
önem arz etmektedir. Bilişim güvenliği kapsamında kurumların en değerli 
varlığı olarak kabul edilen çalışanların kurumsal ve kişisel bilgi varlıklarının 
gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği konularında farkındalık seviyeleri arttırıl-
malı ve güvenlik zincirinin en önemli parçasını oluşturdukları konusunda bil-
gilendirilmelidir. Daha önce de belirtildiği üzere, COVID-19 salgını süresince 
uzaktan çalışma kurumların iş yapış yöntemlerinin merkezinde yer almaktadır.

Dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar veya video konferans yazılımları gibi gi-
derek yaygınlaşan iletişim araçları sayesinde, çalışanlar neredeyse her yerde 
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işlerini sürdürebilme imkânı bulmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle beraber, 
işler yalnızca ofis alanlarında değil, ofis dışındaki alanlarda da rahatlıkla yürü-
tülebilmektedir. İster otel odasında veya ulaşım aracında olsun, isterse müşte-
rinin yanında; ofisten bağımsız çalışma modeli, mesai saatleri, çalışma alanı ve 
görev dağılımı gibi iş hayatımızla ilgili birçok tanımı değiştirmektedir. 

2016 yılında 6715 sayılı kanun ile uzaktan çalışmaya ilişkin 4857 Sayılı İş Ka-
nunu’nun 14. maddesine hükümler eklenmiştir. Kanunda “Uzaktan çalışma”, 
“İşçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme 
edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getir-
mesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan bir iş ilişkisidir” şeklinde tanımla-
narak çerçevesi çizilmiştir.

Teknik altyapıları, insan kaynakları, politika ve prosedürleri ile iş yapış şe-
killeri bakımından uzaktan çalışma modeline uyumluluk gösteren kurum ve 
kuruluşlar, bu modeli uygulamada daha güvenli ve başarılı bir yerde konum-
lanırlar. Ayrıca müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları gibi diğer paydaşların da 
uzaktan çalışma modeline gösterdikleri uyum bu modelin güvenliğini ve ba-
şarısını etkiler. Paydaşların bu modeli uygulamada yaşadıkları uyum sorunları 
veya iş yapış şeklinden kaynaklanan bir takım doğal kısıtlar, uzaktan çalışma 
modeline geçiş sürecini olumsuz etkiler. Bazı sektörlerin yapısı gereği bu mo-
deli uygulaması mümkün olmayabilir. 

Uzaktan çalışma modeli ile birlikte iletişim altyapısına olan ihtiyaç artmakta-
dır, buna paralel olarak karşı karşıya kalınan siber risklerde de artış yaşanır. 
Birçok kurum ve kuruluş uzaktan çalışma için istekli olsa bile, çok azı uygun 
siber güvenlik politikalarına ve altyapısına sahiptir.  Kimlik avı dolandırıcılığı 
ya da farklı yöntemlerle mevcut sistem açıklarından faydalanan saldırganlar; 
işlerini uzaktan sürdüren çalışanları herhangi bir açık ağ üzerinden hedef ala-
bilirler.

Bu sebeple kurum ve kuruluşların uzaktan çalıma modelini uygulamaya koyar-
ken dikkat edilmesi gereken konuları ele alan Uzaktan Çalışma Modeli Rehbe-
ri hazırlanmıştır. Rehber TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma 
Ensitüsü tarafından iç destekli olarak 2016 yılında başlatılan Dijital Olgunluk 
Değerlendirme Modeli ve Rehberlik (DİJİTAL-OMR) Projesi ile Dijital Devlet 
(d-Devlet) alanında ülkemiz koşulları ile kamu kurumlarının ihtiyaçlarını göz 
önünde bulunduran ve uluslararası çalışmaları dikkate alan, kurumsal dijital 
kabiliyetlerini bütüncül bir yapı üzerinden değerlendirmeyi sağlayan Dijital 
Olgunluk Değerlendirme Modeli ile uyumlu olarak hazırlanmış olup Rehber 
ile dijital kurumsal kapasitenin artırılması amaçlanmıştır. Bu sayede d-Devlet 
çalışmalarında sistemli ve bütüncül bakış açısı getirilerek kamu kurumlarının 
dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yürüttükleri proje ve faaliyetlerinin 
etkililik, etkinlik ve bilgi güvenliği niteliklerinin artırılması ile dijital kamu 
hizmetlerinin kalite ve performansının iyileştirilmesi sağlanmaktadır. 2017 yı-
lında İşletim ve Bakım Rehberi, 2018 yılında BT Hizmetleri yetkinliği altında 
yer alan Veri Merkezi Rehberi, 2019 yılında aynı yetkinlik altında Kablosuz 



911

Tolga Mataracıoğlu, Kerim Can Kalıpcıoğlu, Süleyman Muhammed Arıkan, Gökhan Işık, Yasemin Demiral, 
Derya Cincioğlu, Hacı Ali Mantar

Ağların Yönetimi Rehberi, Aktif Dizin Yönetimi Rehberi ve Sunucu Yönetimi 
Rehberi yayımlanmıştır. 2020 yılının hemen başında bunlara ek olarak İstemci 
Yönetimi Rehberi yayımlanmıştır. Uzaktan Çalışma Modeli Rehberi rehber 
ailesinin son üyesidir.

Dijital Devlet ekosistemi paydaşlarının değerlendirmesine yönelik tüm Reh-
berlerin www.dijitalakademi.gov.tr platformu ile açık erişimi sağlanmakta ve 
Rehberlerin kullanımının yaygınlaşması amacıyla eğitim programları, toplan-
tılar ve çalıştaylar düzenlenmesi ile Rehberlik Mekanizmaları hayata geçiril-
mektedir. Rehberde yer alan uzaktan çalışma modelinin yaşam döngüsüne ait 
bazı konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

• Uzaktan çalışma ortamının seçimi ve kullanımı: İş yerlerindeki verimli çalış-
manın uzaktan çalışma modelinde de yakalanabilmesi, ortamın uygun şekilde 
düzenlenmesi gibi bazı gereksinimlere bağlıdır.

• Uzaktan çalışmanın usul ve esasları: Evden çalışma modeli (home office) gibi 
oluşturulan uzaktan çalışma ortamlarının uygunluğu ve güvenliği, kuruluş-
ların kurumsal düzenlemelerine ve çalışanın aldığı önlemlere dayanır.

• Uzaktan çalışmanın yapılacağı alanlar için güvenlik politikası: İş ve ofis alan-
larının dışındaki tüm çalışmalarda, hangi bilgilerin kuruluş dışında kullanı-
labileceğine dair prosedürlerin ve talimatların oluşturulması gerekmektedir. 
Bununla birlikte, çalışanların bu bilgilere dışarıdan erişim koşulları da yazılı 
ve açık bir şekilde tanımlanmalıdır.

• Güvenlik ve erişim kontrolü: Uzaktan çalışma modelinde çalışanların kullan-
dığı BT sistemlerinin (ör. bilgisayar, telefon, tablet vs.) yanında, bu çalışmalar 
esnasında oluşturulan ve paylaşılan veriler de dikkatli bir şekilde ele alınma-
lıdır. Bu kapsamda, işveren tarafından verilen çalışma ortamına ilişkin dü-
zenlemelere uyulmalı ve çalışma materyalleri güvenli şekilde kullanılmalıdır.

• Gizli verilerin imha edilmesi: Uzaktan çalışma sistemlerindeki verinin yok edil-
mesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslara, kurum içi çalış-
ma ortamına oranla daha çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

• Uzaktan çalışma hakkında yasal düzenlemeler: Kuruluşlar, uzaktan çalışma 
esasları ile ilgili çeşitli iş kanunlarına ve iş güvenliği yönetmeliklerine uyum 
göstermelidirler.

• Bulut bilişim ortam güvenliği: Uzaktan çalışma modelinde kullanımı artış 
gösteren bulut bilişim ortamının güvenlik gereksinimleri ve alınacak önlemler 
tanımlanmalıdır.

Uzaktan çalışma yönteminin yaygınlaşması ile birlikte bulut bilişim ortamları-
nın güvenliği ve operasyonel açıdan etkinliği de kurumlar tarafından değer-
lendirilmesi ve iş süreçlerinin aksamadan sürekliliğinin sağlanması aşamasın-
da oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Bulut bilişim; esnek olarak ölçeklendirilebilen hesaplama gücü, depolama, ağ 
gibi veri merkezi kaynaklarının ağ üzerinden bir bulut hizmetleri platformu 

http://www.dijitalakademi.gov.tr
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vasıtasıyla; gerektiği anda, self servis olarak kullandığın kadarını öde prensi-
biyle talep sahibine ölçülebilir, lokasyon bağımsız ve gerektiğinde çok kiracılı 
bir  kullanım modeliyle kullandırılabilmesi imkanını sağlayan bir altyapı ve 
hizmet modeli olarak öne çıkmaktadır. NIST (National Institute of Standards 
& Technology)’e göre bulut sisteminin aşağıdaki özelliklere sahip olması ge-
rekmektedir (Mell & Grance, 2011):

• İsteğe Bağlı Self Servis (On-demand Self-service): İnsan etkileşimi olma-
dan bilgi işlem yetenekleri (hesaplama, ağ, depolama) sağlama yani sanal ma-
kine ve ağ oluşturma işlemlerini kapsar.

• Geniş Ağ Erişimi (Broad Network Access): Servisler ağ üzerinden kullanı-
labilir ve bu servislere standart mekanizmalarla erişilebilir.

• Kaynak Havuzu Oluşturma (Resource Pooling): Bilgi işlem kaynakları, 
çok kiracılı bir model kullanarak birden fazla müşteriye hizmet vermek üzere 
toplanır. Müşterinin kaynakların tam yeri hakkında genellikle bilgisi yoktur

• Hızlı Esneklik (Rapid Elasticity): Yetenekler esnek olarak sağlanabilir ve 
hızla ölçeklenebilir.

• Ölçülen Hizmet (Measured Service): Kaynak kullanımı izlenebilir, kontrol 
edilebilir ve raporlanabilir.

Bulut bilişim, hem endüstride hem de akademik çevrede kaynakları yönete-
bilmek için uygun bir yol sağlar. Bulut sistemleri, sisteme sık sık bağlı veya 
bağlantısı kesilmiş sayısız kullanıcı, cihaz, ağ, kurum ve kaynak dikkate alındı-
ğında teknoloji dünyasında aktif bir sistemdir. Tercih edilecek bulut hizmeti 
modelinin belirlenmesi için esneklik, ölçeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve 
hizmetin kontrolü faktörleri dikkate alınır. Bulut bilişim ortamlarında tutulan 
verilerin ve kaynakların güvenli şekilde muhafaza edilebilmesi için kapsam-
lı bir kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizması gerekmektedir. Etkili 
kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizması eksikliği, bulut ortamında 
kimlik yönetimi, risk yönetimi, güven yönetimi, uyumluluk, veri güvenliği, 
gizlilik, şeffaflık ve veri sızıntısı gibi çeşitli problemler oluşturmaktadır. Bir 
bulut sisteminde, verilerin depolanması ve işlenmesi kurumlar tarafından veya 
üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları yardımıyla yapılır. Servis sağlayıcı, bulutta 
depolanan verilerin ve uygulamaların korunmasının yanı sıra bulut altyapısı-
nın güvenli bir ortamda olmasını sağlamalıdır. Güvenlik sorunları ile karşılaş-
mamak için ağ yapıları en güncel güvenlik standartları ile yapılandırılmalıdır.

Her sistemde güvenlik problemi olduğu gibi, bulut bilişimde de doğası gereği 
hem bulut hizmet sağlayıcılarını hem de kullanıcılarını etkileyebilecek çeşitli 
güvenlik sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar öncelikle, veri erişimi (availa-
bility), veri bütünlüğü (integrity), veri mahremiyeti (privacy) ve veri gizliliği 
(confidentiality) gibi sorunlarla birlikte bulutta akan ve bulutta depolanan ve-
rilerin güvenliği ile ilgilidir. Bu çalışmada, bulut hizmet modelleri tanıtıldık-
tan sonra, bulut bilişim güvenlik konuları ve olası zararlı etkilerini iyileştirmek 
için endüstride kullanılan çeşitli yöntemlerden bahsedilerek, kapsamlı olarak 
bulutta veri güvenliği konusu ele alınmaktadır.
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Küresel Salgın Sonrasında Ulusal Bilişim Güvenliği makalesi kapsamında ön-
celikli olarak ülkemizde bilişim güvenliği kapsamında yapılan çalışmalar ak-
tarılmakta olup, ulusal siber güvenlik stratejileri ve eylem planlarının hazır-
lanması, USOM’un kurulması, kurumsal ve sektörel SOME’lerin kurulması ile 
kritik altyapıların belirlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilere 
yer verilmektedir. Ulusal Bilişim Güvenliği mevcut durumu hakkında verilen 
bilgiler doğrultusunda, salgın sonrası bilişim güvenliğine yönelik tehditlerin 
sınflandırması ve eğilimlerine yönelik yapılan araştırmalar, COVID-19 döne-
minde gerçekleşen güvenlik olayları ve tedbir önerileri yaşanan örnekler ile 
anlatılmaktadır. Salgın sonrası bilişim güvenliği tedbirleri ve ulusal bilişim 
güvenliği kapsamında ele alınan uyum süreci; salgın sonrasında değişen alış-
kanlıklar ve dijital dönüşüm sürecine yönelik bilgilerin verilmesinin ardından 
bilgi ve iletişim güvenliği tedbirleri rehberi ve uzaktan çalışma, uzaktan bilgi 
güvenliği farkındalığı, bulut bilişimde veri güvenliği, uzaktan çalışma süresince 
dikkat edilmesi gereken siber güvenlik hususları başlıkları ile ele alınmaktadır.

Ülkemizdeki Bilişim Güvenliği Çalışmaları: Mevcut Durum Analizi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Çalışmaları
Gelişen teknolojiler, toplumsal talepler ve kamu sektöründeki reform eğilim-
leri doğrultusunda, farklı kurumlar altında ayrı ayrı sürdürülen dijital dönü-
şüm (e-Devlet), siber güvenlik, milli teknolojiler, büyük veri ve yapay zekâ ile 
ilgili çalışmaların tek çatı altında toplanması amacıyla, 10 Temmuz 2018 ta-
rihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi kurulmuştur (T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 
İnternet Sitesi, 2020). Kararname kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisinin hiz-
met birimleri;

1. Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
2. Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı,
3. Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,
4. Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı,
5. Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı,
6. Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
7. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı,
8. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
9. Hukuk Müşavirliği olarak belirlenmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dö-

nüşüm Ofisi İnternet Sitesi, 2020).

Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları aşağıda listelen-
miştir (Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı, 2020):

1. Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında kamu kurumları ve kri-
tik altyapılara yönelik siber güvenlik stratejileri geliştirmek.
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2. Ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirmek.
3. Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarının ülke çapında 

etkin şekilde uygulanmasına yönelik gelişmeleri takip etmek.
4. Kritik altyapıların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
5. Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tu-

tulacak kurum ve kuruluşlar konusunda ilgili kurumlara önerilerde bulun-
mak. 

6. Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılması suretiyle 
ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak.

7. Özel sektörün kapasitesinin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatı-
rımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

8. Kritik altyapılar başta olmak üzere her alanda, yerli ve milli siber güvenlik 
ürünlerinin geliştirilmesine ve bu çözümlerin kullanımının kamuda yaygınlaş-
tırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. 

9. Kritik teknoloji ve bilgi varlıklarını korumak amacıyla önleyici ve koruyucu 
faaliyetler konusunda çalışmalar yürütmek.

10. Kamu kurumlarında ve kritik altyapı işleten kuruluşlarda bilgi güvenliği yö-
netim sisteminin kurulup işletilmesi, teknik standartlar ile usul ve esasların 
belirlenmesi, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında çalışma-
lar yürütmek.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejileri ve Eylem Planlarının Hazırlanması
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı Siber Güvenlik 
Kurulu tarafından 21/12/2012 tarihli toplantıda kabul edilmiş ve Bakanlar 
Kurulu’nun 20/06/2013 tarihli ve 28683 sayılı kararı ile Resmi Gazetede ya-
yımlanmıştır (2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, 2016). Akabinde 
“2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi” ve “2016-2019 Ulusal Siber Gü-
venlik Eylem Planı” hazırlanmıştır. 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 
ve Eylem Planı, kamu bilişim sistemlerine ve kamu ya da özel sektör tarafından 
işletilen kritik altyapılara ait bilişim sistemlerine ilave olarak küçük ve orta öl-
çekli sanayi, tüm özel ve tüzel kişiler de dâhil olmak üzere ulusal siber uzayın 
ülkemiz ölçeğindeki bütün bileşenlerini kapsar (2016-2019 Ulusal Siber Gü-
venlik Stratejisi, 2016). 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem 
Planı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

USOM’un Kurulması
Ülkemizin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin be-
lirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerini azaltılması veya ortadan 
kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle payla-
şılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Ulusal Si-
ber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturulmuştur (USOM 
Hakkımızda, 2020).

Başkanlık bünyesinde kurulan USOM, ulusal ve uluslararası seviyede siber 
ortamda ortaya çıkan tehditler ile ilgili kendisine ulaştırılan ihbarları da de-
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ğerlendirerek, söz konusu tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için Kamu 
Kurumları ve özel kişiler ile koordinasyonunu sağlamaktadır (USOM Hakkı-
mızda, 2020). Bu itibarla gelen ihbar ilk aşamadan başlanarak, çözüm sürecine 
kadar takip edilerek değerlendirilmektedir (USOM Hakkımızda, 2020).

Diğer taraftan ulusal ve uluslararası siber güvenlik tatbikatları düzenlenerek 
kamu kurum ve kuruluşlarının siber saldırılara karşı farkındalığının ve hazır-
lığının arttırılması faaliyetleri ile bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetleri 
hâlihazırda devam etmektedir (USOM Hakkımızda, 2020).

Kurumsal ve Sektörel SOME’lerin Kurulması
Siber Güvenlik Kurulu’nun ilk toplantısında “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 
ve 2013-2014 Eylem Planı” kabul edilmiş ve 20 Haziran 2013 tarihinde Bakan-
lar Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır. 29 ana eylem ve 95 alt eylem madde-
sinden oluşan eylem planında, her eylem kapsamındaki çalışmaları sorumlu ve 
ilgili kuruluş olarak yürütecek kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir (Kurumsal 
SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi, 2020). Söz konusu eylem planı çerçeve-
sinde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekiple-
ri (Kurumsal SOME, Sektörel SOME) oluşturulması öngörülmüştür (Kurumsal 
SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi, 2020). SOME’ler siber olayları bertaraf 
etmede, oluşması muhtemel zararları önlemede veya azaltmada, siber olay 
yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştiril-
mesinde hayati önemi olan yapılardır (Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim 
Rehberi, 2020). Bu bağlamda kurum ya da kuruluşların bünyesinde 7 etkin ve 
verimli bir Kurumsal SOME’nin kurulması, bu Kurumsal SOME’nin USOM ve 
varsa bağlı olduğu Sektörel SOME ile diğer Kurumsal SOME’lerle koordineli 
çalışması ve işbirliği halinde olması ulusal siber güvenliğimize katkı sağlaya-
caktır (Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi, 2020).

Kritik Altyapıların Belirlenmesi
20.06.2013 tarih ve 2 sayılı Siber Güvenlik Kurulu kararı ile belirlenen kritik 
altyapılar aşağıda listelenmiştir:

1. Enerji
2. Elektronik Haberleşme
3. Bankacılık ve Finans
4. Ulaştırma
5. Su Yönetimi 
6. Kritik Kamu Hizmetleri

Kritik altyapıların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapma görevi 10 Temmuz 
2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi’ne verilmiştir (Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Da-
iresi Başkanlığı, 2020).

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Faaliyetleri
Misyonu ihtiyaçların tespiti ve yenilikçi yöntemlerle karşılanması için en üst 
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düzey iş birliği ve eşgüdümü ve sağlıklı rekabet koşullarını sağlayarak ekosis-
temi geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlayacak mekanizmaları oluşturmak, 
vizyonu da siber güvenlik alanında yetkin insan kaynağı ve markalaşmış yerli/
milli çözümlerle global pazarda rekabetçi ve söz sahibi olmak olan Türkiye 
Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2017 yılında ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlar, 
özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla ortaya çıkan, Savunma 
Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen ve SSTEK A.Ş. tarafından yürütü-
len bir projedir (Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2020). Kümenin uzun 
vadeli hedeflerinin belirlenmesi ve yönetilmesi Danışma Kurulu vasıtasıyla ya-
pılır. Kümelenmenin günlük operasyonları SSTEK A.Ş. bünyesinde kurulan 
Koordinasyon Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir (Türkiye Siber Güvenlik 
Kümelenmesi, 2020). Siber Küme’nin hedefleri aşağıda listelenmiştir (Türkiye 
Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2020):

• Türkiye’deki siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak,
• Üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimine destek olmak,
• Siber güvenlik ekosisteminin standartlarını geliştirmek,
• Üyelerinin ürün ve hizmetlerinin markalaşmasına yardımcı olmak,
• Üyelerinin ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak,
• Siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliş-

tirmek,
• Bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmek.

Siber Küme’nin faaliyetleri ise aşağıda listelenmiştir (Türkiye Siber Güvenlik 
Kümelenmesi, 2020):

• Küme üyelerinin kendi aralarında ve dış paydaşlarla iletişimini artırmak için 
teknik, sosyal etkinlikler düzenlemek,

• Üye firmaların ürün ve hizmetlerini kataloglamak,
• Yerli ürünlerin kullanımı için teşvik mekanizmaları oluşturmak,
• Yurt içi pazarda, büyük ölçekli müşteriler nezdinde üyelerinin tanıtımını yap-

mak, bilinirliklerini artırmak,
• Siber güvenlik konusuna ilgi duyan kişilerin kendilerini geliştirebileceği, kabi-

liyetlerini belgelendirebileceği eğitim, yarışma, grup çalışmaları gibi etkinlikler 
düzenlemek, eğitim tesisi kurmak, kurulmasına destek olmak,

• Sektörel her türlü bilgi, belge, rapor ve bu doğrultuda teknolojik ve sektörel 
haber ve bültenlerin paylaşımını yapmak,

• Firmaların yararlanabileceği destek, teşvik, proje gibi kaynakları tespit etmek 
ve üyelerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla danışmanlık ve lobi faaliyetleri 
yapmak,

• Sektörün test ve geliştirmelerine altyapı imkânı sunan Test Ve Analiz Labora-
tuvarı kurmak,

• Sertifikasyon Laboratuvarı kurmak,
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• Siber Güvenlik Akademisi kurmak,
• Teknoloji Yol Haritası oluşturmak, Siber Güvenlik Teknoloji Taksonomisini 

belirlemek, teknoloji yönetimi yapmak,
• Tatbikat Alanları kurmak/mevcutları değerlendirmek,
• Ulusal/Uluslararası konferans, eğitim, seminer, panel, fuar gibi etkinlikler dü-

zenlemek,
• Yurtdışında temsilcilikler açmak ya da temsilci bulundurmak,
• Kümelere yönelik teşviklerden faydalanmak,
• Staj arz ve talep koordinasyonunu sağlamak,
• Ön lisans/lisans/lisansüstü programlarının açılmasına destek vermek,
• Siber güvenlik sektörüne girme niyetinde olan Türk veya Yabancı işletme ve 

yatırımcılara; mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek,
• İnsan Kaynağı/Talebi eşleştirmesi için ortam (web sayfası, kariyer günleri, vb.) 

düzenlemek.

Salgın Sonrası Bilişim Güvenliğine Yönelik Tehditlerin Eğilimi
Koronavirüs salgınının siber olaylara etkileri dört sınıfta incelenebilir. Bunlar-
dan ilki salgının sosyal mühendislik saldırılarına konu edilmesi ve bu şekilde 
etkilerinin arttırılmasıdır. Diğeri ise özel sektörde ve 2020/4 Sayılı Cumhur-
başkanlığı Genelgesi ile kamuda uygulanan uzaktan çalışma nedeniyle ortaya 
çıkan risklerdir. Bir başka etki de uzaktan eğitimde yaşanan siber güvenlik 
riskleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür risklere örnek olarak katılımcının 
yerine başka birinin eğitime katılması, eğitim sonu sınavına girip eğitim serti-
fikası almaya hak kazanması gösterilebilir. Son olarak da salgın sonrası ortaya 
çıkan yeni saldırı türleri kaynaklı risklerdir. Salgın sonrası yeni dünyada ortaya 
çıkan bu tür risklere örnek olarak yapay zeka kullanarak ses ve görüntü taklidi 
ile başkasıymış gibi toplantılara katılmak örnek olarak gösterilebilir.

Koronavirüs döneminde evden çalışma yapılmasının getirdiği birden çok risk 
vardır. Bunlardan en önemlisi daha önceden İnternete kapalı olan sistemle-
rin uzaktan erişim amacıyla İnternete açılmasıdır. Özellikle İnternete kapalı 
olduğu gerekçesiyle güvenliği ihmal edilen ve bu süreçte ani şekilde uzaktan 
çalışma düzenine geçmek zorunda kalan işletmelerin bilgisayar sistemleri sal-
dırılarla karşı karşıya kalmışlardır. Shodan arama motoru üzerinde yapılan 
analizde son dönemde Uzaktan Masaüstü Protokolü (RDP) erişimine açık sis-
tem sayısının arttığı ve bunların önemli bir kısmının BlueKeep (CVE-2019-
078) zafiyetini barındırdığı raporlanmıştır. Bunun yanında ev ortamında kul-
lanılan bilgisayarların ve bağlantıların güvenliğinin sağlanması sorunu ortaya 
çıkmıştır.

Bu dönemde önemli risklerden biri de bireylerin bilgi alma ihtiyacı dolayısıyla 
sosyal mühendislik saldırılarına karşı daha savunmasız olmasıdır. Saldırganlar 
da bu gelişmeleri hazırladıkları Koronavirüs temalı sosyal mühendislik saldı-
rılarıyla takip etmiş, böylece yanlış bilgilerin ve zararlı yazılımların yayılma-
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sını sağlamaya çalışmışlardır. Unutmamak gerekir ki bu saldırılarda olağan 
zamanda kullanılan tekniklerden farklı bir teknik kullanılmamaktadır. Bu ne-
denle Koronavirüs döneminde de kullanıcıların her zaman takip etmesi gere-
ken bilgi güvenliği politikalarına bağlı kalması gerekir.

Koronavirüs Dönemindeki Güvenlik Olayları ve Tedbir Önerileri
Salgın döneminde güvenlik araştırmacıları tarafından belirlenmiş ve yayınlan-
mış güvenlik olayları aşağıda özetlenmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü Oltalama E-postaları
Salgın döneminde önem kazanan sağlık örgütlerinden biri olan Dünya Sağ-
lık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler’e bağlı uluslararası bir kuruluştur. Sal-
dırganlar da, Koronavirüs salgınının başından beri birçok kişinin DSÖ’den 
gelecek açıklamaları beklediğini bilmektedirler. Bu nedenle hazırladıkları ol-
talama e-postaları ile DSÖ’nün ismini kullanarak kullanıcı bilgilerini çalmayı 
amaçlamaktadırlar. Görsel 1’de oltalama e-postasında bulunan link aracılığıy-
la yönlendirilen sahte sayfa örneği verilmiştir.

Görsel 1. Oltalama e-postasında bulunan link aracılığıyla yönlendirilen sahte sayfa

Kaynak: (sophos.com)

Bu amaçla gönderilen e-postalarda, güvenlik önlemlerinin bulunduğu iddia 
edilen sahte sayfaya ait bir bağlantı bulunmaktadır. Arka planda gerçek DSÖ 
web sitesinin bulunduğu sayfada ek olarak kötü amaçlı bir pop-up bulunmak-
tadır. Form gönderildiği takdirde kullanıcılar DSÖ’ye ait www.who.int web 
sitesine yönlendirilmekte, girilen e-posta bilgileri ise saldırganların eline geç-
mektedir.

http://www.who.int
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Koronavirüs Alan Adları
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin araştırmasına göre bu yıl Koro-
navirüs ile ilgili 4000 tane alan adının alındığı ve bunların 320’sinin zarar-
lı web siteleri olduğu görülmüştür. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 
(USOM) zararlı alan adları listesinde ise 100’den fazla alan adının Koronavirüs 
ile ilgili sözcükler içerdiği görülmüştür. Bu alan adlarının özellikle Türkiye’de 
yaşayan kişileri ve kurumları hedef alması önemli bir noktadır. Aynı şekilde 
yabancı dillerde de dolandırıcılık amacıyla alan adlarının alındığı görülmek-
tedir. Görsel 2’de USOM zararlı alan adları listesinde bulunan bazı alan adları 
listelenmektedir.

Görsel 2. USOM zararlı alan adları listesinde bulunan bazı alan adları

Özellikle salgın döneminde alışverişin yasal niteliği olan güvenilir web siteleri 
üzerinden yapılması gerekmektedir. İnternet üzerinden Koronavirüs ile ilgili 
herhangi bir amaçla para talep eden web sitelerine karşı dikkatli olunmalıdır. 
Bağış kampanyaları benzeri organizasyonlar için güvenilir kurumların web si-
telerinden bilgi alınmalıdır.

Emotet
Koronavirüs temalı oltalama e-postaları ile zararlı yazılım dağıtımına dair bir-
den çok vaka belirlenmiştir. Genelde uzaktan yönetim aracı ve truva atı tipinde 
olan bu zararlıların yanında bazı fidye yazılımlarının da bu şekilde dağıtıldığı 
araştırmacılar tarafından doğrulanmıştır. Bu girişimlerden biri de Emotet za-
rarlısını yeniden yaymayı amaçlayan oltalama saldırılarıdır.

İlk olarak 2014 yılında görülmüş olan Emotet, öncelikli olarak bankacılık bil-
gilerini hedef almış bir truva atı yazılımıdır. E-posta yoluyla yayılan Emotet 
aynı zamanda solucan benzeri özellikler göstererek ağa bağlı bilgisayarlara da 
bulaşabilmektedir. Bunun yanında Emotet diğer zararlı yazılımların da siste-
me bulaşmasına aracı olabilmektedir. Görsel 3’te zararlı kod içeren Word do-
kümanı örneği verilmektedir.
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Görsel 3. Zararlı kod içeren Word dokümanı

Kaynak: (xforce.ibmcloud.com)

Word belgeleri aracılığıyla yayılan zararlı yazılım, belgenin düzenleme mo-
dunda açılmasına teşvik etmek için Office 365 logosu ile beraber hazırlanmış 
bir metin barındırmaktadır.

CovidLock: Android Fidye Yazılımı
Çevredeki Koronavirüs vakalarını izleyerek kullanıcıyı bilgilendirmeyi vade-
den bir Android uygulaması olan CovidLock, aslında kullanıcı verilerini şif-
releyerek 100 ABD Doları değerinde Bitcoin talep eden bir fidye yazılımıdır. 
Belirtilen süre içerisinde fidyenin ödenmesi için telefondaki verilerin siline-
ceği ve sosyal medya hesaplarının “sızdırılacağı” gibi tehditlerde bulunan 
uygulama, Google Play Store harici kaynaklardan dağıtılmaktadır. Android 
Nougat ve sonrası sürümlerde ekran kilidi kullanıldığında ise işlevini yerine 
getirememektedir. Para karşılığı satın alınması istenilen parolanın, yazılımın 
içerisinde açık şekilde saklandığı güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedil-
miştir. Parola paylaşılarak fidye yazılımının ortaya çıkaracağı maddi zararın 
engellenmesi amaçlanmıştır. Görsel 4’te Koronavirüs Android fidye yazılımı 
örneği verilmektedir.

Görsel 4. Koronavirüs Android fidye yazılımı

Kaynak: (domaintools.com)
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Kullanıcıların bu ve benzeri saldırılardan korunabilmesi için güvenilmeyen 
kaynaklardan uygulama yüklememesi ve uygulamalara gerekmeyen izinleri 
vermemesi gerekmektedir. Uygulamanın kalıcılığını sağlamasından dosya sis-
temine erişime birçok yetkiyi ek izinlerle elde ettiği düşünüldüğünde, şüpheli 
görülen izinlerin kısıtlanması ile zararlı uygulamaların vereceği zararın en-
gellenebileceği görülmektedir. Bunun yanında güncellemelerin takip edilerek 
kısa sürede uygulanması ve ekran kilidi kullanılması önem arz etmektedir.

Android Casus Yazılımları
Yine benzer şekilde Koronavirüs salgını döneminde hastalıklarla ilgili istatis-
tiksel bilgiler sağlayan zararlı bir uygulamanın Google Play Store harici kay-
naklardan dağıtıldığı görülmüştür. John Hopkins Üniversitesi tarafından ha-
zırlanan Koronavirüs haritasındaki bilgileri kullanıcılara yansıtan uygulama, 
arka planda SpyMax adlı uzaktan yönetim aracını (RAT) barındırmaktadır. 
Yapılan detaylı araştırmada benzer şekilde Koronavirüs temalı ve benzer yapı-
da Android uzaktan yönetim araçları barındıran birden çok uygulama olduğu 
belirlenmiştir. 

Symantec firmasının yaptığı araştırmada ise SM-COVID-19 adlı uygulamayı 
taklit ederek yeniden paketlenmiş ve kötü amaçlı kod barından 11 tane uy-
gulamanın olduğu raporlanmıştır. Bu uygulamalar Türkiye’yi hedef almadığı 
için ülkemizde kullanımı olmayacağı düşünülmekle beraber, bu tarz saldırılara 
karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Görsel 5’te  “corona live 1.1.” adlı uy-
gulamaya ait ekran görüntüsü verilmektedir.

Görsel 5. corona live 1.1. adlı uygulama

Kaynak: (lookout.com)
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Zoom Uygulamaları
ABD merkezli Zoom Video Communications firması İnternet üzerinden gö-
rüntülü konuşma ve konferans yapılmasına olanak sağlayan servisler sun-
maktadır. İnternet üzerinde görüşme ihtiyacının artmasıyla beraber yaygın 
bir şekilde kullanılan bu servislere ZOOM Cloud Meetings adlı Android uy-
gulamasından da erişilebilmektedir. Uygulamalara olan yoğun talebi gören 
saldırganlar, bu uygulamaları yeniden paketleyerek kötü amaçlı yazılımlarını 
yaymak için kullanmaktadırlar. Genellikle reklam geliri elde etmek amacıyla 
yapılan bu saldırılar kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atmaktadır. Görsel 6’da 
trojan downloader içeren bir Zoom uygulaması klonu görülmektedir.

Görsel 6. Trojan downloader içeren bir Zoom uygulaması klonu

Kaynak: (labs.bitdefender.com)

Bunun yanında yakın zamanda aynı servislere erişim için kullanılan Microsoft 
Windows ve macOS masaüstü uygulamalarında da kullanıcıların güvenliğini 
tehdit eden güvenlik zafiyetleri ve kullanıcı gizliliğini tehlikeye atan durumlar 
raporlanmıştır. Bu nedenle mümkün olduğunca farklı bir servis tercih edilerek 
internet üzerinden görüşme ihtiyacının karşılanması önerilmektedir. Görsel 
7’de NIST NVD veritabanına kayıtlı güncel Zoom zafiyetleri yer almaktadır.

Görsel 7. NIST NVD veritabanına kayıtlı güncel Zoom zafiyetleri

Servisin kullanılması durumunda Android veya iOS sistemler için indirilen 
uygulamalar Google Play Store ve App Store üzerinden, masaüstü uygulama-
lar ise firmanın kendi web sitesi üzerinden indirilmeli ve güncellemeler takip 
edilmelidir.
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Diğer Olaylar
Pulse Secure VPN yazılımında bulunan zafiyet kullanılarak birden çok firmaya 
REvil (Sodinokibi) fidye yazılımının bulaştırılmış olduğu tahmin edilmektedir. 
Aynı şekilde Palo Alto ve Fortinet VPN yazılımlarında da güncel zafiyetler ol-
duğu görülmektedir. Bu nedenle kullanılan VPN yazılımlarının güncellemele-
rinin yapılması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.

Emotet dışında, aralarında daha önce görülmemiş zararlıların da dahil olduğu 
bazı yazılımların e-posta ekleriyle yayıldığı gözlemlenmiştir. Bu zararlılar ge-
nellikle Microsoft Office tarafından kullanılan dosya tiplerinde olduğundan, 
bu tip belgelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Gerekmediği durumlarda bel-
geler düzenleme modunda açılmamalıdır.

Salgın Sonrası Bilişim Güvenliği Tedbirleri ve Ulusal Bilişim 
Güvenliği

Değişen Alışkanlıklar ve Dijital Dönüşüm Süreci
Günümüzde, sosyal yaşantımızdan hijyen alışkanlıklarımıza kadar birçok alan-
da dönüşümlere sebep olan COVID-19, bilişim sektöründe de çeşitli konular-
da değişimi ve gelişimi gerekli kılmıştır. Salgının önlenmesi adına alınan ted-
birler neticesinde uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, uzaktan tedavi, çevrimiçi 
alışveriş gibi kavramlara ek olarak artırılmış gerçeklik teknolojisine dayanan 
sanal sporlar, çevrimiçi toplantı, konser, seminer ve konferans gibi ekinlikler 
hayatımızda daha geniş uygulama alanı bulmuştur. Alışkanlıkların değiştiği 
ve süreçlerin mümkün olduğunca dijital olarak yürütüldüğü bu dönemde, ya-
şanan değişimlere ve kazanılan yeni alışkanlıklara rağmen güvenliğin ödün 
vermeden devamlılığını sağlamak adına siber güvenlik de payına düşen de-
ğişimden ve gelişimden nasibini almıştır. Bu süreçte elde edilmiş kazanımlar, 
COVID-19’un ardından yeni normal dönemin temelini oluşturacaktır.

Özel sektörün ve özellikle kamu kurumlarının yıllarca yapma konusunda endi-
şe duyduğu/tereddüt ettiği uzaktan çalışma yöntemi, iş sürekliliğini sağlamak 
adına zorunlu olarak uygulamaya geçmiştir. Bu durum; sonuç odaklı yaklaşımı 
beraberinde getirerek çalışma saati yerine çıktının esas olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantı faaliyetleri sayesinde konum-
dan bağımsız ve zaman kaybı yaşamadan çalışmalar yürütüldüğünden fiziksel 
toplantılara nazaran daha çok verim sağlanmıştır.

Salgından önce çevrimiçi katılıma nazaran fiziksel katılımın daha çok tercih 
edilmesine karşın bu süreç içinde eğitim ve konferans, seminer vb. etkinlikler 
için sanal ortamda katılıma yönelik empati artmış ve oldukça benimsenmiştir. 
Ayrıca, fiziksel katılım ile kayıt ücreti alan birçok organizasyon, çevrimiçi et-
kinlikleri ücretsiz olarak sunmuştur. Benzer şekilde bazı yayınevleri ise kitap-
larının bir kısmını çevrimiçi olarak kullanıcıların hizmetine sunmuştur.
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Salgın döneminde, insanların hastaneler veya klinikler üzerinden virüse ma-
ruz kalmasını engellemek ve sağlık sebebi ile dış dünya ile oluşacak iletişimi 
minimuma indirmek amacıyla, özellikle riskli grupta bulunan yaşlılara yönelik 
olarak, telefon ve/veya İnternet üzerinden muayene imkanı sunulmuştur. Bu 
durum, özellikle yaşlı insanların dijital ortamları kullanabilmesinin önemini 
bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu süreçte; telefon, bilgisayar gibi araçları 
kullanmayı öğrenmeye gayret gösterilmiş ve İnternet gibi teknolojilerin ihti-
yaç dışı ve/veya lüks olduğu yanılgısı yenilmiştir.

Geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan ve sürekli gelişimini sürdürün çevri-
miçi alışveriş, bu dönemde de kendinden beklenen ilerlemeyi göstermiştir.          
COVID-19 salgını sebebiyle; gıda, market, temizlik, dezenfektan, kitap ve 
oyuncak gibi kategorilerde e-ticaret sitelerinin satışları yüzde 200 artarken, 
kapanan mağazalar ve dükkanlar insanların evde olmasını ve İnternetten alış-
veriş yapmasını fırsata çevirerek İnternetten satış yapmaya yönelmişlerdir (5G 
ile İhracatçılar E-Ticarette Atağa Kalkıyor, 2020). Dolayısı ile bu süreçte çev-
rimiçi alışveriş, hem iş yerlerinin kapanmadan faaliyetlerine devam etmesine 
yardımcı olurken hem de kişilerin dış dünya ile etkileşimini en aza indirerek 
çeşitli ihtiyaçlarını evden gidermesine büyük katkı sağlamıştır.

Salgın döneminde uygulanan sokağa çıkma yasakları ve alınan izolasyon karar-
ları neticesinde, insanlar spor, eğlence ve sosyal aktivitelerini çevrimiçi olarak 
sürdürmeye yönelmiştir. Bu kapsamda çevrimiçi konser ve sanal sporlar geniş 
katılımcı kitlesi bulmuştur. Sanatçılar, dinleyicilerine sosyal medya platformla-
rı üzerinden mini konserler sunarken birçok spor müsabakası sanal gerçeklik-
ten faydalanarak çevrimiçi olarak yapılmıştır. Örneğin Formula 1, hayranların 
yarışları izlemeye devam etmelerini sağlamak amacıyla Sanal Grand Prix Serisi 
başlatmış ve salgın nedeniyle ertelenen her yarış, F1 pilotları tarafından bir 
bilgisayar oyunu üzerinden oynanarak yapılmıştır (Formula 1 launches Virtual 
Grand Prix Series to replace postponed races, 2020).

Bilişim sektöründe yaşanan tüm bu gelişmeler, hayatımızın hemen her alanı-
nın dijitalleşmesine sebep olurken siber tehditleri de beraberinde getirmiştir. 
Bazı tehdit aktörlerinin devlet destekli olması ve özellikle aşı ile ilaç şirketle-
rini hedef alması sebebiyle konunun ulusal tehdit çerçevesinde değerlendi-
rilmesi ve önlemlerin alınması gerekmektedir (COVID-19 Salgını Esnasında 
Gerçekleşen Sağlık Sektörü Hedefli Siber Olaylar, 2020). Ayrıca, kötü amaçlı 
yazılıma ve/veya oltalama saldırısına yönelik olan COVID-19 içerikli engellen-
miş e-posta sayının günlük bazda 18 milyona kadar ulaşabildiği gözlemlen-
miştir (Kumaran & Lugani, 2020). Buna ek olarak salgın süresince, COVID-19 
ile ilişkili erişim adresine sahip çok sayıda İnternet sitesinin siber saldırılara 
zemin hazırlamak amacıyla açıldığı görülmüştür (COVID-19 Salgını Esnasında 
Gerçekleşen Sağlık Sektörü Hedefli Siber Olaylar, 2020). Dünya Sağlık Örgü-
tü, saldırganların pandemiden faydalanarak sosyal ağ uygulamaları mesajları 
veya e-posta iletileri üzerinden para veya hassas bilgileri elde etmek amacıyla 
gerçekleştirdiği saldırılara karşı kişileri uyarmıştır (Beware of criminals pre-
tending to be WHO, 2020). Sonuç olarak, siber güvenliğin değişen ve gelişen 
bilişim sektörü karşısında ilerleme kaydetmesi zorunluluk halini almıştır.
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Şirketlerin ve kurumların çalışma hayatına ve çalışma ortamına ilişkin en iyi 
uygulamaları (best-practice) çevrimiçi gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde 
değişime uğrayarak, öğrenilen dersler doğrultusunda süreçlerin işletilmesinde 
ve güvenliğin sürdürülmesinde kullanılan yöntemler gelişme göstermiştir. İş 
sürekliliği planlarında oldukça kısıtlı yer bulan salgın hastalıkların bilinenden/
beklenenden daha büyük olasılığa/etkiye sahip olduğu görüldüğünden yeni 
normal dönemde salgın hastalık riski ile uygulamaya alınacak aksiyonlar daha 
iyi analiz edilecektir. Salgın döneminde, organizasyon bünyesinde tutulan ci-
hazların fiziksel güvenliklerine verilen öneme nazaran mobil cihazların güven-
liği odak noktası olmuştur. Dolayısıyla mobil cihazlar için siber güvenlik kap-
samında birçok tedbir/önlem geliştirilmiştir. Tüm bunlara ek olarak; özellikle 
uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi alışveriş gibi faaliyetlerde son 
kullanıcı odaklı bilgi güvenliği eğitimlerine ve farkındalık için bilgilendirme 
çalışmalarına verilen önem artmıştır.

Yerli ve milli iletişim teknolojilerinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Yaban-
cı aktörlerin milli bilgileri ele geçirmesi, kullanması ve işlemesi olasılıklarına 
karşı kurumlar, yabancı kaynaklı çözümler yerine mümkün olduğunca yerli ve 
milli teknolojilere odaklanmış ve daha çok şirket içi (on-premise) çözümlere 
yönelmiştir. Buna ek olarak ilgili süreçte, çeşitli güvenlik hizmeti sunan firma-
ların da değişime uyum sağladığı ve ürün portföyünü uzaktan çalışma ortamı-
na ve mobil cihazlara yönelik genişlettiği görülmüştür. Ayrıca bu dönemde, 
saldırganların/saldırı vektörlerinin hızlı tespit edilmesi ve ivedi aksiyon alın-
ması için siber tehdit istihbaratının önemi kavranmıştır. Bu kapsamda, siber 
tehdit istihbaratının kullanımına ve üretilmesine ilişkin çalışmalara ağırlık ve-
rilmiştir.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Rehberi, Uzaktan Çalışma ve Videokonfe-
rans Güvenliği
Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletme-
lerin bilgi ve iletişim güvenliği kapsamında genel olarak alması gereken ted-
birleri belirlemek için 06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmi Gazetede “Bilgi 
ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Ge-
nelgesi yayımlanmıştır. Yayımlanan Genelge doğrultusunda T.C. Cumhurbaş-
kanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda paydaşların katılımıyla bu 
Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanmaktadır.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinin temel amacı; bilgi güvenliği risklerinin 
azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği 
bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozul-
masına yol açabilecek kritik bilginin/verinin güvenliğinin sağlanması için as-
gari güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve belirlenen tedbirlerin uygulanması 
için yürütülecek faaliyetlerin tanımlanmasıdır.

Rehberde yer alan varlık gruplarına yönelik güvenlik tedbirleri başlıkları aşa-
ğıda listelenmiştir:
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• Ağ ve Sistem Güvenliği
• Uygulama ve Veri Güvenliği
• Taşınabilir Cihaz ve Ortam Güvenliği
• Nesnelerin İnterneti (IoT) Cihazlarının Güvenliği
• Personel Güvenliği
• Fiziksel Mekanların Güvenliği

Uygulama ve teknoloji alanlarına yönelik güvenlik tedbirlerinin aşağıda liste-
lenen başlıklar halinde rehberde yer alması planlanmaktadır:

• Kişisel Verilerin Güvenliği
• Mesajlaşma Güvenliği
• Bulut Bilişim Güvenliği
• Kripto Uygulamaları Güvenliği
• Kritik Altyapılar Güvenliği

Bu başlıklar içerisinde uzaktan çalışmayla ilgili olarak ağ ve sistem güvenliği, 
fiziksel mekanların güvenliği ve mesajlaşma güvenliği başlıkları altında çeşitli 
tedbir maddelerinin yer alması planlanmaktadır.

Özellikle mesajlaşma güvenliği altında anlık mesajlaşma, e-posta ve video 
konferans güvenliği konularının ele alınması ve bu konularla ilgili güvenlik 
tedbirlerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu konulardaki genel güven-
lik tedbirleri başlıkları altındaki tedbir adlarının aşağıdaki gibi olması beklen-
mektedir:

• Mesajlaşma uygulaması seçimi
• İletim ortamı güvenliği
• Mobil uygulamalar üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşmenin 

engellenmesi
• Uçtan uca şifreleme
• Şifreleme anahtarlarının saklanması
• Yönetim arayüzüne erişim
• Cihaz üzerindeki verinin şifrelenmesi
• Kritik haberleşmenin güvenliği

Uzaktan Bilgi Güvenliği Farkındalığı
COVID-19 sonrası bilgi güvenliği farkındalık oluşturma süreçlerinin uzaktan 
yapılması konusuna daha da odaklanılmıştır. Bu kapsamda çevrimiçi eğitim ve 
farkındalık portalleri önem kazanmaktadır. 

Bilgi güvenliği farkındalığı konusunda www.bilgimikoruyorum.org.tr internet 
sitesi ulusal çapta hizmet vermektedir. “Bilgimi Koruyorum E-Öğrenme Pro-
jesi”, bilgi güvenliği haberleşme ve ileri elektronik alanlarında çalışmalarda 
bulunan TÜBİTAK BİLGEM tarafından gerçekleştirilmiş olan bir projedir 
(Bilgimi Koruyorum, 2020). Görsel 8’de “Bilgimi Koruyorum” İnternet sitesi 
ekran görüntüsü yer almaktadır.
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2005 yılında ülkemizin bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin olarak yarar-
lanması ve bilgi toplumuna dönüşmesi ile ilgili uygulanacak stratejiler “Bilgi 
Toplumu Stratejisi” adlı çalışmada belirlenmiştir. Bilgi Toplumu Stratejisi’nin 
Eylem Planı’nın 88. Maddesi Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Programıdır ve 
bu maddenin sorumlusu olarak TÜBİTAK BİLGEM belirlenmiştir (Bilgimi 
Koruyorum, 2020).

Görsel 8. “Bilgimi Koruyorum” İnternet sitesi

Çevrimiçi eğitim portali konusunda Siber Güvenlik Eğitim Portali isimli egi-
tim.sge.gov.tr internet sitesi TÜBİTAK BİLGEM tarafından hizmet vermek-
tedir. 

Siber Güvenlik Eğitim Portali, Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile TÜBİTAK BİL-
GEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından yürütülen Siber Güvenlik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi Projesi - Siber Güvenlik Eğitim Altyapısı iş paketi kapsa-
mında hayata geçirilmiştir (Siber Güvenlik Eğitim Portali, 2020). Görsel 9’da 
“Siber Güvenlik Eğitim Portali” İnternet sitesi ekran görüntüsü yer almakta-
dır. Siber Güvenlik Eğitim Portali ile;

• Toplumun siber güvenlik ile ilgili konularda farkındalığının artırılması,
• Yükseköğretim öğrencilerinin siber güvenlik teknolojileri konusunda teknik bil-

gi edinebilmeleri,
• Siber güvenlik alanında çalışan uzmanların yetkinliklerinin geliştirilmesi için 

ihtiyaç duyulan eğitimlerin çevrim içi olarak sunulması planlanmaktadır (Si-
ber Güvenlik Eğitim Portali, 2020).
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Görsel 9. “Siber Güvenlik Eğitim Portali” İnternet sitesi

Hayata geçirilen portal aynı zamanda 2016-2019 Siber Güvenlik Stratejisi ile 
belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. Siber Güvenlik 
Eğitim Portali içeriğinin Görsel 10’da belirtilen aşamalara göre tamamlanması 
ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir (Siber Güvenlik Eğitim Portali, 2020).

Şekil 10. Portal içeriği yaygınlaştırma aşamaları

“.gov.tr”, “.edu.tr”, “.tsk.tr”, “.k12.tr” ve “.bel.tr” uzantılı e-posta adresine 
sahip bir kullanıcının kayıt olabileceği Siber Güvenlik Eğitim Portali aşağıda 
listelenen 5 kategori bazında eğitimler sunmaktadır (Siber Güvenlik Eğitim 
Portali, 2020):

• Bilgi Güvenliği Yönetimi
• Güvenlik Testi ve Denetimi
• Güvenlik Analizi
• Sistem ve Ağ Güvenliği
• Uygulama Güvenliği

Portalde yer alan eğitimler sanal siber güvenlik laboratuvarı altyapısını kulla-
nabilmekte, bu altyapı kullanıcıların eğitimlerden edindikleri bilgiyi beceriye 
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dönüştürebilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Portalde çevrimiçi eğitimle-
rin yanısıra, aşağıda listelenen rehberler de tüm kullanıcıların erişimine açıl-
mıştır:

• Temel Siber Güvenlik Gereksinimleri
• Siber Güvenlik Teknoloji ve Ürün Taksonomisi
• Güvenli Yazılım Geliştirme Kılavuzu
• Kurumsal Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunması Rehberi

Bulut Bilişimde Veri Güvenliği
Bulut bilişim güvenliği alanında en önemli güvenlik konuları veri erişilebilir-
liği, gizliliği ve bütünlüğü gibi sorunlarla birlikte bulutta akan ve bulutta de-
polanan verilerin güvenliği olarak sınıflandırılabilir.  Bulutta veri güvenliği ile 
ilişkili olarak  kimlik yönetim sistemlerinin güvenli bir şekilde geliştirilmesi ve 
uygulanması gerekmektedir.  Bu bölümde veri güvenliği özellikleri, veri yaşam 
döngüsü ve veri güvenliği sağlama yöntemleri açıklanacaktır.

Veri Güvenliği Özellikleri
Bulutu kullanırken verilerle ilgili sağlanması gereken mahremiyet, gizlilik, bü-
tünlük ve erişilebilirlik özellikleri bu bölümde açıklanmaktadır. Mahremiyet, 
bulut ortamlarındaki veri güvenliğinde ele alınması gereken en önemli konu-
lardan birisidir. Mahremiyet, bir bulut kullanıcısının kimlik bilgilerinin yetki-
siz kullanıcılara açılmamasını sağlamaktır. Bu özellik, özellikle hassas verilerle 
çalışan, bulut kullanıcıları için çok önemlidir.

Veri gizliliği, bulut kullanıcılarına ait verilerin yetkisiz taraflara ifşa edilmeme-
sini sağlayan özelliktir. Bulut hizmet sağlayıcı, temel olarak bulut kullanıcıla-
rının verilerinin güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Çoklu kiracılık modeli 
veri güvenliğinin sağlanması konusunda karmaşıklığı arttıran bir etken olarak 
ortaya çıkmaktadır. Çünkü birden fazla müşteri bir bulut kullanıcısını veri-
lerini depoladığı aynı donanıma erişebilir. Bazı bulut hizmet sağlayıcıları iş 
planlaması ve kaynak yönetimi tekniğini kullanırken, bazıları ise fiziksel dona-
nımlarını verimli kullanmak için sanallaştırma tekniğini tercih etmektedir. Bu 
iki yöntemin, saldırganların aynı makinedeki bir hedef sanal makineden bilgi 
almak için ana bilgisayara ve o makinedeki diğer sanal makinelere yan kanal 
saldırılarına dayanıklı olması gerekmektedir

Verilerin bütünlüğü, bulutta depolanan verilerin, bulut kullanıcısı tarafından 
alınırken yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir şekilde değiştirilmemesini ifa-
de etmektedir. Bunu sağlamak için, bulut hizmet sağlayıcılarıı hiçbir üçüncü 
tarafın aktarılan veya depolanan verilere erişiminin olmadığını taahhüt etme-
lidir. Yalnızca yetkili bulut kullanıcıları verilerini değiştirebilmelidir.

Erişilebilirlik, bulut kullanıcılarının verilerine  kesintisiz olarak erişmesini içer-
mektedir. Meydana gelebilecek herhangi bir DDoS saldırısına karşı bulut orta-
mının dayanıklı olması gerekmektedir.
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Veri Yaşam Döngüsü
Bir buluttan veri akışı çeşitli farklı aşamalardan geçer ve her aşama önceki 
özelliklerin bir veya daha fazlasının korunmasını gerektirir. Veri yaşam döngü-
sü, verinin üretilmesinden verinin imhasına kadar olan tüm süreci ifade eder. 
Veri yaşam döngüsü yedi kısma ayrılmaktadır (Chen & Zhao, 2012).

Veri oluşturma, veri sahipliği ile ilgilidir. Geleneksel bilgi sistemleri ortamın-
da, genellikle kullanıcılar veya kurumlar verilere sahiptir ve bunları yönetir. 
Ancak eğer veriler buluta geçirilecekse, veri sahipliğinin nasıl korunacağı göz 
önüne alınmalıdır. Kişisel bilgiler için veri sahipleri hangi kişisel bilgilerin top-
landığını bilme ve bazı durumlarda kişisel bilgilerin toplanmasını ve kullanıl-
masını durdurma hakkına sahiptir.

Geleneksel bilgi sistemlerinde veri iletimi genellikle şifreleme gerektirmez 
veya yalnızca basit bir veri şifreleme önlemine sahiptir. Bulut ortamlarında 
veri iletimi için, verilerin yetkisiz kullanıcılar tarafından kullanılmasını ve bun-
lara müdahale edilmesini önlemek için hem veri gizliliği hem de bütünlüğü 
sağlanmalıdır. Veri bütünlüğünün sağlanması için veri iletim protokollerinin 
hem gizlilik hem de bütünlüğü sağlaması gerekmektedir. Veri iletiminin gizli-
liği ve bütünlüğü, yalnızca kurumsal depolama ve bulut depolama arasında de-
ğil, aynı zamanda farklı bulut depolama hizmetleri arasında da sağlanmalıdır.

PaaS veya SaaS modelinde bulut tabanlı uygulamalar tarafından kullanılan sta-
tik veriler için, çoğu durumda veri şifreleme mümkün değildir. Veri şifreleme, 
dizin oluşturma ve sorgulama sorunlarına yol açacağından, bulut tabanlı uy-
gulamalar tarafından kullanılan statik veriler genellikle şifrelenmez. Yalnızca 
bulutta değil, geleneksel bilgi teknolojileri ortamlarında da, işlenen veriler, il-
gilenilecek herhangi bir program için şifrelenmez. Bulut bilişim modellerinin 
çok kiracılı özelliği nedeniyle, bulut tabanlı uygulamalar tarafından işlenen 
veriler diğer kullanıcıların verileriyle birlikte saklanır. İşlemdeki şifrelenme-
miş veriler veri güvenliği için ciddi bir tehdittir. Hassas veri sahipleri, kişisel 
bilgi kullanımının bilgi toplama amaçlarıyla tutarlı olup olmadığına ve kişisel 
bilgilerin üçüncü taraflarla, örneğin başka bulut servis sağlayıcılarıyla paylaşı-
lıp paylaşılmadığına odaklanmalı ve bunu HSS’de belirtmelidir.

Veri paylaşımı, verilerin kullanım durumunu genişletip veri izinlerini daha 
karmaşık hale getirmektedir. Veri sahipleri, başka bir tarafı, verisinin paylaşı-
mı için yetkilendirebilir fakat verisini paylaştığı taraf, veri sahiplerinin rızası 
olmadan verileri başka bir tarafla paylaşabilir. Bu nedenle, veri paylaşımı sı-
rasında, özellikle üçüncü bir tarafla paylaşıldığında, veri sahiplerinin üçüncü 
tarafın orijinal koruma önlemlerini ve kullanım kısıtlamalarını sürdürüp sür-
dürmediğini göz önüne alması gerekir.

Bulut depolarında depolanan veriler, diğer yerlerde saklanan verilerle benzer 
şekildedir ve bilgi güvenliğinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin 
sağlanması gerekmektedir. Veri gizliliği için ortak çözüm veri şifrelemedir. 
Şifrelemenin etkin olmasını sağlamak için, hem şifreleme algoritmasının hem 
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de anahtar gücünün kullanımını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 
Büyük miktarda veri iletimi, depolama ve işleme içeren bulut bilgi işlem or-
tamı olduğundan, işlem hızını ve hesaplamayı da göz önünde bulundurmak 
gerekir.

Verilerin arşivlenmesi, tesis dışında depolama ve depolama süresine bağlı ola-
rak depolama ortamına odaklanır. Veriler taşınabilir bir ortamda depolanıyor-
sa ve ardından ortam kontrol dışı ise, verilerin sızıntı riski muhtemeldir. Bulut 
ortamında arşivleme amaçlı kullanılan görece ucuz katmanların güvenliğinin 
sağlanması veya çoklu ve hibrit bulut ortamlarında farklı alanlarda saklanan 
arşiv veri ile operasyonel verinin gerektiğinde güvenli entegrasyonlarının sağ-
lanması gibi senaryolarda güvenli veri paylaşımı standartlarının sağlanması 
gerekir.

Verilere artık gerek kalmadığında, tamamen yok edilip edilmediğinden emin 
olunması gerekmektedir. Depolama ortamının fiziksel özellikleri nedeniyle, 
silinen veriler hala mevcut olabilir ve geri yüklenebilir. Bu, hassas bilgilerin 
yanlışlıkla ifşa edilmesine neden olabilir. Veri imha süreçlerinin net bir şekilde 
tanımlanması ve bulut hizmetleri altyapısının bu süreçlerle uyumlu bir şekilde 
yönetiliyor olması gerekir.

Veri Güvenliğini Sağlama Yöntemleri
Bulut bilişimde veri güvenliğinin sağlanmasında kimlik erişimi yönetimi 
(Identity Access Management) sistemlerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. 
Kimlik erişim yönetimi, bulut uygulamalarının güvenliğini  analiz etmek için 
en iyi uygulamalardan biridir. Kimlik erişim yönetimi bulut sistemleri için veri 
güvenliğinde etkin güvenlik sağlar. Kimlik erişim yönetimi sistemleri, bulut 
ortamında güvenlik sağlamak için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sağla-
ma gibi farklı işlemleri gerçekleştirir. Kimlik erişim yönetimi sistemi, bulut 
sistemlerinde doğru kişilere izin verilmesini sağlayarak bulut kullanıcılarının 
kimliklerinin ve özelliklerinin güvenliğini garanti eder. Kimlik  erişim yöne-
timi sistemleri, doğru ayrıcalıklara sahip doğru kişinin bulut sistemlerinde 
depolanan bilgilere erişip erişmediğini kontrol ederek erişim haklarının yö-
netilmesine de yardımcı olur (Indu, Anand, & Bhaskar, 2018). Şu anda, birçok 
kurum bulut ortamında depolanan hassas bilgiler için daha fazla güvenlik sağ-
lamak üzere kimlik erişim yönetimi sistemlerini kullanmaktadır. Bu bölümde 
veri güvenliğinin sağlanması konusunda kimlik erişim yönetim sistemlerinin 
kullandığı doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları ile ilgili temel bilgiler 
aktarılacaktır.

i. Kimlik Doğrulama (Authentication) Mekanizmaları
Kimlik doğrulama, bir varlığı başka bir varlık aracılığıyla onaylama işlemidir. 
Kişinin veya uygulamanın erişim veya hak talebinde bulunmaya uygun olup 
olmadığından emin olmak için kullanılır. Kimlik doğrulama işlemi genellikle 
bir yazılım veya bir yazılım parçası tarafından gerçekleştirilir. Ağ ortamındaki 
ortak kimlik doğrulama yöntemleri fiziksel güvenlik mekanizmaları ve dijital 
güvenlik mekanizmaları olarak iki kısma ayrılmaktadır. Fiziksel güvenlik me-
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kanizmaları erişim kartları ve iris veya retina tanıma, parmak izi tanıma, yüz 
tanıma ve biyometrik kimlik doğrulama mekanizmaları olarak sınıflandırılabi-
lir. Dijital güvenlik mekanizmalarına örnek olarak oturum açma kimlik bilgi-
leri, SSH anahtarları, çok faktörlü kimlik doğrulama, Chip/PIN, SSO (Single 
Sign-On) protokolleri verilebilir. Bir bulut sistemi, yukarıda belirtilen kimlik 
doğrulama mekanizmalarının herhangi birini veya bir kombinasyonunu takip 
edebilir. 

ii. Kimlik Yetkilendirme (Authorization) Mekanizmaları
Yetkilendirme, bir yetkilendirilmiş kullanıcının girişlerine bağlı olarak belirli 
bir kaynağa erişmesine izinin verilip verilmeyeceğinin karar verilmesidir. Yet-
kilendirme işlemi, hangi kullanıcının veya hangi uygulamaların sistem üzerin-
de çalışmasına izin verildiğine karar verir. Bulut ağı, her bir hizmet farklı bir 
hizmet sağlayıcıdan ve farklı güvenlik düzeylerine sahipken, tek bir kullanıcı-
nın farklı hizmet türlerine aynı anda erişebildiği farklı kira hizmeti sağlayıcıla-
rı ortamı içerir. Sosyal ağ kimlik bilgileri aracılığı ile bulut altyapısı üzerindeki 
uygulama yetkilendirildiğinde, sosyal ağ kimlik bilgilerini kullanan başka uy-
gulamalar tarafından da erişilebilir hale gelir. Bulut ortamında yetkilendirme, 
erişim kontrol politikalarıyla sağlanır. Bulut servis sağlayıcıları, kaynaklara 
ve hizmetlere yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından erişilecek şekilde erişim 
kontrol politikalarını tanımlar ve uygular. Merkezi erişim kontrolü mekaniz-
maları, hassas bilgilerin güvenliğini sağlamada, çeşitli yönetim ve güvenlik 
görevlerini azaltmada kuruluşlar için avantajlıdır. Kimlik yetkilendirme meka-
nizmalarını erişim kontrol mekanizmaları ve erişim kontrol yönetişimi olarak 
iki kısımda toplanabilir. Kimlik yönetim sistemlerinde kullanılan erişim kont-
rol mekanizmaları; zorunlu erişim kontrolü (mandatory access control), isteğe 
bağlı erişim kontrolü (discretionary access control), yetki/göreve dayalı erişim 
kontrolü (entitlement /task based access control), rol tabanlı erişim kontrolü 
(role based access control) ve öznitelik tabanlı erişim kontrolü (attribute based 
access control) olarak sınıflandırılabilir. Kimlik yönetim sistemlerinde kullanı-
lan erişim kontrol yönetişimi ise sertifika ve risk puanı, yaşam döngüsü yöne-
timi ve görev ayrımı olarak sınıflandırabilir.

Uzaktan Çalışma Süresince Dikkat Edilmesi Gereken Siber Güvenlik Hususları
Uzaktan çalışma süresince dikkat edilmesi gereken siber güvenlik hususları, iş-
letmelerin alabileceği önlemler ve bireysel olarak alınabilecek önlemler olarak 
iki başlıkta açıklanmıştır.

Kurumların Alabileceği Önlemler
Uzaktan çalışmak kurumlar için yeni risklerin ortaya çıkmasına neden olmak-
tadır. Ancak bu risklerin çoğu uzaktan bağlantı için kullanılan sistemlerin gü-
venliğinin sağlanmasıyla engellenebilir. Bu kapsamda iş sistemlerine dışarıdan 
erişilememesi ve uzaktan yapılan bağlantıların güvenliğinin sağlanması gerek-
mektedir. 

Güvenli bir VPN uygulaması güçlü şifreleme ve çok aşamalı kimlik doğrulama 
mekanizmalarına sahip olmalıdır. Bu mekanizmaların kullanımı tüm kullanı-
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cılar için geçerli olmalıdır. Özellikle iş yeri dışarısındaki bağlantı ortamlarının 
her türlü tehdidi barındırabileceği düşünüldüğünde, kullanıcı bilgisayarların-
da gerekli görülen güvenlik ürünlerinin kullanılması önem taşımaktadır. Bu-
nunla beraber iş bilgisayarlarının kişisel işlerde kullanımının olabildiği ölçüde 
engellenmesi gerekmektedir. Kullanıcıların uzaktan çalışma döneminde karşı 
karşıya kalabileceği riskler ve özellikle sosyal mühendislik saldırıları konusun-
da bilgilendirilmesi uç noktadaki güvenlik için önemlidir.

Bu önlemlerle kullanıcı güvenliği büyük ölçüde sağlanmakla beraber, olağan 
durumda yapılan; oltalama e-postalarının, zararlı yazılımların ve alan adları-
nın takibi işlemlerine Koronavirüs dolayısıyla oluşabilecek riskler de düşünü-
lerek devam edilmelidir. E-posta sunucularının güvenliğine önem verilmeli ve 
bu yolla gelen dosyaların anti-virüs taramasından geçirilmesi gibi genel ön-
lemler uygulanmalıdır.

Uzaktan çalışmanın yaygın bir şekilde yapıldığı Koronavirüs salgını dönemin-
de toplantıların yapılması için çalışanlara güvenli toplantı ortamı önerilmeli-
dir. Üçüncü parti bir servis üzerinden bu toplantılar yapılacak ise bu servisin 
güvenilirliği denetlenmelidir. Mümkün olduğu durumda uçtan uca şifreleme 
kullanmayı garanti eden servisler tercih edilmeli veya toplantı altyapısı işletme 
tarafından sağlanmalıdır.

Farklı kaynaklardan alınan hizmetlerin kullanımı sırasında aktarılan kişisel ve-
rilerin, bu platformlarla etkileşimi düşünülerek, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine dikkat edilmeli-
dir.

Bireysel Olarak Alınabilecek Önlemler
Çoğu saldırı vektörünün kullanıcıların bilgisayarına istenmeyen yazılımları 
yüklemek için kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle yüklenen yazılımların 
denetlenmesi ile çoğu saldırı tehdidine karşı savunma yapılabilir. Kullanılan 
yazılımlar konusunda aşağıdaki tedbirler dikkate alınmalıdır:

• Masaüstü uygulamalarının bilgisayara yüklenmesi yerine güvenilir 
kaynaktaki web servislerinin kullanılması, bu güvenilir kaynakların 
çoğunlukla arama motorlarında ilk sıralarda bulunabilmesi nedeniyle 
çoğu zaman daha kolay ve güvenlidir. 

• Benzer şekilde Google Play Store veya App Store’da bulunan uygula-
ma indirme sayıları önemli bir güvenilirlik göstergesidir. 

• Uygulamaların işlevini yerine getirebilmesi için hangi izinlerin gereke-
bileceği düşünülerek izinler verilmelidir. Uygulamalara gereksiz yere 
yüksek yetkiler verilmemelidir.

• Özellikle İnternetle etkileşimimizde önemli bir araç olan İnternet ta-
rayıcılarının güncel olması önemlidir. Mobil cihazlar da dahil olmak 
üzere yaygın olarak kullanılan tarayıcılar tercih edilmelidir.
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İnternet erişimi ve bağlantının güvenliği için;

• Aynı parola birden fazla yerde kullanılmamalı ve yeterli karmaşıklıkta olma-
lıdır. 

• Bir web sitesinin neden başka bir web sitesinde kullanılan hesap bilgilerine 
ihtiyaç duyabileceği düşünülmeli ve hesap bilgileri farklı web siteleri ile payla-
şılmamalıdır.

• Güvenli Wi-Fi erişimi sağlanmalıdır. Wi-Fi erişimi parola ile korunmalı ve 
erişimde güvenli şifreleme kullanılmalıdır.

E-posta güvenliğinin önemi de oltalama saldırılarıyla beraber artmıştır. Ancak 
çoğu oltalama e-postasından korunmak için dikkat edilebilecek birkaç önemli 
nokta vardır. Örneğin yazım hataları bu e-postaları belirlemek için kullanılabi-
lecek kolay bir yöntemdir. Saldırganlar çoğu zaman spam filtrelerini atlatmak 
için bu tarz yollara başvurmaktadırlar. Bunun yanında e-postalarda bulunan 
bağlantılara tıklamadan önce web adresine dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Bağlantılar metin içerisinde görünen adrese işaret etmiyor olabilir. Bu neden-
le şüpheli gelen bağlantılara tıklamak yerine, web sayfasının e-posta içerisinde 
bulunan ilgili sözcüklerle beraber arama motorlarından araştırılması sizi bir-
çok yanıltmacadan koruyacaktır. Unutmayın ki e-posta güvenilir bir kaynaktan 
geliyor olsa dahi birçok nedenden dolayı yanlış bilgi, zararlı yazılım ve kötü 
amaçlı bağlantı içeriyor olabilir.

Bir e-postanın oltalama amacıyla gönderildiği fark edilirse, bu e-posta müm-
kün olan en az etkileşimle silinmelidir. Kurumsal hesaplara gelen oltalama 
e-postaları için ilgili kişiler bilgilendirilmelidir. 

Son olarak Koronavirüs dolayısıyla oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek için 
yapılabileceklerden söz edilmelidir. Bunlardan en önemlisi güvenilir olmayan 
haber kaynaklarından ve mesajlaşma uygulamalarından elde edilen bilgilerin 
kaynağının araştırılmasıdır. Güvenilir kaynaklardan doğrulanamayan bilgilere 
ise itibar edilmemeli ve bu bilgiler başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Bu süreci 
toplum sağlığına ve kamu düzenine zarar vermek için fırsat olarak gören kişi-
lerin olabileceği de düşünülerek hareket edilmelidir. Bilgi edinmek için resmi 
kaynaklar ve güvenilirliği olan uluslarası kuruluşların web sayfaları ve e-posta 
listeleri takip edilebilir.

Sonuç
Küresel salgın sonrasında ulusal bilişim güvenliğine yönelik yapılan ve yapıl-
ması gereken çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu çalış-
ma kapsamında  bilgi teknolojileri altyapısı ve siber güvenliğin, yaşanan bu 
süreçte en önemli konular arasında yer aldığı görülmektedir. COVID-19 teh-
didi sürecinde alınan tedbirler ve sosyal yaşantıda görülen değişimler nedeni 
ile dijital platformlar, uzaktan erişim ve haberleşme sistemlerinin kapasitesi, 
performansı ve sürekliliği de çalışma modellerinin değişmesiyle birlikte yeni-
den ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.
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Dijital dönüşüm sürecini derinden etkileyen COVID-19 salgınına karşı hızlı 
yanıt verebilmek için, kurumların mevcut süreçlerini gözden geçirerek çevik 
ve esnek bir yapıya dönüşmek adına aksiyonlar alması gerektiği görülmekte 
olup; ağ ve sistem güvenliği, uygulama ve veri güvenliği, taşınabilir cihaz ve or-
tam güvenliği, nesnelerin interneti cihazlarının güvenliği, personel güvenliği, 
mesajlaşma güvenliği ve bulut bilişim güvenliği gibi kritik konularda kurum-
ların ulusal bilişim güvenliğinin sağlanması doğrultusunda gerekli önlemleri 
zamanında ve etkin olarak almaları kritik öneme sahiptir.
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Küresel Salgın Sonrası Gıda Kaynakları ve Gıda Güvenliği

Özet
Çin’in Wuhan şehrinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan yeni korona-
virüs (SARS-CoV-2), COVID-19 hastalık etmeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Koronavirüs, büyük bir küresel salgına yol açarak dünyada pek çok kişinin 
ölümüne neden olmuştur. Büyük ölçekli bir salgın olmasına rağmen, bugüne 
kadar COVID-19’un gıda tüketimi yoluyla bulaştığına dair herhangi bir rapor 
veya veri bulunmamaktadır. Ancak enfekte bir kişi tarafından teması sonu-
cunda gıda, dolaylı olarak bulaşıya yol açabilmektedir. Tüm bu durumlar in-
sanların ellerini yıkamaları konusunda yetkililerin önerilerine neden uymaları 
gerektiğini açıklamaktadır. Bu çalışmada SARS-CoV-2 virüsünün gıdalarda 
bulunabilirliğine dair olası riskler, gıda sistemi üzerine etkileri, işletmelerin 
virüs nedeniyle oluşabilecek kontaminasyonu ve yayılımı önleme noktasında 
uygulaması gereken yöntemler, salgın sürecinde gıda güvenliği kapsamında 
iyi hijyen uygulamalarının önemi ve bu süreçte tüketicinin rolü tartışılarak 
pandemi sürecinde gıda güvenliğinin ve iyi hijyen uygulamalarının önemi 
vurgulanmıştır.
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Food Safety and Food Resources Post-COVID-19

Abstract
SARS-CoV-2, which was seen for the first time in Wuhan China in December 
2019, is the cause of coronavirus disease (COVID-19). It led to pandemic and 
resulted in the death of important numbers of people wordwide. Despite the 
large scale of the pandemic, there has been no report or data of transmission 
of COVID-19 via consumption of food to date. But food could also lead to indi-
rect contamination through if infected person touch it. This is why everybody 
should follow the recommendations of public health authorities on the wash-
ing of hands. In this study, the potential interaction of SARS-CoV-2 with food 
products and potential risks, the effects in food system, the practices that the 
food handlers can follow to prevent the contamination and the spread of the 
virus, what is the importance of good hygiene practices in food safety in this 
pandemic, the role of consumers in this process are discussed and it has un-
derlined that the importance of safety and good hygiene practices in pandemi.

Keywords
SARS-CoV-2, COVID-19, good hygiene practices, food safety, pandemic
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Giriş

İlk olarak, 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkıp bütün 
dünyaya yayılım gösteren COVID-19 (Corona Virus Desease 2019) adıyla bi-
linen SARS CoV-2 virüsü bütün dünyanın mücadele ettiği bir hastalık haline 
gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak nitelendirdiği salgının; 
sağlık, ekonomik, sosyolojik, psikolojik, eğitim vb. bir dizi etkileri nedeniyle, 
etki faktörünün diğer salgın ve virüs kaynaklı hastalıklara göre çok daha yük-
sek olduğu değerlendirilmektedir. Solunum, temas ve kişisel bağışıklık gücüne 
bağlı olarak hızla yayılım gösteren virüsün daha önce tanımlanan pandemik 
virüslerinden birtakım farklılıklar gösterdiği ileri sürülmektedir. 

Koronavirüsler (CoV’ler), hem insanları hem de hayvanları enfekte eden RNA 
virüsleridir. Virüslerin neden olduğu bu enfeksiyon solunum, gastrointestinal 
ve merkezi sinir sistemlerini etkilemektedir. Şiddetli Akut Solunum Sendromu 
Koronavirüsü (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü 
(MERS-CoV) bulaşıcı ve öldürücü olup, son yirmi yılda binlerce ölüme neden 
olmuştur. Son salgın ise, ilk kez Çin’in Wuhan şehrinde keşfedilmiştir (Zhang 
vd., 2020).

COVID-19 Pandemisi
2019 yılının Aralık ayında Wuhan’da görüldükten sonra, Çin’in her yerine hız-
la yayılmıştır (Wang vd., 2020). Virüs ile ilgili yapılan izolasyon ve tanımlama 
işlemlerinin ardından tespit edilen patojen mikroorganizma, 2019 yeni koro-
navirüs (2019-nCoV) olarak isimlendirilmiştir. Ancak daha sonra Dünya Sağ-
lık Örgütü (WHO) tarafından resmi bir açıklama yapılarak Ciddi Akut Solu-
num Sendromu Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak adlandırılmıştır. Zamanla 
SARS-CoV-2’nin ciddi bir yayılım göstermesinin ardından COVID-19, 11 Mart 
2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilmiştir 
(WHO, 2020a).
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Hızlı ve kolay şekilde yayılabilen bir hastalık olarak ifade edilen COVID-19 
enfeksiyonunun, kesin olmamakla beraber, ilk olarak Huanan Deniz Ürünleri 
Pazarı’na (Wuhan, Çin) bağlı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir. Hastalığı 
tespit edilen 41 vakanın üçte ikisinin aynı zamanda canlı hayvan da satılan 
Huanan deniz ürünleri toptan satış pazarı ile bağlantısı olduğu bulunmuştur 
(Chen, 2020). Nitekim yapılan araştırmalar sonucunda Huanan (Wuhan, Çin) 
deniz ürünleri pazarını ziyaret etmeyen bazı bireylerin de enfekte olduğu or-
taya konulmuş ve böylece hastalığın insandan insana bulaştığı kanıtlanmıştır 
(Shreen vd., 2020).  Zhou vd., (2020); dizilim teknolojisinden yararlanarak 
SARS-CoV-2 virüsü ile yarasa koronavirüsünün %96,2’ye kadar benzer bir 
gen dizilimine sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışma ile yarasanın SARS-
CoV-2 virüsünün bulaşı kaynağı olabileceği düşünülmektedir.

Bugün itibariyle 210’dan fazla ülkede toplamda 5 milyondan fazla COVID-19 
vakası meydana gelmiş ve buna karşılık bu vakaların 360,000’den fazlası ölüm 
ile sonuçlanmıştır. Bu sayılar her gün katlanarak artmaktadır (JHU, 2020). 
COVID-19’un grip benzeri semptomları genellikle enfeksiyondan 5-6 gün 
sonra ortaya çıkmakta ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, kas ve vücut 
ağrıları, ishal, bulantı ve kusma ve hatta bazı durumlarda koku veya tat kaybını 
içeren semptomlar da gözlenmektedir. Seyri ilerlemiş hastalarda ağır akut so-
lunum yolu yetmezliği, zatürre, çoklu organ yetmezliği ve ölüm görülmektedir.

COVID-19 enfeksiyonunun etkeni olan SARS-CoV-2, virüs partikülünün yüze-
yinde bulunan “S proteininin hücrelerin yüzeyindeki anjiyotensin dönüştürü-
cü enzim 2 (ACE2) reseptörüne bağlanması” aracılığı ile hücrelere tutunduğu 
ve giriş yaptığı bildirilmiştir (Shang vd., 2020). ACE2’nin SARS-CoV-2 için 
reseptör olduğunun ortaya çıkarılması bu reseptörü yüksek oranda eksprese 
eden organların ve dokuların SARS-CoV-2 için hedef organlar olacağını doğal 
olarak göstermektedir. Akciğer alveol epitel hücreleri en yoğun olmakla bera-
ber, ince bağırsak enterositlerinin yüksek düzeylerde ACE2 eksprese ettikleri 
bilinmektedir. Bu nedenle akciğerlerin yanında ince bağırsakların da SARS-
CoV-2 için potansiyel hedef olacağı açıktır (Zou vd., 2020). 

SARS-CoV-2 virüsünün kişiden kişiye bulaşması başlıca damlacık yolu ile vi-
rüs içeren solunum damlacıklarının burun, ağız ve göz yolu ile alınması ya da 
temas yolu ile virüse bulaşık ellerin burun, ağız ve göze temas ettirilmesi ile 
olduğu kabul edilmektedir. Gıda tüketilmesi aracılığı ile SARS-CoV-2 virüsünün 
bulaştığı henüz bildirilmemiştir. Bununla birlikte virüsün başka klinik örneklerde 
tespit edilip edilmediği ve dolayısıyla damlacıklardan başka numunelerin vi-
rüsün kaynağı olup olmayacağı henüz tam olarak bilinmemektedir. Nitekim 
COVID-19 hastalarının önemli bir kısmında gastrointestinal bulguların varlığı 
ve yine birçoğunun dışkısında SARS-CoV-2 virüs RNA’sına hatta enfeksiyöz 
virüs partiküllerine rastlanılması virüsün fekal-oral yol ile bulaşıp bulaşmadığı 
sorusunu akla getirmektedir. 

SARS-CoV-2 ile enfekte çocuklarda (2 aylık-15 yaş) yapılan bir çalışmada, 10 
çocuktan 8’inin rektal swaplarında virüs RNA’sı pozitif bulunmuştur. Daha da 
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önemlisi 8 hastanın boğaz ve burun sürüntüleri PCR negatif olduktan sonra 
dahi rektal sürüntülerinde PCR pozitif olmaya devam etmişlerdir. Bu sonuçlar 
da gastrointestinal sistemin virüsün saçılmasına katkı yaptığı ve fekal-oral yol 
ile bulaşmayı akla getirmektedir. Ancak bu çalışmada virüs izolasyonu yapıl-
madığı için virüse ait nükleik asitlerin varlığına rağmen enfektif virüsün bulu-
nup bulunmadığı belirtilmemiştir (Xu vd. 2020).

Çin’de yapılan bir çalışmada COVID-19 hastalarının burun sürüntüsü, kan, 
balgam, dışkı ve idrar örneklerinde, farklı zamanlarda SARS-CoV-2 varlığı 
araştırılmış ve 153 dışkı örneğinden 44’ünde (%29) virüse ait RNA tespit edil-
miş ancak 72 adet idrar numunesinde virüs RNA’sı tespit edilememiştir. Bu ça-
lışmanın dikkat çekici, belki de üzerinde en çok durulması gereken bir bulgusu 
da 2 hastanın dışkı örneklerinde enfektif virüsün izole edilmiş olmasıdır. Bu 
sonuç fekal-oral yolun SARS-CoV-2 virüsünün bulaştırılmasında maalesef rol 
alabileceğini düşündürmektedir (Wang vd., 2020a). Dışkıda virüs tespit edil-
mesinin hastalığının şiddeti veya semptomları ile bir ilişkisinin olup olmadığı 
bilinmemektedir. COVID-19 hastalarının %2-35’inde solunum sistem bulgula-
rından daha az olmak üzere karın ağrısı, sindirim sistemi kanaması, bulantı, 
kusma ve ishal gibi gastrointestinal bulgular rapor edilmektedir. Bazı çalışma-
larda hastaların %10 kadarında gastrointestinal bulguların solunum bulgula-
rından ve yüksek ateşten önce görüldüğünü bildirilmiştir (Wang vd., 2020b).

Burun, boğaz ve dışkı örneklerinde yapılan bir çalışmada, 74 dışkı örneğinin 
44’ünde, SARS-CoV-2 RNA’sı yönünden pozitif bulunmuştur. Uzun süreli ta-
kipte nazofarengal sürüntüler semptomların başlamasından ortalama 15 gün 
sonra pozitif kalmaya devam ederken dışkı örnekleri pozitif bulunan 41 hasta-
nın nazofarengal sürüntüleri ortalama 16 gün pozitif kalmaya devam etmiştir. 
Bu hastaların dışkı örnekleri ortalama 30 gün pozitif kalmıştır.  Bu bulgulara 
dayanarak araştırıcılar solunum sistemi numuneleri negatifleştikten sonra vi-
rüsün hastaların gastrointestinal sisteminde replikasyona devam edebileceği-
ni ve solunum sisteminde elimine edildikten sonra yaklaşık 30 gün boyunca 
virüsün gaita yolu ile saçılmaya devam edebileceğini bildirmişlerdir (Wu vd., 
2020). Yukarıda rapor edilen bulgular nispeten az sayıda hasta bulguları olma-
sı nedeniyle, enfeksiyöz virüsün hangi sıklıkta ve ne kadar süre boyunca dışkı-
da tespit edilebildiğinin daha çok sayıda örnekle incelenmesi gerekmektedir. 
COVID-19 hastalığının ortaya çıkabilmesi için düşük miktarlarda virüsün ye-
terli olduğu göz önünde bulundurulduğunda dışkıdaki çok az miktardaki en-
feksiyöz virüsün dahi hastalığın yayılmasında rol alabileceği unutulmamalıdır 
(Amirian, 2020). 

COVID-19 Sürecinde Gıda İhtiyacının Karşılanması ve Gıda 
Güvenliği
COVID-19 hastalığı için henüz herhangi bir tedavi veya aşı geliştirilmediğin-
den bilim camiası ve yetkililer, mevcut dönemde ve gelecekte pandemik kriz-
lerin kısa ve uzun vadede yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak ve süreci daha iyi 
yönetmek için ciddi çabalar sarf etmektedir. Bu dönemde insanların hayatta 
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kalması için gıdaya olan gereksinimleri nedeniyle gıda sektörü ve paydaşla-
rı da ön plana çıkmaktadır. İşgücü mevcudiyetinde %25’ten fazla azalmaya 
neden olan bu denli ciddi bir pandeminin dünya genelinde gıda kıtlığına da 
yol açabileceği, olası bir ihtimal olarak karşımıza çıkmaktadır. Yetkililerin ve 
araştırma gruplarının, salgının etkilerini hafifletme noktasında gıda sistemine 
yönelik en kritik tehditleri hızla belirlemeleri gerekmektedir. Bu çalışmada 
ülkemizde COVID-19 salgını kriz döneminde mevcut gıda kaynakları, gıda 
güvenliği kapsamında değerlendirilmiş ve gıda ürünlerinin gerek bulaşı kay-
nağı gerek ise yayılım kaynağı olma noktasında risklerinin neler olduğu araş-
tırılmıştır. 

SARS-CoV-2’nin Gıdalardaki Muhtemel Riskleri
COVID-19 hastalığı için ana bulaşma şeklinin kişiden kişiye; genel olarak hap-
şırma, öksürme veya solunum sırasında enfekte damlacıklar yoluyla olduğu ka-
bul edilmektedir. Bir kişi hapşırdığında ortama hava yoluyla, yaklaşık 20.000 
virüs içeren küçük damlacıklar yayılmaktadır. SARS-CoV-2 gibi virüslerin ya-
yılması için, havada bir itme kuvvetini olması ve kişinin bu yayılan virüsle te-
masa geçmesi gerekmektedir. Bazı virüslerin belirli doku ve organları hedef 
aldığı bilinmekte olup koronavirüsün ise akciğerleri hedef aldığı tespit edil-
miştir (WHO, 2020b). Virüs kâğıt, plastik, cam alüminyum, ahşap gibi değişik 
malzemeler üzerinde en fazla 4-5 gün canlı kalabilmektedir.

SARS-CoV-2’nin solunum yolu ile bulaştığı kesin olarak bildirilse de bütün en-
feksiyonlarda olduğu gibi gıda, şüpheli kaynaklardan biri olarak görülerek in-
sanlar tarafından sorgulanmaktadır. COVID-19 hastalık etmeni SARS-CoV-2, 
gıda bileşiminde ve yüzeyinde gelişememektedir. Uygun koşullar altında bak-
teriler gıdaların yüzeyinde gelişebilirken, SARS-CoV-2 gibi virüsler çoğalmak 
için yaşayan bir konakçıya gereksinim duymaktadır. Virüsler çeşitli nesnelerde 
ve yüzeylerde canlılıklarını sürdürebilmelerine rağmen bir gıdada ne kadar 
süre ile canlı kalabilecekleri ve vücuda ne kadar miktarda alındığında enfeksi-
yon meydana getirdikleri bilinmemektedir (WHO, 2020a). 

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Amerika Birleşik Devletleri Gıda 
ve İlaç Dairesi (FDA), neredeyse tüm ülkeleri etkileyen ve binlerce ölüme ne-
den olan COVID-19’un bulaşı kaynaklarına dair detaylı araştırmalar yapa-
rak durumu yakından takip etmektedir. MERS-koronavirüs (MERS-CoV) ve 
SARS-koronavirüs (SARS-CoV) gibi virüsler nedeniyle daha önce karşılaşılan 
salgınlar, gıdaların ilgili virüsler için bir bulaşı kaynağı olmadığını göstermiştir 
(FDA, 2020). Günümüz salgınında da SARS-CoV-2 virüsünün bu yönden farklı 
olduğuna dair herhangi bir kanıta rastlanmamıştır. AB üye Devletleri’ndeki 
Gıda Güvenliği ajanslarının yaptıkları araştırmalara göre, işlenmiş gıdalarda 
COVID-19 hastalık etmenine rastlamak mümkün değildir. Avrupa Gıda Gü-
venliği Otoritesi, ek olarak, gıdaların COVID-19 virüsünün muhtemel bir kay-
nağı veya bulaşma yolu olduğuna dair herhangi bir veri veya kanıt bulunma-
dığını da belirtmiştir (EFSA, 2020). Bununla birlikte, COVID-19 büyük ölçekli 
bir salgın olmasına rağmen, bugüne kadar gıda tüketimi yoluyla bulaştığına 
dair bir rapor bulunmamaktadır. Netice itibariyle, gıdaların COVID-19 ile il-
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gili olarak toplum sağlığı için bir risk oluşturduğuna herhangi bir kanıt bulun-
mamaktadır. Diğer taraftan, eğer enfekte bir kişi gıdaya dokunursa ve sağlıklı 
başka bir kişi bu gıdayla temas ederse bu durumda gıdalar da bulaşı kaynağı 
olabilmektedir. Teorik olarak, enfekte olmuş bir kişi tarafından kontamine 
olan gıda ve ambalajların taşıyıcı olabilmeleri nedeniyle dolaylı yönden enfek-
siyon kaynağı olabilmektedir. Bu anlamda virüsün gıdalara bulaşma yolunun 
aslında gıda işletmelerinde herhangi bir hastalık belirtisi olmayan ancak taşı-
yıcı olarak nitelendirilen personellerin gıdaları enfekte etmesi şeklinde olduğu 
belirlenmiştir (Sağdıç vd., 2020). Dolayısıyla gıdalarda meydana gelebilecek 
olası bir bulaşı ihtimalinin ortadan kaldırılması noktasında aslında gıdaların 
yanı sıra personeli korumak için de Ulusal Gıda Güvenliği düzenlemelerine 
ve COVID-19 ile ilgili kurallara uyulması gerekmektedir. Gıda işletmeleri ve 
işletmecileri iyi hijyen uygulamaları ve standart işletme prosedürlerini güçlen-
dirmelidir. Bu anlamda üretim ve satış zincirinde çalışan tüm personel konu 
ile ilgili bilinçlendirilmeli ve belirti olmaması halinde dahi maske ve eldiven 
takması, ilgili yönetim birimleri tarafından zorunlu hale getirilmelidir.

SARS-CoV-2 Virüsünden Korunma Noktasında Gıda işletmelerinin ve Tüketi-
cilerin Rolü 
Araştırmaların SARS-CoV-2 ve diğer koronovirüslerin sindirim sisteminde 
canlı kalarak dışkı ile atıldığını göstermesi, bu virüslerin çok uzun süreler ya-
şadığımız ortamlarda bulunabileceğini ve korunmak için gıda üreticileri ve 
tüketicilerin genel hijyen kurallarına mutlaka dikkat etmelerinin hayati önem 
taşıdığını göstermektedir. 

Deneysel koşullar altında virüsün, ambalajlamada kullanılan plastik veya kar-
ton gibi çeşitli yüzeylerde canlı kalabildiği belirlenmiştir. Bu durum gıdalarda 
ambalaj malzemelerinin de kişiler için kontaminasyon kaynağı olabileceğini 
göstermektedir. Dolayısıyla alışveriş yaparken ve alışveriş yaptıktan sonra tü-
keticiler tarafından bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Market Alışverişi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• Bulaşıyı önlemek için alışveriş yapan kişiler arasında en az 1,5 m mesafe bıra-

kılması gerekmektedir.
• El sıkışmaktan, sarılmaktan veya diğer fiziksel temaslardan kaçınılmalıdır.
• Eğer mevcutsa, alışveriş arabaları veya sepet kulpları gibi sık dokunulan yü-

zeylerin dezenfektan veya dezenfektan içeren mendillerle silinmesi önemlidir. 
• Ellerde mevcut olan herhangi bir patojenle meydana gelebilecek olası bir kon-

taminasyondan kaçınmak için satın alınmak istenen üründen başka ürünlere 
dokunmamalıdır. 

• Yüze dokunmaktan kaçınılmalıdır. 
• Markette maske takmak enfekte olma riskini azaltırken aynı zamanda karşıdaki 

kişilere sosyal mesafeye uymaları konusunda hatırlatıcı bir rol oynayabilmek-
tedir. Aynı zamanda maske takmak, semptomatik olan kişilerin başkalarına 
bulaştırmasını önlemeye yardımcı olmaktadır. 
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• Özellikle sebze ve meyveler çok sayıda kişi tarafından temasın önlenmesi için 
gerekli tedbirler alındıktan sonra, işletme personeli tarafından paketlenmelidir. 

• Marketten ayrılmadan önce veya ödeme alanında beklerken, varsa el dezenfek-
tanı kullanılmalıdır.

• Ateş veya öksürük gibi belirtileri bulunan kişiler halka açık yerlerde alışveriş 
yapmaktan kaçınmalıdır. 

• Elleri sık sık yıkamak ve kişilerle aradaki mesafeyi korumak, hastalığı önleme-
nin en iyi yoludur.

Market Alışverişinden Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Gerçekleştirilen son çalışmalar SARS-CoV-2 virüsünün yüzeylerde veya nesne-
lerde 72 saate kadar bulaşıcı özelliğini koruduğunu göstermiştir. Ancak yay-
gın olarak kullanılan malzemelerin yüzeyindeki virüslerin çoğu ilk 24 saatten 
sonra etkisiz hale gelmekte ve bulaşıcı özelliğini yitirmektedir. Bu ürünlerde 
yer alan virüs içeren partiküllerinin hastalık yaydığına dair sınırlı sayıda bulgu 
tespit edilmiştir.

• Yiyecekler paketinden çıkarıldıktan sonra daima ellerin yıkanması gerekmek-
tedir.

• Bu önleme ilaveten yüzeylerin silinmesi ve dezenfekte edilmesi de yapılması ge-
reken işlemler arasında yer almaktadır. 

• Yiyecek ve gıda paketleri kullanılırken gözlere, burna veya ağıza dokunmak-
tan kaçınılmalı ve tekrar kullanılabilir alışveriş torbaları düzenli olarak yı-
kanmalıdır.

• Yiyecekler, paketinden çıkarıldıktan kısa bir süre sonra tüketilecekse yemekten 
önce el hijyenine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• Tabak, kaşık, çatal ve bardak gibi kişisel eşyalar başka kişilerle paylaşılmamalıdır.
• Tüketimden önce meyve ve sebzeler suyla iyice durulanmalıdır (Desai ve Aro-

noff, 2020).

Tüm bu uygulamalar dikkate alındığında bu süreçte güvenli gıda tüketimin-
de COVID-19’dan kaçınmanın en iyi yolu iyi hijyen uygulamalarıdır. Alışveriş 
yaptıktan sonra, yiyecekleri kullanmadan önce, hazırlık sırasında ve yemekten 
önce eller daima en az 20 saniye sabun ve su ile yıkanmalı ve kullan-at havluyla 
iyice kurulanmalıdır. Yiyecekler hazırlanırken kullanılan tüm ekipman ve yü-
zeyler yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. 

Bu noktada WHO, daha güvenilir gıda için beş anahtar kural belirlemiştir:

1. Temiz Tut
2. Çiğ ve pişmiş gıdaları ayır
3. İyice pişir
4. Yiyecekleri güvenli sıcaklıklarda tut
5. Güvenilir su ve hammadde kullan (WHO, 2020b)
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Görsel 1. Virüsün bulaşması ve korunma

Kaynak: (Desai & Aronoff, 2020)
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COVID-19 Sonrası Yeni Dönemde Gıda Üretiminde Ele Alınması Gereken 
Konular 
COVID-19 salgınına dair tüm etkenleri dikkate aldığımızda gıda endüstrisinin 
ve gıda tedarik zincirinin yeni dönemde ele alması gereken dört önemli husus 
vardır (Şekil 1).

Birincisi; tüketiciler daha sağlıklı diyetler uygulayarak kendilerini ve bağışık-
lık sistemlerini korumaya çalışırken, bu ürünlere olan talep artabileceğinden, 
gıdaların biyoaktif bileşenlerinin bulunmasının kritik bir hal alması ve kıtlık 
meydana gelmesi olasılığıdır. İkinci olarak; virüsün üreticiler, perakendeciler 
ve tüketiciler arasında yayılmasının önlenmesi noktasında gıda güvenliği dik-
kat edilmesi gereken bir konudur. Üçüncü olarak; yaklaşık bir milyar kişinin 
karantina uygulamasıyla beraber evlerinden çıkamamaları nedeniyle meydana 
gelen gıda güvenilirliği sorunları yine üzerinde durulması gereken önemli bir 
husustur. Son olarak, pandemi döneminde gıda sistemlerinin sürdürülebilirli-
ği, sektörün ele alması gereken bir diğer konudur.

Gıda üretim ve tedarik zincirlerindeki tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir 
ortam sağlamak, gıda kıtlığını önleme noktasında bir gerekliliktir. Gıda teda-
rik zincirinin güvenliğini ve bütünlüğünü koruma ve uluslararası ticareti des-
tekleme ihtiyacı ile dengelemek için gıda güvenliğinde yetkili mercilerin, de-
vam eden COVID-19 salgını sırasında kritik öneme sahip hizmetlere öncelik 
vermeleri gerekmektedir. Bunu kolaylaştırmak için FAO ve WHO, gıda güven-
liğinde yetkili kişiler için kılavuz geliştirmiş ve FAO, pandemi sürecinde gıda 
güvenliği ve gıda güvenilirliği için uygulanması gereken politika konusunda 
yol göstermiştir. Güvenli gıda üretimini sağlamak ve sürdürmek için, Codex 
Alimentarius Komisyonu ve Gıda İthalat ve İhracat Denetimi ve Sertifikasyonu 
tarafından geliştirilen mevcut uluslararası standartların uygulamalarını güç-
lendirmek çok önemlidir (FAO, 2020).

FAO, ek olarak, insanların pandemi sırasında güvenli ve besleyici gıdalara 
erişebilmesi için tedarik zincirlerinin sürekliliğini sağlayan önlemleri destek-
lemektedir. Bu anlamda e-ticareti artırarak acil gıda yardım programlarının 
genişletilmesi ve küçük işletmelerin tarımsal üretimine acil yardım sağlanması 
gibi özel stratejiler önermektedir. Benzer şekilde, kilit öneme sahip lojistik 
darboğazlarına (ör. balık, sebze ve meyve gibi bozulabilir gıdaların şehirler 
arası gıda taşımacılığının engellenmesi), gıda fiyatlarının yükselmesi duru-
munda tedarik zincirini hareketlendirmek ve mali tedbirleri uygulamak için 
vergi ve ticaret politikalarına odaklanmayı önermektedir. FAO, bu kriz sırasın-
da gıda tedarikinin güvenliğini korumak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları 
desteklemek adına gıda zincirindeki herkese hedeflenen rehberlik hizmetini 
sağlama noktasında WHO ile kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmektedir (FAO, 
2020). 
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Şekil 1. Koronavirüs Salgını (COVID-19) Kriz Döneminde Gıda Sistemleri

 
 
 
COVID-19 Pandemisi Srasnda Gda Güvenliği ve Beslenme 
COVID-19 salgn karşsnda bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlğn 
artrmak için, ekolojik modelin uyarlanmş bir versiyonu kullanlarak 
bireysel, toplumsal, ulusal ve küresel seviyelerde optimal beslenmeyi 
sürdürmek için bir eylem plan önerilmiştir (Naja ve Hamadeh 2020; Tablo 
1 ve Şekil 3).  COVID-19 ile mücadele için bireysel düzeyde beslenme ve 
diyet önerilerinin çoğunu yönlendiren ortak payda, diyet ve bağşklk 
arasndaki bağlant ile ilişkilidir. Çünkü diyetin insanlarn bağşklk 
sistemi ve hastalklara duyarllğ üzerinde önemli bir etkisinin olduğu 
bilinmektedir.  Hastalğn kontrolünde kendi kendine izolasyon ve sosyal 
mesafe gibi tedbirler, virüsün yaylmn snrlamada, hastalğn görülme 
riskini azaltma ve nihayetinde hastalğn kontrolünde çok önemlidir. 
Ancak, bu önlemlerin hem gdaya erişimde hem de kullanm şeklinde ciddi 
etkileri vardr (Naja ve Hamadeh, 2020). Çünkü kişinin sürekli olarak evde 
kalmasnn beslenme alşkanlklar ve fiziksel aktivite kayplar gibi yaşam 
tarz üzerinde doğrudan etkileri bulunmaktadr. Ksa süreli olsa bile, 
fiziksel aktivitenin az olmas, fiziksel ve zihinsel sağlğ olumsuz 
etkileyebilir. Sürekli evde kalmak, yüksek kalori alm ve artan obezite riski 
ile ilişkili olan düzensiz yeme alşkanlklarna neden olabilir. Bu bağlamda, 
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COVID-19 Pandemisi Sırasında Gıda Güvenliği ve Beslenme
COVID-19 salgını karşısında bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığını artırmak 
için, ekolojik modelin uyarlanmış bir versiyonu kullanılarak bireysel, toplum-
sal, ulusal ve küresel seviyelerde optimal beslenmeyi sürdürmek için bir eylem 
planı önerilmiştir (Naja ve Hamadeh 2020; Tablo 1 ve Şekil 3).  COVID-19 ile 
mücadele için bireysel düzeyde beslenme ve diyet önerilerinin çoğunu yönlen-
diren ortak payda, diyet ve bağışıklık arasındaki bağlantı ile ilişkilidir. Çünkü 
diyetin insanların bağışıklık sistemi ve hastalıklara duyarlılığı üzerinde önem-
li bir etkisinin olduğu bilinmektedir.  Hastalığın kontrolünde kendi kendine 
izolasyon ve sosyal mesafe gibi tedbirler, virüsün yayılımını sınırlamada, hasta-
lığın görülme riskini azaltma ve nihayetinde hastalığın kontrolünde çok önem-
lidir. Ancak, bu önlemlerin hem gıdaya erişimde hem de kullanım şeklinde 
ciddi etkileri vardır (Naja ve Hamadeh, 2020). Çünkü kişinin sürekli olarak 
evde kalmasının beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite kayıpları gibi yaşam 
tarzı üzerinde doğrudan etkileri bulunmaktadır. Kısa süreli olsa bile, fiziksel 
aktivitenin az olması, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Sürekli 
evde kalmak, yüksek kalori alımı ve artan obezite riski ile ilişkili olan düzensiz 
yeme alışkanlıklarına neden olabilir. Bu bağlamda, COVID-19 pandemisi sıra-
sında bireylerin en önemli sorumlulukları, sağlıklı bir yaşam tarzı uygulayarak 
meyve ve sebzeler açısından zengin diyetler yemek, serbest zaman boyunca 
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egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli kilo almaya çalışmak ve yeterli miktarda 
uyku almaktır. Ayrıca, bireyler için, günde 8-10 bardak su içilmesi, şeker ilaveli 
meyve suları ve gazlı içeceklerin azaltılması, doymuş, trans yağ fast-food ürün 
tüketiminin azaltılması ve günlük fazla tuz tüketilmemesi tavsiye edilmektedir 
(Naja & Hamadeh 2020; WHO, 2020).  Bunun yanında bağışıklık sistemindeki 
Th1 hücrelerinden salgılanan çeşitli interlökin-6, interferon gama ve tümör 
nekrozis faktör-α üretimini baskılayarak hücresel bağışıklığı güçlendiren D vi-
tamini (Grant vd., 2020), doğal bir anti mikrobiyal glikoprotein olan laktoferi-
nin, COVID-19 semptomlarını azalttığı bildirilmiş (Serrano vd., 2020), ancak 
bu klinik çalışmaların daha kapsamlı hasta grupları ile yürütülmesinin gerek-
li olduğu ifade edilmiştir. COVID-19 enfeksiyonunu orta ve şiddetli düzeyde 
geçiren hastaların tedavisinde damar içi uygulama ile 10-20 g/gün arasında 
değişen dozlarda C vitamininin yararlı olduğu görülmüştür (Cheng, 2020). 
Kurkumin, resveratrol, kuersetin, ekinezya ekstraktı gibi fitokimyasalların IL-
1β, IL-6 ve TNF-α gibi inflamatör biyobelirteç seviyelerini düşürerek bağışık-
lığı desteklediğini ve koronavirüslere karşı koruyucu olabileceği bildirilmiştir 
(Zahedipour vd., 2020; Marinella, 2020; Huang vd., 2020). Ancak, bu biyoaktif 
ürünlerin güvenli ve terapötik seviyelerin belirlenmesi için ileri düzeyde bilim-
sel çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Ulaşım, dağıtım ve teslimattaki zorluklar nedeniyle, COVID-19 salgınında,  
gıdaya erişimde sorunlar yaşanabilir (Vallianatos vd., 2010). Pandemiler, tü-
ketici talebinde belirsizlik ve dalgalanma yaratarak, özellikle gıda stoklarının 
tam zamanında ekonomide tutulmasını zorlaştırmaktadırlar. İnsanlar ihtiyaç 
duyduklarından daha fazla gıda stoklayabilirler. Stoklama, piyasalarda aşırı 
kıtlıklara ve hızla yükselen fiyatlara yol açabilir. Bu durum nüfusun riskli grup-
larında yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Yaşlılar ve kronik hastalıklar olan kişiler, 
sağlık sorunları ve sınırlı satın alma güçleri göz önüne alındığında, yetersiz 
beslenebilirler. Bu nedenle, topluluk düzeyindeki risk grupları tanımlanarak 
planlı ve güvenilir bir destek sistemi aracılığıyla gıdalara erişim ve gıda mev-
cudiyeti konusundaki yardımı genişletmek, çok önemli bir toplumsal sorumlu-
luktur (Naja & Hamadeh, 2020).

Her ülke, pandemi zamanlarında, yeterli yiyecekler sağlamanın getirdiği zor-
luklara karşı, nüfusun sağlık ihtiyaçlarını destekleyen, en düşük maliyetli diyeti 
içeren bir gıda sepetini tanımlamalı, finanse etmeli ve dağıtmalıdır. Bu da, 
ülkenin yerel tarımsal ürünlerini içermeli ve gıda ithalatına bağımlılığı en aza 
indirmelidir. Gıda alımlarını ve hükümlerini finanse etmek için kaynakların 
seferber edilmesi, temel gıdalar ve ürünler için vergi muafiyeti ve tarım ve gıda 
üretimi endüstrilerin desteklenmesi ile ilgili politikalar oluşturulmalıdır. CO-
VID-19 pandemisinin gıdaların arz ve talep dinamikleri üzerindeki etkisi göz 
önüne alındığında, fiyat artışları zaman zaman kontrol edilemeyen seviyelere 
ulaşarak yaygınlaşır. Bu, gıda fiyatlarını ve pazarlarını yakından izlemek ve de-
netlemek için ulusal çaba gerektiren bir durumdur (Naja & Hamadeh 2020).

Hükümetler salgın sırasında halkla açık ve iki yönlü iletişim kurmalı ve sürdür-
melidirler. Özellikle kritik öneme sahip olan şeffaflık ve güven, destek ve uyu-
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mun sağlanması için gereklidir (Naja & Hamadeh 2020). Kamuoyunu yeterli 
gıda tüketimi ve alımı konusunda bilgilendirmek için kamuoyu bilinçlendirme 
kampanyaları, beslenme eğitimi, acil durum haber bültenleri, radyo ve TV du-
yuruları ve röportajlar ile hükümet temsilcileriyle doğrudan iletişim için özel 
telefon hatları tahsis edilebilir (Naja & Hamadeh 2020).

Gıda talebini karşılamak için büyük ölçüde ithal gıdaya bağımlı olan ülkeler, 
özellikle sınır geçişlerinin kapanması karşısında tedarik zincirindeki aksama-
lar nedeniyle, birtakım risklerle karşılaşabilirler. Bu nedenle, küresel ticaretin 
sorunsuz bir şekilde akışını sağlamak ve uluslararası piyasalarda gıda güven-
sizliğini önlemek için dünya çapında gıda arzını güvence altına almak esastır 
(Naja & Hamadeh 2020). Her ülkenin uyguladığı korumacı stratejiler, insanlı-
ğın bu salgından mümkün olan en az kayıpla çıkmasını sağlamak için ülkeler 
arasındaki küresel iş birliği, dayanışma ve koordinasyon ile tamamlanmalıdır.

Şekil 2. COVID-19 pandemisi sırasında beslenme ve gıda güvenliğini desteklemek için 
bireysel, toplumsal, ulusal ve küresel düzeyde önerilen bir eylem planı

Kaynak: (Naja & Hamadeh 2020)



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

952

Tablo 1. COVID-19’un birey, toplum, ulusal ve küresel düzeylerde beslenme ve gıda gü-
venliği üzerindeki etkisini azaltmak için öneriler

COVID-19 Pandemisi Sırasında Beslenme Önerileri

B
ir

ey
se

l

• Mikro elementlerin neden olduğu gizli açlıktan korunun. Çünkü çinko, demir, 
selenyum, iyot, vitamin A, B12 ve D yetersizlikleri birçok hastalıkla bağlantılıdır. 

• Besin ihtiyaçlarınıza göre iyi dengelenmiş diyet ile beslenin ve düzensiz atıştırma-
lıklardan kaçının.

• Narenciye, koyu yeşil yapraklı meyveler, kabuklu yemişler ve süt ürünleri gibi A, 
C, E, B12, çinko ve demir bakımından zengin gıdaları tüketin.

• Egzersiz (ev egzersizi), düzenli uyku ve meditasyon ile sağlıklı bir yaşam tarzı 
sürdürün. 

• Sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durun.
• COVID-19 ile besleme ve diyet tüketimi arasındaki ilişki hakkında yanlış bilgileri 

yaymaktan kaçının.

T
op

lu
m

sa
l

• Stok ve panik halindeyken yapılan alışverişin yıkıcı sonuçları hakkında farkında-
lık yaratın.

• Başta yaşlılar ve kronik hastalar olmak üzere, toplum içerisindeki yetersiz beslen-
me riski yüksek olan nüfusu belirleyin ve destekleyin.

• Temel gıda ürünlerinin toplumun tüm üyeleri için ulaşılabilir, erişilebilir ve 
uygun maliyetli olmasını sağlamak adına, planlı ve güvenilir bir destek sistemi 
oluşturun.

U
lu

sa
l

• Gıda güvencesi bütünlüklü bir yaklaşımla bir halk sağlığı sorunu olarak ele alın-
malı.  

• Sağlıklı-dengeli beslenme olanaklarının iyileştirilmesi için tek sağlık konsepti 
doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili 
bilim kuruluşlarının birlikte çalışmasının sağlanması 

• Nüfusun sağlık ihtiyaçlarını karşılayan, ülkenin yerel tarım ürünlerinin kullanı-
mını sağlayan ve gıda ithalatına bağımlılığı en aza indiren, en düşük maliyetli bir 
diyet tanımlayın, finanse edin ve dağıtın.

• Gıda alımlarını ve erzakları finanse etmek için gerekli kaynakları seferber edin.
• Temel gıdalar ve mallar için yapılan vergilendirmeden feragat edin.
• Tarım ve gıda üretim endüstrisini destekleyin. 
• Marketleri ve gıda fiyatlarını yakından inceleyin ve denetleyin.
• Özel sektör, uluslararası ajanslar ve yerel topluluklar arasında ağlar kurun.
• Güven, destek ve uyum sağlamak için kritik öneme sahip yüksek şeffaflık düzeyle-

rini koruyun.
• Gençlerin yeniden köye dönüşü teşvik edilmeli ve tarımsal üretime katkıları 

desteklenmeli.
• Başta endemik bitki ve hayvan türleri olmak üzere biyoçeşitlilik korunmalı.

K
ür

es
el

• Küresel ticaretin sürekli akışını sağlamak ve ticaret kısıtlamalarından kaçınmak, 
gıda ve yem tedariklerinin yanı sıra tarımsal girdilerin de COVID-19 önlemleri 
tarafından zaten zorlanmış olan yerel koşulların kötüleşmesini önlemek 

• İthalat vergilerini ve gıda ürünleri üzerindeki diğer kısıtlamaların azaltılması.
• Başta endemik bitki ve hayvan türleri olmak üzere biyoçeşitlilik korunmalı.

Kaynak: (Naja & Hamadeh 2020)
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Sonuç
Her gün binlerce vaka ve ölüm rapor edilmesiyle beraber, Dünya Sağlık Ör-
gütü, koronavirüs hastalığını küresel bir salgın olarak ilan etmiştir. COVID-19 
salgını ile yeni bir dönem ve süreç ortaya çıkmıştır. Ekonomi ve gıda sistemleri 
dolayısıyla insanlık için hala detaylı çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. 
Salgının ilerlemesiyle bilim insanları ve sektöre yönelik uzmanlar, gıda gü-
venliği ve gıda güvenilirliğinin sağlanması gibi birçok önemli konuda çeşitli 
zorluklarla savaşmak zorunda kalacaklardır. Bu noktada COVID-19 pandemi 
döneminde kabul edilebilir ve ekonomik açıdan rekabetçi ürünler sunarak, 
sağlığa yararlı, tüketicilerin bağışıklık sistemini destekleyen biyoaktif bileşik-
ler ve antioksidanlarla güçlendirilmiş fonksiyonel gıdalar geliştirerek olası bir 
ekonomik krize karşı önlem alınmalıdır. Şüphesiz bu süreçte “her zamanki 
işler” mantığı ile gerçekleştirilen uygulamalardan kaçınmaya, sürdürülebilir 
ve modern gıda sistemlerini geliştirme çabalarını hızlandırmaya ihtiyaç var-
dır. Bazı virüsler pasif formda uyku haline geçmekte ve kişinin yaşlanması, 
zayıflaması, beslenme yetersizliği veya stres durumlarında vücut bağışıklığının 
düşmesiyle ortaya çıkmaktadır (WHO, 2020b). Dolayısıyla beslenmenin hayati 
öneme sahip olduğu bu süreçte güvenli ve sürdürülebilir gıda kavramları hiç 
olmadığı kadar önem kazanmaktadır. Bu anlamda salgına neden olan etme-
nin gıda tedarik zincirine bulaşmasının önlenmesi gerekmektedir. Mevcut bil-
gilere göre virüsün gıdalara bulaşma yolunun gıda işletmelerinde herhangi bir 
hastalık belirtisi göstermeyen ancak virüsü taşıyan enfekte olmuş çalışanların 
gıdaları bulaştırması şeklinde olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle gerek üre-
tim gerekse satış zincirinde çalışan tüm personelin iyi hijyen uygulamalarının 
gerekliliği ve maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı-
nın zorunluluğu ve en önemlisi tüm yönleriyle pandemi sürecinin ciddiyetinin 
kavranması ile ilgili hususlarda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.

Sonuç olarak; tüm dünyayı etkileyen SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu 
COVID-19 hastalığı insan sağlığı için büyük bir risk kaynağıdır. Enfekte bir 
kişinin öksürüğü, hapşırığı ile damlacık şeklinde yayılan virüsün nefes alınıp 
verilmesi ile sağlam kişilere bulaşması hastalığın geçişinde en etkili yoldur. 
Kontamine olmuş yüzeylere dokunulmasının ardından kişinin kendi yüzüne, 
burnuna, gözüne dokunmasının da diğer bir yayılma yöntemi olabileceği dü-
şünülmektedir (WHO, 2020a). Bugüne kadar gıdalarla veya sindirim yoluyla 
bulaştığına dair bir veri bulunmadığı için hastalığın gıda veya ambalaj ile bu-
laşmasının pek mümkün olmadığı uzmanlar tarafından da ifade edilmektedir. 
COVID-19’dan sorumlu hastalık etmeninin gıdanın bileşiminde veya yüzeyin-
de mevcut olup olmadığı, gıdada canlılığını ne kadar süre ile sürdürebileceği 
ve insanları enfekte edip edemeyeceği hakkında henüz kesin bilgi bulunma-
maktadır. Ancak mevcut bilimsel çalışmalara göre, SARS-CoV-2 virüsünün 
gıda ve gıda ambalajı ile bulaştığına dair bir bilgi bulunmasa da hastalık etme-
nini taşıyan enfekte bir kişinin, tüketilen gıdalarla teması olabileceği ihtimali 
göz önüne alınarak kişisel hijyen kuralları sağlanması gerektiği açıktır. Diğer 
taraftan, gıdalar tüketilmeden önce “güvenli gıda” kavramının tam olarak sağ-
lanabilmesi adına gerekli tüm doğru üretim ve hijyen uygulamaların gerçek-
leştirilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir.
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Özet
COVID-19 salgını şok niteliğinde etkisiyle, hareketliliğin azalmasına ve eko-
nomik faaliyetlerin daralmasında neden olmuştur. Tarım sektörü de özellikle 
gıda işleme ve tedarik zincirindeki aksaklıklar, ekonomik daralma ve gıdaya 
ulaşımdaki zorluklar nedeniyle olumsuz yönde etkilenmiştir. Ancak tarımın 
kendine has özellikleri nedeniyle daralma diğer sektörlere göre daha az ol-
muştur. Türkiye, tarımın çok iklimli olmasının verdiği ürün çeşitliliği; gıda 
ürünlerine olan yüksek talep nedeniyle piyasa canlılığı; tarımın gelişmeye açık 
olması; ithalata dayalı gıda tüketimi yüksek olan ülkelere yakınlık; kadim tarım 
kültürü ve endemik tür zenginliği; avantajlarını iyi kullanılarak salgını önemli 
fırsatlara dönüştürülebilir. Bu kitap bölümünde, tarım sektörünün belirtilen 
avantajları dikkate alınarak ve salgın ile ilişkilendirilerek değerlendirmeler 
yapılmış ve geleceğe yönelik öneriler sunulmuştur. COVID-19 salgınıyla öne 
çıkan gıda arzında kendine yeterlilik, ürün çeşitliliği avantajının ileri tekno-
lojiyle desteklenmesiyle rahatlıkla sağlanacaktır. Salgınla oluşan daha doğal, 
temiz ve helal gıdaya ulaşım eğilimi, sürdürülebilir tarım politikalarını öne 
çıkaracaktır. Salgın sırasında güçlendiği gözlenen kırsal yaşamı tercih eğilimi, 
kırsalda iş ve yaşam şartlarının iyileştirilmesiyle desteklenirse tersine göçü teş-
vik edecektir. Salgının sebep olduğu gıda tedarik sorununun giderilmesine yö-
nelik online dijital teknoloji çözümleri, gıda değer zincirindeki problemlerin 
giderilmesinde önemli bir araç olacaktır. Arzdan çok gıda talebindeki daral-
manın fiyatları düşürmesi, Türkiye’nin gıda tüketimi ithalata dayalı ülkelere 
yakınlık avantajını kullanarak ihracatını artırmasını gerektirecektir. Tarımın 
stratejik önemine yönelik artan toplumsal farkındalık, tarım ve kırsalın temel 
sorunlarını gidermede yararlı olacaktır.
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Effects of COVID-19 Pandemic
on National and International Sustainable Agriculture

and Agricultural Policies

Abstract
COVID-19 pandemic caused mobility to decrease and thus economic activities 
to shrink. Agricultural sector has also been adversely affected, particularly due 
to disruptions in the food processing and provision, economic contraction and 
difficulties in accessing food. However, due to the specific characteristics of 
agriculture, contraction was less than other sectors. In Turkey, given the va-
riety of products being because of climate of agriculture; market viability due 
to high demand for food products; agriculture is open to development; close-
ness to the countries with high import food consumption ancient agricultural 
culture and endemic species richness; by using the advantages well, the pan-
demic can be turned into important opportunities. In this book section, eva-
luations are made by taking into consideration the specified advantages of the 
agricultural sector and associating them with the pandemic, and suggestions 
are presented for the future. Self-sufficiency in food supply, which stands out 
with the pandemic, will be achieved by supporting the advantage of product 
variety with advanced technology. Increasing tendency to access more natural, 
cleaner and halal food caused during the pandemic will highlight sustainable 
agricultural policies. The tendency to prefer rural life, which has been obser-
ved to be strengthened during the pandemic, will support reverse migration 
if supported by improving working and living conditions in the rural. Online 
digital technology solutions for provision of food forced by the pandemic will 
be an important tool in eliminating the current problems of the food value 
chain. The fall in prices due to the contraction of demand for food will requ-
ires Turkey increase food export by using the advantage of being close to the 
countries depending import in food consumption. Increasing social awareness 
of the strategic importance of agriculture will be helpful in eliminating main 
problems of agriculture and the rural areas.

Keywords
Agriculture, COVID-19 pandemic, Turkey, agricultural policies, advantages,  

opportunities
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Giriş

İnsanoğluyla var olan tarım, toprağı ve tohumu kullanarak zorunlu ihtiyaçları 
gidermek için yapılan bitkisel ve hayvansal üretim ve küçük çapta ürün işleme 
faaliyetlerine denir. Tarımsal faaliyet biçimleri, kullanılan teknolojiler ve ta-
rım anlayışları hızla değişmektedir. Tanımda “toprağı ve tohumu kullanarak” 
ifadesine rağmen bugün topraksız ve hatta tohumsuz bitkisel üretim yapıla-
bilmektedir. Toprak yanında su ve güneş enerjisi öne çıkmakta, üretim di-
key olarak da büyüyebilmektedir. Aile işletmeciliği önemini korurken, kitlesel 
tarımsal üretimine eğilim artmaktadır. Sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma, 
çiftlikten çatala gıda güvenliği (food safety)1 ve iyi tarım uygulamaları gündem-
de daha çok yer etmektedir. COVID-19 salgını sonrası bunlara ilave olarak 
gıda üretiminde kendine yeterlilik eğilimi de öne çıkacaktır.

Büyük çapta kivi, avokado ve mısır üretimi yapan üç kişilik bir Yeni Zelandalı 
çiftçi ailesi, sadece işletmecilik kararları alarak işlerini profesyonel firmalara 
yaptırmaktadır. Suudi Arabistan’da büyük bir holding 85 bin süt sığırına sahip 
sütçülük işletmesinde günde dört kere sağımla çölün ortasında günlük inek 
başına ortalama 41 litre süt üretebilmektedir. Japonya’daki çiftçiler su üze-
rinde vejetatif üreme yöntemiyle tohumsuz bitkisel üretim yapabilmektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde soya fasulyesi ve mısır üreten bir çiftçi tele-
fonla veya internet üzerinden vadeli işlem piyasalarında henüz üretilmemiş 
ürününü satabilmektedir. Sağılma ihtiyacı hisseden ineklerin kendiliğinden 
sağım makinesine girip sağıldığı otomatik sağım sistemini, Finlandiyalı bir süt 
üreticisi hayvanların refahını düşünerek kurmaktadır. İtalya’da bir çiftçi ailesi 
yazın üç aylığına çıktığı kiralık yaylada ineklerinden elde ettikleri sütü yağa 
peynire işleyip yaylayı ziyarete gelen müşterine ürünlerini hem sunmakta hem 
de satabilmektedir (Yavuz, 2017a). Örnekleri çoğaltılabilecek bu faaliyet bi-
çimleri, tarımda geniş teknoloji kullanımı ve uygulama farklılığı yelpazesinin 
varlığını hissettirmekte ve insan aklının ürünü bu farklılıklar, tarımda daha 
nice açılımların yapılabileceğine işaret etmektedir.
1 Gıda güvenliği (food safety) kavramı bazı Türkçe kaynaklarda gıda güvenirliliği şeklinde de ifade edilmektedir. İçerik açısından 

sağlığa uygun yani kaliteli ve güvenilen gıdaların üretimi anlamı taşımaktadır. 
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Türkiye tarımı, iklim farklılıklarının sağladığı ürün çeşitliliği, zengin gen kay-
nakları, kadim tarım kültürü, artan nüfus ve gelirin getirdiği piyasa canlılığı ve 
ithalata dayalı gıda tüketimi yüksek ülkelere yakınlık avantajlarına sahiptir. Tür-
kiye’nin gıda güvencesi (food security)2 açısından henüz arzu edilen verimlilik dü-
zeyine ulaşamamış olması ve tarladan çatala/sofraya3 gıda güvenliğinde önemli 
sorunlarının varlığı, bu avantaları kullanmayı gerektirmektedir. Kırsalda yaşam 
ve iş şartları yeterince iyileştirilemediğinden genç ve kalifiye nüfus kırsaldan ay-
rılmaktadır. Tarımdaki problemlerin çözümünde insan odaklı bir yaklaşım bi-
raz göz ardı edilerek daha çok teknik problemlere ağırlık verilmesi, bütüncül 
bir yaklaşımı engellemiş ve istenen düzeyde başarı sağlanamamıştır. Verim açığı 
(yield gap)4 çoğu üretim alanlarında az veya çok hala devam etmektedir. Sıralanan 
avantajlar yanında COVID-19 salgını sırasında ve sonrasında tarımın stratejik 
önemine yönelik oluşan farkındalık, tarımın ifade edilen öncelikli problemleri-
nin daha bütüncül bir yaklaşımla çözülmesine fırsat verebilecektir.

Hızlı yenilenen teknolojilerin tarımda kullanılması verimliliği artırmanın ve 
dolayısıyla verim açığını gidermenin temel şartlarından biri olsa da, tarımın 
teknik sorunlarının çözümünde asıl güçlükler sosyokültürel, sosyoekonomik ve 
doğrudan doğruya ekonomik problemler üzerinde düğümlenmektedir (Ülkü-
men, 1966). Tarımın bu sosyal, kültürel ve ekonomik problemleri hala teknik 
sorunların önüne geçmektedir. Kırsal alandaki yaşam ve iş şartları daha iyi 
bir statüye kavuşturulmadan, tarımsal destekler çiftlik düzeyinde tam karşılık 
bulmadan ve tarımsal ürünler için değer fiyat ve pazar emniyeti olmadan ta-
rımda istenen düzeyde teknoloji kullanımı sağlanamayacaktır. Bunların yanın-
da kırsal alanda yaşayanların ve tarımsal üretim yapanların maddi ve manevi 
gücünü harekete geçirecek sistemler geliştirmeden kırsal kalkınma ve tarımsal 
büyümenin istenen noktaya ulaşamayacağı açıktır. Dolayısıyla tarım sektörü-
nün problemlerine insanı merkeze alan bütüncül ve çok çözümlü bir anlayışla 
yaklaşmak gerekmektedir.

Tarımı geliştirecek politikaların önemi, toplumun beslenmesi gibi zorunlu bir 
ihtiyaca cevap vermesinden kaynaklanmaktadır. Buğdayın depolanarak kıt za-
manlarda halka dağıtıldığını ifade eden Yusuf Suresi’ndeki Kur’an ayetleri ve 
devletlerin devamlılığının sahip olunan gıda stokunun ne kadar yıl yetebile-
ceğine bağlı olduğunu anlatan Konfüçyüs’ün sözleri tarıma geçmişte verilen 
öneme işaret etmektedir (Yavuz, 2015). Bugün ise bir yanda dünyanın birçok 
ülkesindeki açlık ve yoksulluk diğer yanda Katar’a yapılan ambargo sonucu 
oluşan durum gibi en zengin ülkelerde bile yaşanan gıda krizi tarıma ve dola-
yısıyla gıda sektörüne yönelik politikaların doğru yapılandırılmasının önemini 
açıkça ortaya koymaktadır. Bu önem, hızla artan dünya nüfusuna karşın sabit 
olan tarımsal üretim kaynakları nedeniyle gelecekte daha da artacaktır. Dünya 
ülkeleri arasındaki gelişmişlik farkı bu ülkelerin sahip oldukları doğal kaynak 
zenginliklerinden ziyade doğru ve disiplinli ekonomi ve dolayısıyla tarım po-

2 Gıda güvencesi (food security) kavramı bazı Türkçe kaynaklarda gıda güvenliği şeklinde de ifade edilmektedir. Gıdanın ihtiyacı 
giderecek miktarda yeterliliği, halkın beslenmesini garanti eden miktara karşılık gelmektedir.

3 Tarladan çatala/sofraya (farm to fork/table) kavramı gıda güvenliğini vurgulamak için kullanılır. Tarımsal üretimden işlenmesi-
ne, ambalajlanmasından depolanmasına ve satışından tüketimine kadar olan süreçtir. 

4 Verim açığı (yield gap) ideal şartlarda birim alan ve hayvandan alınabilecek verim ile mevcut arasındaki farktır
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litikaları üretmelerinden ve uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Hızlı eko-
nomik büyüme, Türkiye gibi tarım dışı sektörlerin payının yüzde 93’ü aştığı bir 
ülkede iç talebi artıracak, gelişmiş kurumlara sahip olmayı sağlayacak, üretim 
ve pazarlama için ileri altyapılar kuracak ve dolayısıyla tarım sektörünü geliş-
tiren bir role sahip olacaktır. Dolayısıyla tüm başarı ve başarısızlıkları tarım 
politikalarına ve tarımsal desteklere bağlayan anlayıştan vaz geçip, tarımın so-
runlarına daha geniş ve bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılmalıdır.

Bu kitap bölümünde, COVID-19 salgını sırasında tarımın stratejik önemine 
yönelik artan toplumsal farkındalıktan ve Türkiye tarımının var olan avan-
tajlarından yararlanarak tarım sektörünün temel problemlerine çok yönlü ve 
çok çözümlü bir perspektifle yeniden bakarak sürdürülebilir tarım anlayışıy-
la çözüm önerileri üretmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda tarımın mevcut 
yapısı ve yürürlükteki tarım politikaları COVID-19 salgının oluşturduğu ve 
oluşturabileceği fırsatlar çerçevesinde yeniden irdelenecek, gerekiyorsa iyileş-
tirme anlamında politika değişiklikleri ve yeni politika eylemleri öngörülmeye 
çalışılacaktır. Kitap bölümünün ikinci kısmında salgın öncesi küresel gıda arz 
güvencesi durumu, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve gıda ürünleri ve içecek 
imalatı alt başlıları altında Türkiye tarımının potansiyeli ve mevcut durumu 
ve tarım, kırsal kalkınma ve doğal kaynaklar politikaları COVID-19 salgınıy-
la oluşan yeni durumlarla ilişkilendirilerek geniş bir şekilde irdelenecektir. 
Üçüncü kısımda ise salgın sırası ve sonrasındaki küresel gelişmeler ve bek-
lentiler, küresel ve ülkesel ölçekte önlemler ve politikalar ve krizi fırsatlara 
dönüştürebilecek politika önerileri sunulacaktır.

Salgın Öncesi Durum Değerlendirmesi
COVID-19 salgının muhtemel etkilerini daha sağlıklı bir şekilde ortaya koya-
bilmek ve salgının oluşturacağı fırsatları görebilmek, değerlendirebilmek ve 
bu fırsatlara yönelik öngörüler sunabilmek için mevcut küresel gıda arz güven-
cesi durumunu, Türkiye tarımının potansiyeli mevcut durumunu, tarım, kırsal 
kalkınma ve doğal kaynaklar politikalarını salgınla ilişkilendirerek değerlen-
dirmek yararlı olacaktır.

Küresel Gıda Arz Güvencesi ve Güvenliği
Artan dünya nüfusu için tarımsal üretiminin kısıtları geçmişten beri bir tartış-
ma ve endişe kaynağı olmuştur. Konuyu ilk 3. yüzyılda Tertullian5 gündeme 
getirmiş, peşinden Malthus6 18. yüzyılın sonlarında dillendirmiş ve yakın za-
manda ise Paul Ehrlich’in7 “nüfus bombardımanı” ile tartışma devam etmiştir. 
Ancak tarımsal üretimde önce mekanik ve kimyasal, sonra biyolojik ve son 
zamanlarda dijital teknoloji kullanımıyla gıda üretimi nüfustan çok daha hızlı 
artmakla kalmamış, kişi başına gıda tüketimi de artmıştır. Bu teknolojik ye-
nilikler yanında tarımsal işletme yönetiminde uydu desteği ile akıllı teknoloji 
üretim sistemlerine doğru giden bir süreç ve tarım 4.0 ile ilgili son gelişmeler 
maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve kalitenin artırılmasında 
önemli fırsatlar sunmaktadır.
5  Hristiyan din bilimcisi Tertullian (MS 160-220).
6  Ekonomist Thomas Robert Malthus (1766-1834).
7  Tıp Bilgini Paul Ehrlich (1854-1915).
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Küresel nüfus 1970-2010 arasındaki kırk yılda 3,2 milyar artarak 6,9 milya-
ra yükselmiştir. Bu nüfusun 2010-2050 arasındaki kırk yılda ise sadece 2,15 
milyar artarak 9,15 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Küresel nüfus artış 
hızındaki bu azalma, gelecekte tarımsal üretimdeki artış hızının da azalaca-
ğına işaret etmektedir. Kişi başına gelirin gelecek kırk yılda 1,8 misli artacağı 
tahmini de dikkate alınırsa gıda ile birlikte hayvan yemine ve bunların üreti-
minde kullanılacak arazi ve su kaynaklarına olan talebin artacağı öngörülebilir 
(Alexandratos & Bruinsma, 2012). Biyoyakıt üretiminde mısır, şeker kamışı, 
bitkisel yağlar ve hububatların kullanımının üreticilere kazanç sağladığı düşü-
nülse de düşük gelirlilerin gelişmeden zarar görmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Bir tarafta yakıt üretiminde kullanılan bitkilerin üretimi için tarımsal kaynak-
lar talep edilirken diğer tarafta COVID-19 salgını nedeniyle gıda güvencesinin 
ülkeler açısından riske girmesi, kendine yeterliliği ve sürdürülebilir tarımı öne 
çıkararak kaynakların dengeli kullanımını gündeme taşımaktadır.

Genel anlamda sürdürülebilir tarım, doğa ile teknolojinin dâhil olduğu geniş 
bir yelpazedeki çözümleri kullanmak anlamına gelmektedir (CropLife, 2012). 
Sürdürülebilir tarım; artan küresel gıda talebini karşılarken çevresel kaliteyi 
devam ettirmek ve doğal kaynakları korumak yanında doğal biyolojik döngü-
leri dikkate alarak ileri teknolojilerin, yenilenebilir doğal kaynakların ve çiftlik 
içi kaynakların etkin kullanımını başarabilmektir. Küresel birçok gelişme; gıda 
güvencesini ve gıda üretimine yönelik tarım sistemlerinin genel sürdürüle-
bilirliğini etkilemektedir. Küresel nüfusun 2050’ye kadar 10 milyar civarına 
çıkması durumunda tarım ürünleri talebinde önemli bir artış olacağı tahmin 
edilmektedir. Diğer taraftan 2013 yılı temel alındığında ekonomik büyümenin 
2050’ye kadar yüzde 50 oranında olacağı öngörülmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerdeki gelir artışı hububata kıyasla et, meyve ve sebze tüketimini artıra-
rak gıda tercihinde kaymaya ve dolayısıyla doğal kaynaklar üzerinde daha faz-
la baskıya neden olacaktır (FAO, 2018). Dolayısıyla tarımda sürdürülebilirlik 
daha çok önem kazanacaktır.

Gıda sistemlerinin tohum başta olmak üzere hayati öneme sahip unsurları; 
sermaye yoğunluklu, dikey olarak bütünleşmiş ve daha az elde toplanmış hale 
gelmekte, yani tekelleşmektedir. Bu durumda küçük ölçekli üreticiler ve top-
raksız aileler ilk kaybedenler olacak ve artan bir şekilde tarım dışında istihdam 
fırsatlarını arayacaklar, kırsal ailelerdeki erkeklerin göç etmesi sonucu dün-
yanın pek çok bölgesinde çiftçiliğin “kadınlaşması” gerçekleşecektir. Son 30 
yılda açlık ve aşırı yoksulluk küresel olarak azaltılmış olmasına rağmen çoğu 
kırsal alanda yaşayan 700 milyon civarında insan bugün hala çok yoksuldur. 
Yetersiz beslenme oranlarının azaltılmasında ve beslenme ile sağlık düzeyle-
rinin iyileşmesindeki inkâr edilemez iyileşmeye rağmen 800 milyon civarında 
insan kronik olarak açtır. Yaklaşık iki milyar insan mikro besin eksikliği ile 
karşı karşıyadır. Eğer yoksul yanlısı büyümeyi8 desteklemek için ek çaba gösteril-
mezse 2030 yılında 653 milyon insan yetersiz beslenmeye hala devam ediyor 
olacaktır.

8 Ekonomik büyüme ve yoksulluk yanında gelir dengesizliğinin etkisini de dikkate alan büyümedir.
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Küresel çatışmalar, krizler ve doğal afetler sayı ve yoğunluk olarak artmasının 
sonucu gıda üretimini azaltmakta, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimi aksat-
makta, kriz ve doğal afetlerden etkilenen çok sayıda aileyi tekrar yoksulluk ve 
açlığa iterek kahır göçünü körüklemekte, insani yardım ihtiyacını artırmakta 
ve sosyal koruma sistemlerini zayıflatmaktadır. Uzun süredir krize muhatap 
düşük gelirli ülkelerde açlık sınırı altında yaşayanların oranı, ortalama olarak 
diğer düşük gelirli ülkelerdekinden 2,5 ile 3 kat daha yüksektir. 

Küresel düzeydeki bu gelişmeler, gıda ve tarım için birçok zorluğa neden ol-
makta ve çok yönlü tedbirler almayı gerektirmektedir. Teknoloji kullanımıyla 
üretimde verimliliği artırırken doğal kaynakları koruyan ve geliştiren yeni-
likçi sistemleri de beraberinde hayata geçirmek gerekir. Yerli ve geleneksel 
bilgi birikimine dayanan ekolojik tarım, tarımsal ormancılık9, iklim dostu tarım, 
iyi tarım ve koruyucu tarım gibi “bütüncül” yaklaşımlara yönelik dönüştürücü 
bir süreç yaşanmalıdır. Teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği yanında tüm 
ekosistemleri ve insan yaşamının her yönünü etkileyen doğal tehlikelerin yo-
ğunlaşmasına yardımcı olmaktadır. Ülke ve bölge sınırlarını aşan zararlılar ve 
hastalıklar yoluyla sınır ötesi tarım ve gıda sistemi tehditlerini önlemek için 
daha fazla uluslararası iş birliğine ve çabaya ihtiyaç vardır.

Var olan ve olması muhtemel zorlukların üstesinden gelmek için gıda sistem-
lerinin ve yönetiminin yeniden düşünülmesi şarttır. Sürdürülebilir kalkınma 
yolunda tüm ülkeler birbirine bağımlıdır. Bu gereklilik COVID-19 salgını 
sırasında çok daha net görülmüştür. Sürdürülebilir kalkınma “gelişmiş” ve 
“gelişmekte olan” anlayışıyla ülkelerin bölünmesinin ötesine geçen bir bakış 
açısıdır. Tüm toplumların üretim ve tüketim şeklinde temel değişimleri ge-
rektiren sürdürülebilir kalkınma, evrensel bir zorunluluk ve tüm ülkeler için 
ortak sorumluluktur. Bu sorumluluğu da dikkate alan bir yaklaşımla Türkiye 
tarımına yeniden bakmak ve Türkiye’nin tarımsal birikimini bu doğrultuda 
ülke sınırlarının dışına taşımak gerekmektedir.

Bir tarafta tarımsal üretimde verim açığı olan ülkeler gıda güvenliğinden ödün 
vermeden verimliliği artırıcı teknolojileri kullanmayı yaygınlaştırırken, diğer 
tarafta verim açığını yeterince kapatmış ülkelerde çevre dostu alternatif tarıma 
yoğunlaşarak dünyada dengeyi sağlama çabası içine girilmesi en doğru yakla-
şım olacaktır. Bu çerçevede Türkiye hem ülke içinde hem dışında çok önemli 
atılımlar yapabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli COVID-19 salgınıyla 
oluşan fırsatlardan da yararlanarak harekete geçirmesi gerekir.

Türkiye Tarımının Potansiyeli ve COVID-19 Salgını 
Türkiye’nin toplam tarımsal üretim değeri, farklı hesaplamalara göre dünya-
nın yüzde 3’ü ile yüzde 6’sı arasında değişmektedir. Tarımsal üretim değeri 
açısından 51,7 milyar dolar ile Türkiye dünyanın ilk 10 tarım üreticisi arasın-
da yer almaktadır (FAOSTAT, 2020). Tarımsal üretim değerinin GSYH’deki 
payı son çeyrek asırda yüzde 15,4’ten yüzde 6,3’e düşmüştür. Bu düşüş eğilimi, 
gelişmiş ülkelerdeki paya yaklaştırdığından gelişmişlik göstergesi olmaktadır.
9 Bitkisel ve hayvansal üretimin, ağaç ve benzeri diğer orman ürünlerinin üretimiyle birlikte yapıldığı tarım sistemine tarımsal 

ormancılık (agroforestry) denilmektedir.
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Türkiye bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin çoğunda sırasıyla birim 
alana ve hayvan başına verimde gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır             
(FAOSTAT, 2020). Mısır ve ayçiçeğinde hektara verimi yüksek olan ülkelere 
yaklaşan Türkiye, şeker pancarında bu ülkeleri biraz geriden takip etmektedir. 
İyi bir buğday üreticisi olan Türkiye’nin hektara buğday verimi, Rusya hariç 
buğday üretiminde önde gelen tüm ülkelerin ve özellikle Kuzey Avrupa ülke-
lerinin çok gerisindedir. Büyükbaş hayvan başına et veriminde Kuzey Avrupa 
ülkelerine yaklaşan Türkiye, inek başına süt veriminde Rusya dâhil Avrupa 
ülkeleri ve özellikle ABD’nin çok gerisindedir. Bu veriler, Türkiye’nin hem 
bitkisel hem hayvansal üretimde verim açığının yüksek olduğunu ve sadece 
verimliliği değil, aynı zamanda düşük maliyetli üretim sistemlerini de geliştir-
mesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye tarımı; çok farklı iklimlere sahip bölgeleriyle tarımsal üretimde çeşit-
lilik, hızla artan nüfus ve kişi başına gelirin neden olduğu talep artışı sonucu 
oluşan piyasa canlılığı, ithalata bağlı gıda tüketiminin yüksek olduğu ülkele-
re olan yakınlık, üretimdeki verim açığı başta olmak üzere yapısal sorunların 
giderilmesinin sağlayacağı iyileşme, önemli gen kaynaklarına sahip olma ve 
kadim tarım kültürünü bünyesinde bulundurma avantajlarına sahiptir (Yavuz, 
2017b). Bu avantajlar, başta verim açığı olmak üzere tarımın temel problemle-
rini çözerek ulusal ve uluslararası gıda arz talep dengesini teminde Türkiye’yi 
önemli bir yere taşıyabilir.

Türkiye’nin değişik coğrafi bölgeleri ve tarım havzalarındaki iklim farklılıkları 
tarımsal üretimde çeşitliliği de beraberinde getirmektedir. Ürün çeşitliliği ta-
rım sektörüne önemli avantajlar sağlamaktadır. Nasıl ki bir işletme ürün çeşit-
liliğine giderek bir üründe olumsuz iklim veya piyasa koşulları sonucu ortaya 
çıkacak zararı diğer ürünlerden karşılayarak azaltabiliyorsa, aynı şekilde bir 
ülkede de tarım sektöründeki riskler bu çeşitliliğin olduğu üretim ortamından 
dolayı azalmaktadır. Diğer taraftan iklim çeşitliliği farklı ürünlerin üretimin-
de yoğunlaşan bölgeler arasındaki ticaretin gelişmesini, dolayısıyla tarım ve 
ekonomide canlılığın artmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu çeşitlilik, Türkiye’nin 
gıda üretiminde kendine yeterliliği sağlamasında ve gıda tüketiminde dışa ba-
ğımlılığını azaltmasına katkı vermektedir. Ürün çeşitliliği avantajı, COVID-19 
sonrası oluşan ve öne çıkan ülkelerin kendine yeterlilik politikasında Türki-
ye’ye önemli fırsatlar da sağlamaktadır.

Ülke nüfusunda, yabancı turist ve göçmen sayısında ve son on beş yılda kişi 
başına gelirde yaşanan artış, tarım ürünlerine olan yurt içi talebin artmasına ve 
dolayısıyla tarım sektörünün canlı kalmasına neden olmaktadır. Nüfus, yaban-
cı turist ve göçmen sayısındaki artışlar doğal olarak gıda tüketimini aynı oran-
da artırmaktadır. Diğer taraftan satın alma gücü paritesi açısından yükselen 
kişi başına gelir özellikle hayvansal ürünler başta olmak üzere gıda tüketimin-
de var olan açığı kapatmada yani kişi başına gıda tüketimini artırmada önemli 
bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türkiye’de-
ki gelir artışı, et ve süt ürünleri başta olmak üzere öncelikle gıda tüketimini 
artırmakta ve bunun sonucunda tarım sektörünü canlı tutmaktadır. COVID-19 
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salgını nedeniyle turizmin durması ve ekonomideki daralmadan dolayı gelir 
artışındaki düşüş bu canlılığın oluşmasını olumsuz etkileyeceğinden, salgının 
etkileri geçene kadar dış arzı yani ihracatı artırma çabaları yararlı olacaktır.

Dünyanın en büyük tarımsal üretim değerine sahip 10 ülkesi arasında yer alan 
Türkiye’nin dünya gıda arz ve talep dengesinde önemli bir aktör olarak yer 
alabilmesi için hedeflenen üretim artışı, yurt içinde artan gıda talebinden her 
hâlükârda fazla olacağından tarım sektöründe üretim fazlalığına neden olma-
dan ancak tarımsal ihracatın artırılmasıyla sağlanabilecektir. İthalata dayalı 
gıda tüketimi yüksek olan ülkelere yakınlık ve COVID-19 nedeniyle gıda tü-
ketimi tamamen ithalata dayalı küçük ve/veya ada ülkelerin yaşadığı zorluklar, 
artan tarımsal üretim potansiyeli için önemli dış satım fırsatları sunmaktadır.

Birçok bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetinde yaşanan verim açığı gibi iyi-
leşmeye müsait yapısal sorunlar, dezavantaj gibi düşünülse de çözülmesi du-
rumunda tarım sektörünün hızlı gelişmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. 
Türkiye’nin sahip olduğu önemli gen kaynakları ve kadim tarım kültürü, gü-
nümüzde özellikle COVID-19 salgını sırasında önemi daha çok ortaya çıkan 
kendine yeterli gıda üretimi amacı doğrultusunda yerli tohum üretimi ve ıslahı 
için değerlendirilmesi gereken önemli bir potansiyeldir.

Türkiye tarımının bu avantajlarının farkında olunarak tarıma yaklaşılırsa, geri-
ye sadece büyüyen bir ekonomiye sahip olmanın yanında doğru tarım politika-
sı eylemleri üretmek ve disiplinli bir şekilde bu politikaları sahada uygulamak 
kalmaktadır. COVID-19 salgınıyla gıda üretimi ve özellikle gıdaya ulaşımda 
ortaya çıkan krizin bu avantajlar iyi kullanılarak fırsata dönüştürülmesine ve 
ulusal ve uluslararası gıda arz-talep dengesinde Türkiye’nin daha önemli bir 
konuma gelmesine neden olabilecektir.

Bitkisel Üretim
Son 15 yılda bitkisel üretimde yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış kaydedil-
miştir. Bu üretimin içerisinde yer alan meyve ve sebzede ise sırasıyla yüzde 55 
ve yüzde 20’ye yakın artış olmuştur (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020). 
Bu artışlar, aynı dönemde yaklaşık yüzde 14 olan nüfus artışının çok üzerinde-
dir. Aynı dönemde buğday, arpa, pamuk ve şeker pancarının ekim alanlarında 
azalış yaşanırken mısır ve ayçiçeğinde artış kaydedilmiştir (FAOSTAT, 2020). 
Bazı ürünlerin ekim alanındaki bu azalmalara karşın birim alana verimleri art-
mıştır. Buğday ve arpa üretim alanındaki düşüşlere rağmen uzun dönemdeki 
sürekli verim artışları toplam üretimi artırmıştır. Verim açığını gittikçe kapa-
tan bu eğilim, gıda güvenliğinden taviz vermeden verimi yüksek olan ülkelere 
yaklaşma doğrultusunda devam etmelidir. Sadece dekara verim artışı değil 
aynı zamanda üretim kaynakları daha etkin kullanılarak üretim maliyetleri de 
düşürülmelidir.

İşlenen alanlarda görülen düşmeye rağmen meyve üretiminin yapıldığı alan-
lar artmıştır (TÜİK, 2020a). Daha çok eğimli arazilerde meyve bahçelerinin 
tesisine, yılda iki-üç ürünün alınabildiği taban arazilerde ise tarla bitkileri üre-
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timinin planlamasına çalışılmalıdır. Temel tarla ürünleri dışında kalan bitki-
sel ürünlerde Türkiye önemli bir meyve ve sebze ihracatçısı konumundadır. 
Fındık, turunçgiller, kuru üzüm, kayısı ve incire ek olarak kiraz ve domates 
de önemli ihraç ürünleri arasına girmiştir. Bu ürünlerde iyi tarım uygulama-
larının yaygınlaştırılması ile organik tarıma da yönelerek katma değeri daha 
yüksek sağlıklı ürünler imajıyla Türkiye’nin uluslararası pazar payı, COVID-19 
sonrası oluşabilecek fırsatlar da kullanılarak artırılabilir.

Yoğun girdi kullanımının olduğu örtü altı yetiştiricilik alanı son 15 yılda yüzde 
40 artmıştır. Gelir artışı ve mevsim dışı tüketim alışkanlığındaki hızlı değişim, 
örtü altı üretimin daha hızlı artmasını gerektirmektedir. Oransal olarak küçük 
bir paya, ancak ticaret hacmi açısından büyük bir potansiyele sahip ve rakip ül-
kelere göre oldukça genç ve dinamik olan süs bitkileri sektörü, son on beş yılda 
2,5 kat büyümüştür (TÜİK, 2020a). Bu artışa rağmen, süs bitkileri sektöründe 
dış ticaret açığı devam etmektedir. Kullanılmayan nitelikli hazine arazilerinin 
uzun dönemli kiralamalarla süs bitkileri üreticilerine tahsisi sektöre önemli 
katkılar sağlayacaktır. Örtü altı ve süs bitkileri başta olmak üzere ürün değer 
zinciri karmaşık ve hassas olan ürünlerin COVID-19 salgınında en çok etki-
lendiğinden hareketle bu ürünlerin pazar tedarik zincirini sürdürülebilirlik ve 
kendine yeterlilik amacıyla yakın takip etmek ve güçlendirmek gerekmektedir.

Hayvansal Üretim
Türkiye’nin hayvansal ürünler üretim değerinin tarımsal üretim değeri içe-
risindeki payı 1995’te yüzde 18 iken 2003’te yüzde 25’e, 2017’de yüzde 34’e 
yükselmiştir (TÜİK, 2020a). Avrupa ortalamasında bu oran yüzde 43 iken Ku-
zey Avrupa ülkelerinde yüzde 50’dir (EROSTAT, 2020). Bu payın sürekli yük-
selmesi, gidişatın doğru yönde olduğunun göstermektedir. Hayvan sayılarında 
2009’a kadar devam eden durgunluk olduğu ve sonraki 10 yılda büyükbaşta 
yüzde 66, küçükbaşta yüzde 81 artışla hayvan sayıları sırasıyla 17,8 ve 48,5 
milyona yükseldiği görülmektedir (T.C. Orman Bakanlığı, 2020). Et ve süt 
üretiminde gözlenen önemli verim artışlarının, çok yönlü ıslah ve seleksiyon 
yanında iyi bakım ve besleme şartları sağlanarak devam etmesi elzemdir. Son 
15 yılda yüzde 5’lerden yüzde 30’lara yükselmiş olan hayvancılık desteklerinin 
2020’de yüzde de 40 artması (T.C. Cumhurbaşkanlığı, 2020) hayvancılıktaki 
bu olumlu gelişmelerin devam edeceğini göstermektedir. Küçükbaş hayvancı-
lık ise, iyi bir sürü yönetimiyle ikiz doğum oranını yükselterek ve maliyetleri 
düşürerek daha kârlı yapılabilir.

Belli bölgelerde yoğunlaşarak kitlesel üretim yapılan tavuk eti ve yumurtası hem 
toplumun beslenmesinde hem de dış satımla ülkeye döviz girdisi kazandırmak-
tadır (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020b). Türkiye’nin en büyükleri ara-
sında kanatlı entegre firmaları sayılırken, bu sektörden geçimini sağlayan çiftçi, 
esnaf, ham madde üreticisi yanında, ilaç-aşı, yan sanayi, nakliye, pazarlama gibi 
üretimden satışa kadar birçok alanda çalışan 1,5 milyon kişinin olduğu belirtil-
mektedir. Türkiye 2017’de kişi başına 239 adet yumurta ve 26,4 kilogram tavuk 
eti tüketimiyle dünya ortalamalarının çok üzerinde, tüketimi yüksek olan ülke-
lerin biraz altında bulunmaktadır (TİGEM, 2018). Kanatlı sektörünün üretim 
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maliyetinin yüzde 68’ini oluşturan yemin ana materyali mısır ve soya yanında 
damızlık önemli oranda ithal edilmektedir. Sektörün gelişen ivmesinin devamı, 
girdi teminindeki ithalata bağımlılığı azaltma başarısına bağlıdır.

Sahip olunan deniz ve dolayısıyla balıkçılık potansiyeli ile Türkiye, yarısı av-
cılık ve diğer yarısı yetiştiricilik yoluyla olmak üzere 650 bin ton civarında su 
ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir. Yetiştiricilikle yapılan üretiminin yak-
laşık üçte biri iç sulardan, geri kalanı denizlerden elde edilmektedir. Avcılık 
yoluyla yapılan üretimin yüzde 90’ı aşan kısmı denizlerden, geri kalanı iç su-
lardan gerçekleştirilmiştir. Toplam dış ticaret rakamı 2017’de 1,1 milyar do-
ları aşan su ürünleri ticaret fazlası vermiş yani döviz girdisi sağlamıştır. Kişi 
başına su ürünleri tüketimi 6 kilogram civarında olan Türkiye, dünya ve Avru-
pa ortalamasının çok altında olmasına rağmen son yıllarda balık fiyatlarındaki 
artış önlenememiştir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020b). Su ürünleri iç 
tüketiminin artırılmasına yönelik diğer çabalar yanında toptan satışta KDV’nin 
yüzde 1’e, perakende satışta yüzde 8’e düşürülmesi gerekmektedir. COVID-19 
salgını dolayısıyla en çok etkilenen sektörlerden olan su ürünleri sektörünün 
bu kırılgan yapısı iyileştirilmelidir.

Bal üretimini son on beş yılda yaklaşık yüzde 50 artıran Türkiye, dünyanın 
ikinci büyük bal üreticisi konumundadır. Bunun yanında koloni (kovan) başına 
verimlilik açısından alt sıralarda yer almaktadır (T.C. Tarım ve Orman Bakan-
lığı, 2020b). Önemli miktarda ilave gelir sağlayan polen, arı sütü, propolis gibi 
diğer ürünlerin de arıcılık faaliyetinde üretilebilmesi ve yeter değerden pazar-
lanması imkânlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Farklı bölgelerin şartlarına 
uygun ana arıların üretilerek arıcılara dağıtımının sağlanması ve organik bal 
üretiminin yaygınlaştırılmasıyla birlikte mevcut desteklerin teşvik edici düzeye 
çıkarak devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca verimi yüksek, güçlü ve sağlıklı 
koloniler ile çalışmak, kolonileri doğal koşulların uygun olduğu zengin mera-
larda tutmak, modern ekipman kullanmak ve yeterli arıcılık bilgisine ve dene-
yimine sahip olmak Türkiye arıcılığını geliştirecektir (Yavuz vd., 2016).

Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı
Çiftlikte üretilen tarımsal ürünler, çok kullanılan tabiriyle “tarladan çatala” ka-
dar devam eden bir pazarlama zinciri ile tüketiciye ulaşmaktadır. Bu zincirde 
yer alan nakliye, depolama, işleme ve mübadele faaliyetlerinin her biri fayda 
üreterek katma değer meydana getirmektedir (Kohls ve Uhl, 1990). Tarımsal 
ürünleri işleyerek şekil değiştirme başta olmak üzere bir veya birkaç pazarla-
ma fonksiyonunu yerine getiren gıda ve içecek imalatı sanayii bir değer zin-
ciri oluşturarak ülkenin sosyal ve ekonomik refahı yanında sanayileşmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Dünyanın ilk yirmi ekonomisi içerisinde yer alan 
Türkiye, gıda ve içecek sanayii alanında dünyanın on beşinci ihracatçısı konu-
mundadır (Keleş, 2013).

Gıda ve içecek sanayiinin tarım sektörü ile ilişkili temel sorunu, istenen kalite 
ve miktarda ham maddenin sürdürülebilir bir şekilde sanayiye sağlanamama-
sıdır. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye’de tarımsal ürünlerin ortalama 
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yüzde 30’u sanayide işlenirken bu oran gelişmiş ülkelerde yaklaşık yüzde 70’tir. 
Dolayısıyla tarım ve gıda sanayiinin bütünleşmesinin yaygınlaştırılması, ham 
madde üretim kalitesinin yükseltilmesi, çeşitlendirici faaliyetlere yer verilmesi, 
küçük imalat işletmelerinin etkinliklerinin artırılması, gıda sektörünün bütün 
dallarında teknolojik yenilenmeye gidilmesi, kalite yönetim sistemlerinin oluş-
turulması ve etkin bir şekilde uygulanması önem kazanmaktadır.

Dijitalleşme yoluyla gıda ve içecek imalatı sanayiini büyük bir değişime uğra-
tan “Endüstri 4.0” diye adlandırılan geleceğin teknolojilerinin gıda ve içecek 
sanayiinin de daha yaygın bir şekilde gündeminde olması gerekmektedir. Bu 
dijital değişimin COVID-19 salgını sonrasında da gıda değer zincirinin tüm 
aşamalarında artacağı öngörülmektedir. Helal gıda, iyi tarım, organik tarım, 
coğrafi işaret gibi içerik ve ürün etiketlerinin hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması 
da salgın sırasında oluşan gıda güvenliği duyarlılığı nedeniyle artacaktır.

Tarım, Kırsal Kalkınma ve Doğal Kaynaklar Politikaları
Tarım politikası amaçları farklı tarımsal problemlere bağlı olarak ülkeler ara-
sında değişiklik göstermesine rağmen, tüm dünya ülkelerinde üç temel amaç 
benzerdir. Bunlar; toplumun beslenme ihtiyacını garanti altına almak, Tarım 
sektöründe düşük kazançla çalışanların gelir seviyesini yükseltmek ve tarım 
sektörünün çok büyük bir kısmını oluşturan aile işletmelerinin sürdürülebilir 
tarım yapabilmesini sağlamaktır (Yavuz, 2017c). Kırsal kalkınma politikaları-
nın temel amacı ise kırsalda iş ve yaşam şartlarını iyileştirmektir.

Kırsal Nüfus, Yapı ve Kalkınma 
Kırsalda nüfus artışı, makineleşme, tarım dışı istihdam alanlarının oluşturula-
maması ve ulaşımın kolaylaşması gibi etkenler Türkiye genelinde köylerden 
şehirlere göçü beraberinde getirmiştir. Tarımsal üretimde verim açığının ka-
patılamaması nedeniyle sürdürülebilir yeter gelir sağlanamaması ve kırsaldaki 
iş ve yaşam şartlarının istenen düzeyde olmamasına dayalı olarak gençlerin 
tarım ve kırsal alandan uzaklaştığı, bunun sonucunda tarımda yani kırsal alan-
da orta yaşın kentlere göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’de 
ortanca yaş 31 iken tarımda ortanca yaş 52’dir (Donat, 2018). İnsanın özellik-
ler gençlerin olmadığı yerde ekonomik faaliyetlerin canlanması, iş ve yaşam 
şartlarının iyileşmesi pek mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla köye dönüşe 
zemin hazırlayacak kırsal kalkınma politikalarına daha çok ağırlık vermek ve 
tarımdan çekilen nüfusa kırsal alanlarda istihdam sağlayacak başta gıda ve içe-
cek imalatı sektörü olmak üzere yatırımlar yapmak gerekmektedir.

Arazilerinin miras ya da satış yoluyla parçalanması durumu tarımsal üretim 
verimliliğini büyük ölçüde olumsuz etkilemiştir. Türkiye’de ortalama işletme 
büyüklüğü 5,9 hektara kadar düşerken bu büyüklük Kuzey Avrupa ülkelerinde 
işletme başına İngiltere’de 53,8 hektar, Fransa’da 52,1 hektar, Almanya’da ise 
45,7 hektardır (Aksöz, 2014). Arazilerin miras yoluyla bölünmesinin önüne 
geçmek için 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Resmî 
Gazete, 2014). Bu kanunla benzer amaç güden parçalı ve dağınık araziler için 
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arazi toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması da yerinde bir uygulama ol-
muştur. Toplulaştırma çalışmaları 1961-2002 arasında 450 bin hektar alan için 
yapılırken, 2003’ten 2014’e kadar planlama çalışmaları tamamlanan alan, uy-
gulamaları devam edenlerle birlikte 4 milyon 532 bin 785 hektardır.

Tarımsal faaliyette ve kırsal alanda sırasıyla iş ve yaşam şartlarını iyileştirmek 
için programlar, projeler, yatırımlar ve destekler devam etmektedir. AB IPARD 
programı başta olmak üzere LEADER programı, Bakanlığın Genç Çiftçi des-
tekleri, kalkınma ajansları tarafından verilen hibeler ve diğer kırsal kalkınma 
destekleriyle kırsal kalkınma projeleri yürütülmektedir. Sosyal, ekonomik, kül-
türel ve örgütsel yaşam şartlarının iyileşmediği ve gençleri çekmeyen bir kırsal 
alanda tarım sektörünün geleceği de olmaz. Gençleri cezbedecek iyileştirilmiş 
iş ve yaşam şartlarının oluşmasına katkı veren kırsal kalkınma programları, 
yerel inisiyatifleri harekete geçirebilme, projeli çalışma alışkanlığı edindirme, 
yerel potansiyelleri değerlendirebilme ve iyi uygulama örneklerini görünür 
yaparak birbirinden öğrenebilme özelliklerine sahip olmalıdır.
 
Tarımsal Girdiler ve Destekler
Bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artıran en önemli girdiler motorin, 
kimyevi gübre, tohum, yem, tarımsal kredi ve sulamadır. Bu girdilerde ihtiyaç 
duyulan miktar, kalite ve şartların temin edilebilmesinin önündeki kısıtları kal-
dırmak girdi politikalarının temel hedefidir. Kimyasal girdilerin kullanımının 
optimum düzeyde olması, gittikçe önem kazanan gıda güvenliği açısından ayrı 
bir önem taşımaktadır. Tarımsal üretim faaliyetinin en önemli girdilerinden 
ve maliyet kalemlerinden biri olan motorin, tarımda makineleşmenin artma-
sıyla daha önemli hale gelmiştir. Tohum, geçmişte yalnızca bitkisel üretimde 
ana kaynak olarak kabul edilirken bugün bitki sağlığı ve gıda güvenliğinin te-
meli olarak da önemsenmektedir. Su kullanımı ve sulama yatırımlarına verilen 
destekler, çok önemli bir girdi olan sulama suyunun istenen düzeyde kullanımı 
açısından önemlidir. Gübre, ilaç ve tohuma verilen destekler yanında gittikçe 
güçlenen oligopol yapı önlenmeli ve dışarıya bağımlılık azaltılmalıdır.

Tarım sektörünü arzu edilen doğrultuda yönlendirebilmek için verilen ta-
rımsal destekler sektörde ortaya çıkan sorunları çözmek, yeni teknolojilerin 
benimsenmesini sağlamak ve üretim yetersizliğini gidermek için uygulama-
ya koyulan ve ihtiyaç kalmadığında sonlandırılan hükümet müdahaleleridir. 
Asıl hedef rekabet edebilir ve desteklere bağımlı olmayan yani kendi ayakları 
üzerinde durabilen bir sektör oluşturmak olmalıdır (Resmî Gazete, 2019). Do-
layısıyla tarımsal desteklerin hem çiftçi gelirini olumlu yönde etkileyici olması 
hem de sektörün yapısal ve dönemsel problemlerinin çözümüne katkı sunması 
beklenmektedir. Ancak COVID-19 salgının yaşattığı şok, rekabetçi bir tarım 
yanında dünyadaki ülkelerde olduğu gibi kendine yeterliliği öne çıkarmıştır. 
Dolayısıyla tarımsal destekler de bu yönde şekillenecektir.

Tarımsal destekler son on altı yılda (2003-2018) sürekli artarak yaklaşık 1,8 
milyar TL’den 14,5 milyar TL’ye, bu destekler içindeki hayvancılık destekleri 
de 83 milyon TL’den yaklaşık 4 milyar TL’ye yükselmiştir. Nominal değerinin 
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sekiz misli arttığı görünen desteklerin reel değeri hesaplandığında son on altı 
yılda avro cinsinden 2,1 kat, reel TL cinsinden 2,6 misli arttığı görülecektir 
(Yavuz & Dilek, 2019). 2020 yılında ise destekler bir önceki yıla göre yüzde 
30 artarak 22 milyar TL’ye yükselmiştir (Resmî Gazete, 2019b). Tarımsal des-
tekler; alan bazlı, fark ödemesi, hayvancılık, kırsal kalkınma, tarımsal sigorta 
ve diğer tarımsal amaçlı ve telafi edici destekler şeklinde altı başlık altında 
gruplandırılabilir. Bitkisel üretim desteklerini oluşturan alan bazlı ve fark 
ödeme destekleri oranı son 16 yılda (2003-2018) toplamda %93’ten %50’ye 
düşmüş. Bu düşüşteki en önemli etken 2000’li yılların başında tüm desteklerin 
%85’ine çıkan doğrudan gelir destekleridir. Hayvancılık destekleri, 2002’de 
%5 iken istikrarlı bir artış göstermiş ve son 6 yılda (2013-2018) %30’a yakın bir 
oranda seyretmiştir. 2008’de başlayan kırsal kalkınma destekleri %10 dolayı-
na, 2007’de başlayan tarımsal sigorta destekleri %7’ye, diğer tarımsal amaçlı 
desteklerin payı da %7’ye ulaşmıştır (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020c).

Desteklerin çiftçileri arzu edilen doğrultuda yönlendirebilmesi için uzun sü-
reli olmalı, mevcut üretim ağırlıklı desteklere gerektiğinde tüketim desteği 
de eklenmeli, bölgesel farklılıklar daha fazla gözetilmeli, üretim riski sigortası 
yanında gelir riski sigortası geliştirilmeli ve piyasa için üretim yapan işletmeler 
üretim değerini artırma açısından öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. Des-
teklerin doğru planlanması, destekleri sahaya taşıyacak görevli ve teknik per-
sonelin hedefler doğrultusundaki gayret ve etkilerinin artırılması, müracaat 
şartları, destek miktarları ve ödeme şekli dâhil desteklerle ilgili tüm bilgilerin 
çiftçilere ulaştırılması için çiftçi eğitimine daha çok ağırlık verilmesi ve des-
tek alma süreçlerinin daha kolaylaştırılması sağlanmalıdır. Desteklerden amaç 
hâsıl olması için genç ve işini bihakkın yapan çiftçileri kırsalda kalmaya ve 
tarımsal faaliyet yapmaya teşvik etmek önemlidir. Bunun için kırsal alandaki 
iş ve yaşam şartlarını kentlerle rekabet edebilir hale getirmek gerekmektedir. 
COVID-19 salgınının sebep olduğu gözlenen kırsala dönüş eğilimi bu amaç 
doğrultusunda mutlaka kullanılmalıdır.

Çiftçilerin, üreticilerin, yetiştiricilerin yeterli kazanç için risk alarak ve iş birli-
ği yaparak ürettiklerinin ticaretinde yer alması kaçınılmazdır. Çiftçilerin ticari 
faaliyette başarılı bir şekilde yer alabilmesi için üyesi oldukları kooperatiflerin 
ve üretici birliklerinin işlevsel ve profesyonel olmaları zorunluluktur. Özellikle 
üretici eline geçen fiyat ile tüketicinin ödediği fiyat farkının azaltılması yolunda 
üretici birliklerini ve kooperatifleri etkin hale getirecek politika eylemlerine 
ihtiyaç vardır. Gelişmiş ülkelerde üretici birliklerinin tüketici hallerindeki satış 
oranları yüzde 90’lardayken Türkiye’de sadece binde 6’dır (T.C. Ticaret Ba-
kanlığı, 2018). Tüketicinin başta yaş meyve ve sebze olmak üzere gıda için öde-
diği fiyatın daha büyük kısmının çiftçiye ulaşması için COVID-19 salgını ile olu-
şan gıda tedarik zinciri sorunlarını gidermede dijital teknolojiden yararlanma 
eğiliminden çok iyi yararlanılarak çözüm üreten politikalar geliştirilmelidir.

Uluslararası Tarım Ticareti
Ekonomisinde tarımın önemli bir yere sahip olduğu Türkiye gibi ülkelerde ta-
rımsal ürünlerin arzında zamanla meydana gelen artış yurtiçi talepteki artışın 
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üzerinde olacağından, meydana gelebilecek fiyat düşüşlerinin engellenmesi ve 
dolayısıyla çiftçilerin yeter gelir temin etmesi için tarımsal ihracatın devreye 
girmesi gerekmektedir. Türkiye’nin tarımsal ihracatı son on beş yılda yaklaşık 
4,4 kat artarak yaklaşık 20 milyar doların, aynı dönemde ithalatı ise 5,4 misli 
artarak 15 milyar dolar üzerine çıkmıştır (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 
2020b). Türkiye, uluslararası tarımsal ürünler ticaretinde, katma değeri yük-
sek ürünlere ağırlık vermeli, geleneksel ihraç ürünlerinde iyi/organik tarım 
uygulamalarını yaygınlaştırarak imaj ve marka oluşturmalı, uluslararası piyasa 
çeşitliliğini ve büyüklüğünü artırmalı, ihraç ürünlerinde kalite standardını yük-
seltmeli, dış pazar altyapısını iyi oluşturmalı ve devamlılığı sağlamalıdır. CO-
VID-19 sonrası yurtiçinde meydana gelecek muhtemel tarımsal ürün fiyatları 
düşüşlerini önlemek için Türkiye mevcut ihracat potansiyelini, gıda tüketimi 
ithalata dayalı ülkelere yakın olma avantajını kullanarak ve gıda tüketiminin 
tamamı ithalata dayalı küçük ve/veya ada ülkelerin salgın sonrası karşılaşacağı 
gıdaya ulaşma zorluklarını gidererek artırmalıdır.

Avrupa Birliği ile ilişkilerde asıl amaç üye olmak değil, üyelik sürecinin sağla-
dığı imkân ve kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak olmalıdır. Bu anlam-
da Ortak Tarım Politikasına uyum için özellikle kırsal kalkınma politikaları-
na ağırlık vermek, dolayısıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerinden azami 
ölçüde yararlanmak gerekir. Gündemde olan ancak son gelişmelerle askıya 
alınan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesiyle Gümrük Birliği ürün-
lerinin yelpazesinin tarım, hizmetler, sanayi ve kamu alımlarını kapsayacak 
şekilde genişlemesi ve Avrupa Birliğinin üçüncü ülkelerle imzalayacağı Serbest 
Ticaret Alanlarında Türkiye’nin mağdur olmasının önüne geçilmesi amaçlan-
maktadır. Tarım ürünleri ticaretinde Türkiye’nin en önemli pazarı olan AB ile 
müzakere sürecini iyi yürütmek, sürecin devamına ilişkin fırsatlardan azami 
ölçüde yararlanmak, mevcut politika araçlarını güncellemek, yeni politikaları 
geliştirmek ve gerekirse derogasyon ve özel ürün ayrıcalıklarından azami ölçü-
de yararlanıp rekabet gücünü artırarak ticari ilişkileri büyütmek, geliştirmek 
ve güçlendirmek esas olmalıdır. COVID-19 sonrası eli güçlenen Türkiye, bu 
fırsatı ülke lehine iyi kullanmalıdır.

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) sınıflamasında Türkiye “gelişmekte olan 
ülkeler” grubunda yer aldığından bu gruba tanınan ayrıcalıklardan yararlana-
bilmekte ve gelişmiş ülkelerin ihracat sübvansiyonlarını azaltmaları, gümrük 
vergilerini indirmeleri ve iç desteklerini kısmaları sonucunda Türkiye tarım 
ürünlerinin dış pazarlardaki rekabeti açısından bazı kazanımlar elde edebil-
mektedir. İç desteklerde kırmızı kutu tedbirlerinden girdi ve fiyat destekleri 
ile primlerin toplam destek bütçesinin yüzde 10’undan az olması durumunda 
muhtemel yükümlülüklerde problem görülmemektedir. Mavi kutu tedbirleri 
altında fındık ve tütünde uygulanan alternatif ürün destekleri toplam tarımsal 
üretim değerinin yüzde 5’ini geçmeyeceği için bu destekleri olumsuz etkileye-
cek bir yükümlülük yoktur. Yeşil kutu tedbirleri içerisinde yer alan doğrudan 
gelir, kırsal kalkınma, gıda güvencesi, altyapı yatırımları, genel hizmetler gibi 
desteklerin bugün olduğu gibi uygulanabileceği anlaşılmaktadır. DTÖ’nün 
serbest ticaret misyonundan hareketle Türkiye’nin rekabetçi bir tarım ticareti 
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tesis etmesi kaçınılmazdır. Ancak COVID-19 salgınıyla oluşan ülkelerin kendi-
ne yeterlilik eğilimi, daha farkı yaklaşımları gerektirebilir.

Gıda Güvenliği ve Tüketim
İyi, doğal ve organik gibi isimlerle anılan alternatif tarımın gelişmesini sağ-
layan üç temel sürükleyici olan tüketici tercihleri, kamu yararı dolayısıyla hü-
kümetlerin teşvikleri ve üretici inisiyatifleri desteklenmelidir (Yavuz, 2017d). 
Büyük çapta ticari alternatif tarımı desteklemek yanında kentlerde tarımsal 
üretim yapılmayan alanlarda hobi bahçeleri tesisini yaygınlaştırmalı, varsa ev-
lerin ve apartmanların bahçelerinde sebze üretimini kolaylaştırmalı ve özel-
likle yöresel ürünlere dayalı, kırsal kalkınmayla ilişkilendirilen ve doğrudan 
tüketiciyle temas kuran küçük çiftçi pazarları yaygınlaşmalıdır. Kaliteli, sağ-
lıklı ve güvenli tüketim için bitki ve hayvan sağlığı denetimi çok iyi yapılmalı, 
gıda denetimleri zamanında ve yerinde gerçekleştirilmeli, temel gıda tüketi-
mi desteklenmeli, gıda bilgi kirliliği giderilmeli, helal gıda, gıda içeriği ve raf 
ömrü uygulamaları hayata geçirilmeli, gıda değer zincirinde çevreye duyarlılık 
amaçlanmalıdır. COVID-19 ile oluşan daha güvenilir gıdaya ulaşma eğilimi, 
bu amaçlara hizmet edecektir.

Doğal kaynaklar, Çevre ve Tarımsal Ormancılık
Doğal kaynakların ana unsurları olan toprak, su ve hava tarımda yararlanılan 
en temel kaynaklardır ve sürdürülebilirlik açısından dikkatli kullanımları el-
zemdir. Tarım arazisi, orman ve mera ekosistem bütününün parçalarıdır ve 
birbiri ile etkileşim halindedir. Bu ekosistemin sürdürülebilirliği için önemli 
sorunlardan biri ormanların amaç dışı kullanımı, diğeri de orman alanlarının 
korunması adına ormanda ve etrafında var olan üretim kaynaklarının kulla-
nımdan uzak tutularak israf edilmesidir. Bu çerçevede dünyada gittikçe yay-
gınlaşan bir eğilim olan tarımsal ormancılık; aynı arazi üzerinde aynı zamanda 
veya birbirini takip edecek şekilde ormancılık, bitkisel üretim ve hayvancılığın 
birleştirilerek kombine arazi kullanımı sağlayan, arazinin verimliliğini artıran 
bir arazi kullanım şeklidir (Turna, 2013). Çok fonksiyonluluğuyla tarımsal or-
mancılık gündemde olan çevresel, ekonomik ve sosyal sorunların çözümünün 
de bir parçasıdır. Sürdürülebilir kaynak kullanımı, kalkınma, tarım ve gıda 
güvenliği politikalarıyla uyumlu olan tarımsal ormancılık, COVID-19 sonrası 
kendine yeterli ve güvenilir gıda politikaları kapsamında daha çok gündeme 
geleceği öngörülebilir.

Tarım sektörünü ilgilendiren bir politika veya uygulama, çevreyi etkileyece-
ği gibi çevreye ilişkin alınacak kararlar da tarımı doğrudan etkileyebilecektir 
(Yavuz, 2015). Tarımsal faaliyetin su ve toprak kaynakları, biyolojik çeşitlilik 
ve iklim üzerine olumsuz çevresel etkileri olabilmektedir. Bu etkileri azaltmak 
anlamında organik tarım yasası ve düzenlemeleri, iyi tarım uygulamaları, ge-
netiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve biyolojik güvenlik ve çevre amaçlı 
tarımsal alanların korunması (ÇATAK) desteklerinin dâhil edildiği tarım ka-
nunu bu etkileri azaltmaya yönelik politikalardır. Bu politikaları iyileştirme 
yanında ihtiyaca binaen yenilerini devreye sokarak sürdürülebilir üretim, tü-
ketim ve kalkınma gerçekleştirilmelidir. Çevre politikalarında uçlarda olmak 
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yerine, orta yolu bulan politikalara ihtiyaç duyulmakta ve dolayısıyla sürdürü-
lebilirlik her alanda olduğu gibi çevre politikalarında da öne çıktığından bu 
doğrultuda hareket etmek gerekmektedir.

Salgın Sırası ve Sonrası Öngörüleri
Tarihte zikredilen salgınlar gibi COVID-19 salgını da tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de yaşamın her alanında çok önemli değişikliklere sebep oldu, 
olmaya devam ediyor ve gelecekte de edecektir. Dünyada Aralık 2019’dan 
sonra, Türkiye’de ise Mart 2019’dan sonra sağlıktan tarıma tüm sektörlerde, 
eğitimden iş hayatına her alanda yaşanan olağanüstü gelişmelerin etkilerini 
önümüzdeki yıllarda da gözlemleyeceğiz. Aynen 1929 Büyük Buhranı öncesi 
ve sonrası diyerek karşılaştırmalar yaptığımız gibi, akademik çalışmalar başta 
olmak üzere her alanda COVID-19 öncesi ve sonrası diye değerlendirmeler 
yapacağız gibi görünüyor. Salgının gelecekteki muhtemel etkilerine yönelik 
çıkarımlar, kurumların web sayfalarında, bilimsel makalelerde, magazin der-
gilerinde, basında ve sosyal medyada hızlı bir şekilde yerini aldı ve alacaktır. 
Burada da benzer şekilde salgın sırasındaki küresel gelişmeler, Türkiye’deki 
durum, salgına yönelik önlemler ve geleceğe yönelik öngörüler tarım ve tarım 
politikaları bağlamında ele alınacaktır.

Küresel Gelişmeler ve Beklentiler
COVID-19 salgını nedeniyle hem yaşamlar hem de geçim kaynakları risk altı-
na girmiştir. Bazı ülkelerde salgının yayılımı yavaşlamasına ve vakaların azal-
masına rağmen, diğerlerinde yeniden yayılmaya veya hızla yayılmaya devam 
etmektedir. Küresel salgının eninde sonunda geri çekileceği biliniyor, ancak 
bunun ne kadar hızlı olacağında belirsizlik söz konusudur. Ayrıca, bu şokun 
hem gıda arzını hem de talebini etkilediği için biraz olağandışı olduğu da göz-
lemleniyor. En savunmasız kişileri korumak, küresel gıda tedarik zincirlerini 
canlı tutmak ve salgının gıda sistemi üzerindeki etkilerini hafifletmek için çok 
hızlı önlem alınmadıkça giderek artan bir gıda krizi riskiyle karşı karşıya ka-
lınacaktır (FAO, 2020a). Sınırların kapatılması, karantinalar ve pazar, teda-
rik zinciri ve ticaret aksaklıkları, özellikle virüsün şiddetli vurduğu veya zaten 
yüksek düzeyde gıda güvensizliğinden etkilenen ülkelerde, insanların yeterli/
çeşitli ve besleyici gıda kaynaklarına erişimini kısıtlamaktadır.

Aslında küresel olarak, herkesi doyuracak kadar yeterli gıda üretimi var. Dün-
yadaki tüm politika yapıcılarının 2007-2008 gıda krizi sırasında yapılan ha-
taları tekrarlamamaya ve bu sağlık krizini bir gıda krizine dönüştürmemeye 
dikkat etmeleri gerekmektedir. İşsizlik oranlarının artması ve COVID-19’un 
ekonomik etkilerinin daha fazla hissedilmesi nedeniyle, dünyadaki tüm eko-
nomiler ve özellikle de en zayıf ekonomiler önemli ölçüde yavaşlamakta, tama-
men gıda ithalatına bağımlı ülkeler yiyecek temininde zorlanmaktadır. Buna 
karşılık, önümüzdeki aylarda ekonomide, dışarda yeme içmede ve turizmde 
oluşan daralmalardan dolayı gıda talebi azalacağı için fiyatlar 2020’de düşe-
cek ve bunun çiftçiler ve tarım sektörü üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır. 
Salgın sırasında gıda arzı yeterli ve piyasalar istikrarlı olduğundan meyve ve 
sebze gibi yüksek değerli malların tedarikinde zorluklar yaşanmasına rağmen 
kesintiler asgariye indirilmiştir.
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Mayıs 2020 itibarıyla gıda tedarik zincirlerinde, özellikle meyve, sebze, et, ba-
lık, süt gibi yüksek değerli ürünlerde sıkıntıların olması hala beklenmekte-
dir (The Guardian, 2020b). Hareket kısıtlamaları ve işçilerin temel kaçınma 
davranışı, çiftçilerin, tarım çalışanlarının ve tarım ürünlerini işleyenlerin faa-
liyetlerini yavaşlatabilir. Gübre, veteriner ilaçları ve diğer girdilerin yetersiz-
liği tarımsal üretimi etkileyebilir. Restoranların kapanması ve daha az sıklıkta 
yapılan günlük ihtiyaç alışverişi, taze ürün ve balıkçılık ürünlerine olan talebi 
azaltarak üreticileri ve tedarikçileri etkileyecektir. Tarım ve su ürünleri sektör-
leri özellikle turizmin durması, restoranların kapatılması, kafe ve okul yemek-
lerinin askıya alınması kısıtlamalarından etkilenmektedir. Her türlü durumda, 
en çok etkilenenler göçmenler, yerinden edilmişler ve çatışmalara maruz ka-
lanlar gibi en yoksul ve en savunmasız kesimler olacaktır.

Dünyada yaklaşık 820 milyon insan açlık içinde yaşıyor, yani normal aktif bir 
yaşam için uzun süre yetersiz miktarda kalori tüketiyor. Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından 24 Nisan 2020’de yapılan bir 
analize göre, zamanında ve etkili politikaların yokluğunda, milyonlarca in-
sanın COVID-19 tarafından tetiklenen durgunluğun bir sonucu olarak açlık 
saflarına katılması muhtemeldir (FAO, 2020a). Bu rakam, dünyada net gıda it-
halatçısı 101 ülkenin GSYH’sında salgın nedeniyle meydana gelecek ortalama 
10 puanlık bir daralma durumunda 14,4 milyondan 38,2 milyona, hatta 80,3 
milyona çıkabilecektir. Nisan ayında yayınlanan 2020 Küresel Gıda Krizleri 
raporuna göre 2019’un sonunda, 55 ülke ve bölgede 135 milyon insanın CO-
VID-19 salgını gibi durumlarda akut gıda güvensizliği kriz seviyesinde yaşa-
dıkları tahmin edilmiştir (FAO, 2020b). Bu krizle karşı karşıya olan 135 milyo-
nun 73 milyonu Afrika’da; 43 milyonu Orta Doğu ve Asya’da ve 18,5 milyonu 
Latin Amerika ve Karayipler’de yaşamaktadır. Ayrıca, 2019 sonu itibariyle, bu 
55 ülke ve bölgedeki 183 milyon insanın akut gıda güvensizliğine maruz kaldı-
ğı ve bunların COVID-19 şoku veya stresi ile karşı karşıya kalması durumunda 
kriz seviyelerine düşme riski muhtemeldir.

Gıda güvencesi yanında gelir açısından mal ihracatına ve turizme çok ba-
ğımlı küçük ülkeler salgın nedeniyle önemli sıkıntılar yaşayabileceklerdir               
(UNCTAD, 2020). Gıda, hammadde, yakıt gibi birincil mal ihracatına önem-
li ölçüde bağımlı bu ülkeler, gelişmiş ülkelerden gelen talebin önemli ölçü-
de azalmasından etkileneceklerdir. Afrika’daki ülkeler petrol ve pamuk gibi 
ürünlerini ihraç edemezlerse gelirleri düşmeye devam edecektir. Ayrıca, çoğu 
petrol ihracatı ve turizm gelirine bağımlı sahip küçük adalar ve bölgeler için 
çok daha önemli sıkıntı söz konusudur. Çünkü başlıca gelir kaynakları turizm 
kapatılmıştır ve muhtemelen böyle devam edecek veya bir aşı veya tedavi sağ-
lanana kadar önemli ölçüde yavaşlayacaktır.

Savunmasız gruplar arasında, küçük ölçekli çiftçiler, göçmen ve kayıt dışı çalı-
şanlar, göçer hayvancılık yapanlar ve arazilerinde çalışmaktan, çiftlik hayvan-
larına bakmaktan veya balık tutmaktan alıkonan balıkçılar da bulunmaktadır. 
Ayrıca, bu kesimler ürünlerini satmak, temel girdilerini satın almak veya sı-
nırlı satın alma gücü nedeniyle daha yüksek gıda fiyatlarının olduğu pazar-
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lara erişimde zorluklarla karşılaşacaklardır. Kayıt dışı işçiler, hasat ve işleme 
sırasındaki iş ve gelir kayıplarından çok etkilenecektir. Milyonlarca çocuk, gü-
venle temin ettikleri okul yemeklerini zaten kaçırıyor ve birçoğunun da sağlık 
sigortası da dâhil olmak üzere sosyal korumaya resmi erişimi yoktur. Salgın 
nedeniyle okul yemek programlarının askıya alınması, savunmasız çocukların 
gıda güvenliği ve beslenmesini risk altına sokarken, hastalıklarla başa çıkma 
kapasitelerini de zayıflatmaktadır. Dünyada 3 milyar insanın protein ihtiyacı-
nın yüzde 20’sinden fazlasını, bazı az gelişmiş ülkelerde yüzde 50’den fazlasını 
sağlayan ve dünyada ticareti en çok yapılan gıdayı üreten balıkçılık sektörü-
ne dayanan ülkelerde geçim kaynakları, gıda güvenliği, beslenme ve ticareti 
olumsuz etkilenecektir.

Gıda tedarik zinciri üreticileri, tüketicileri, tarım ve balıkçılık girdileri yanında 
işleme ve depolama, nakliye ve pazarlamayı kapsayan karmaşık bir ağdır. Salgın 
sırasında gıda tedariki yeterli olduğundan ve piyasalar şu ana kadar istikrarlı oldu-
ğundan kesintiler minimum düzeydedir. Küresel tahıl stokları rahat seviyededir 
ve 2020 için buğday ve diğer başlıca temel mahsullerin görünümü olumludur. 
Meyve, sebze ve balık gibi yüksek değerli malların değer zincirindeki kilitlenmeler 
ve bozulmalar nedeniyle henüz tam gözlenemeyen sıkıntılar olabilir. Balıkçılık ve 
su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı sektöründe ulaşımdaki kısıtlama, sınır kapan-
maları, turizmdeki gelişmelere ve restoran ve otellere olan talepteki daralmalara 
bağlı olarak fiyatları etkileyen çok önemli pazar değişiklikleri ortaya çıkabilir.

COVID-19 salgınının başlangıcında talepte önemli bir artış olmuş olsa da 
gıda talebi genellikle esnek değildir ve diyet kalıpları değişse de salgının ge-
nel tüketim üzerindeki etkisi muhtemelen sınırlı olacaktır. Hayvansal protein 
tüketiminde virüsün hayvanlar tarafından bulaştırıldığı endişesiyle nispeten 
daha büyük bir azalma olasılığı vardır. Balık, meyve ve sebze gibi diğer yüksek 
değerli ürünlerin tüketiminde de ani düşüşler görülebilecektir. Yoksul ülke-
lerdeki gıda talebi gelirle daha bağlantılıdır ve gelir getiren fırsatların kaybı 
tüketimi olumsuz etkileyebilir. Bulaşma korkusu gıda pazarlarına yapılan zi-
yaretlerde azalmaya yol açabilir ve insanların gıda satın alma ve tüketme şekil-
lerinde daha düşük restoran trafiği, artan e-ticaret teslimatları ve evde yemek 
yeme artışı değişiklikleri oldu ve olmaya devam edecek gibi görülmektedir.

Mayıs ayı başından itibaren, mısır, buğday ve palmiye yağı gibi bazı önemli 
gıda ürünlerinin uluslararası fiyatları düşmeye başladı. Yükselen fiyatları gö-
ren tek temel gıda pirinçtir ve bu yükseliş önemli bir ihracatçısı Vietnam’ın 
1 Mayıs’ta kaldırılan ihracat kısıtlamalarına bağlı olmuştur. Yerel düzeydeki 
pazarlarda, özellikle de açlık ve diğer krizlerden zaten etkilenen ülkelerde, 
bazı gıda ürünleri fiyatları temel olarak yerel lojistik sorunları veya ithalat zor-
lukları nedeniyle artmaktadır. Ekonomik daralma nedeniyle önümüzdeki ay-
larda gıda talebi azalacağı için fiyatlar 2020’de muhtemelen düşmeye devam 
edecek ve bunun tarıma ve dolayısıyla çiftçilere olumsuz bir etkisi olacaktır. 
FAO tarafından hesaplanan fiyat endekslerine göre (FAO, 2020c) salgın süreci 
olan 2020’nin ilk dört ayında hem önceki yıllara göre hem de ürün bazında 
fiyatların keskin bir şekilde düştüğünü göstermektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Yıl ve Ürün Bazında FAO Gıda Fiyat İndeksleri

FAO Gıda Fiyat İndeksi FAO Seçilmiş Ürünlerin Fiyat İndeksleri

Uluslararası mal ticareti COVID-19 salgını nedeniyle 2020 yılında %13 ila %32 
oranında azalacaktır (DTÖ, 2020). Bu düşüşün büyük ihtimalle 2008-2009 kü-
resel mali krizinin yol açtığı ticaret düşüşünü aşacağı öngörülüyor. Ticaret, 
özellikle elektronik ve otomotiv ürünlerinde karmaşık değer zinciri bağlan-
tıları ile karakterize edilen sektörlerde daha dik düşmesi muhtemeldir. Ula-
şım ve seyahat kısıtlamalarının uygulanması ve pek çok perakende ve otelcilik 
işletmelerinin kapatılması nedeniyle hizmet ticareti de son derece olumsuz 
etkilenecektir. 

Olumlu tarafta ise, politika yapıcıların işletmelere ve hanelere salgının geçici, 
tek seferlik bir şok olduğuna inanmaları için bir neden göstermesi koşuluyla 
hızlı ve güçlü bir toparlanmanın mümkün olduğunu belirtiliyor olmaları yer 
almaktadır. Bunu başarmak için, mali, parasal ve ticaret politikaların tümünü 
aynı yöne biçimlendirmeleri gerekir. Korumacılığa doğru bir dönüş, mevcut 
şokların üzerine yeni şoklar getireceğinden piyasaları açık ve öngörülebilir tut-
manın yanı sıra daha genel olarak elverişli bir iş ortamını teşvik etmek kritik 
öneme sahip olacaktır.

Türkiye’de Durum ve Değerlendirmeler
Aralık 2019’da ilk görülmeye başlayan COVID-19 salgınının tüm toplumlarda 
meydana getirdiği üç önemli değişiklik; hareketliliğin azalması veya durma-
sı, belirsizliğin/istikrasızlığın artması ve sağlık çekincesiyle oluşan yeni davra-
nış kalıplarıdır. Yaşamın akışındaki bu çok önemli değişiklikler, ekonomide 
arz-talep dengesini ve fiyat oluşumunu şok niteliğinde etkilemiştir ve etkile-
meye devam edecektir. Genelde üretim ve tüketimi, yani talebi ve arzı dü-
şüreceği, dolayısıyla küresel ekonomik büyümeyi %2,9’dan %2,4’e, salgının 
uzaması durumunda %1,5’a düşürecek etkiye sahip olacağı öngörülmektedir 
(IMF, 2020). Salgınla tamamen durmuş olan turizm hizmetlerinin, yakın za-
manda toparlanamayacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de son bir ayda kredi 
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kartı ile farklı harcama kalemlerinde %5 ile %93 arasında, ortalamada ise %37 
düşüş yaşandı ve bu düşüşün salgın süresince devam edeceği öngörülmektedir 
(TEPAV, 2020). Salgın sırasında oluşan belirsizlik insanları harcama yerine 
altın ve dolar gibi likidite araçlarının yönelmesine ve dolayısıyla toplam talep-
te daralmaya neden olmuştur. Bir tarafta bu likidite araçlarının %20’nin üze-
rinde değer kazanması, diğer tarafta ürün fiyat indekslerindeki düşmeler bu 
davranış sonucunun önemli göstergeleridir. Mal ve hizmet arz ve talebindeki 
bu azalışlar; gelir düşüşüne, işsizliğin artmasına ve gelir dengesizliğinin büyü-
mesine neden olmuş ve olmaya devam edeceği öngörülmektedir.

COVID-19’un ekonomiye olan bu etkileri, ekonominin önemli bir kolu olan 
tarım ve gıda sektöründe de yaşandı ve yaşanmaya devam edeceği beklenmek-
tedir. Fakat tarımsal üretimin ve ürünlerin kendine has özelliklerinden dolayı 
bu etkiler tarım sektöründe diğer sektörlerden farklı olacaktır. Çünkü tarımsal 
üretim faaliyetlerinin geciktirilmeden belli zaman diliminde yapılmasının zo-
runluluğu, bitkisel ve hayvansal üretim süresinin uzunluğu, gıda ürünlerinin 
zorunlu tüketim malları olmaları ve bu ürünlerin tüketiminde çabuk doyuma 
ulaşılması gibi sebeplerle tarımsal ürünlerin arz ve talebinin esnekliği düşük-
tür. Dolayısıyla COVID-19 salgının etkisiyle tarımsal üretim ve gıda tüketi-
mindeki daralmaların diğer sektörlere göre çok daha az olacağı, ancak gıda 
fiyatlarındaki dalgalanmaların daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.

Salgın nedeniyle tarımsal üretim faaliyetlerinde ve gıda tüketiminde meydana 
gelen sahadaki gelişmeler bu çıkarımları desteklemektedir. Tarımsal faaliyetlerin 
zamanında yapılması zorunluluğu olduğundan çiftçiler ve tarım çalışanları, soka-
ğa çıkma yasağı ve karantina uygulamalarından muaf tutulmuşlardır. COVID-19 
salgını nedeniyle reel GSYH’nın küresel düzeyde %5 azalması, peşinden gelen 
işsizlik, gelir dengesizliği ve belirsizlik gıda talebinin düşmesine neden olacaktır 
(IFPRI, 2020). Nitekim gıda yaşam için zorunlu tüketim malı olduğundan, Tür-
kiye’de salgın vakası görüldüğü 13 Mart’a kıyasla 1 Mayıs’ta kredi kartı ile yapılan 
harcamalarda gıda tüketiminde sadece %15 düşüş yaşanırken, diğer sektörler-
den giyim ve aksesuarda %65, benzin ve yakıtta %47 düşüş olmuştur. Ancak, 
turizm sektöründeki gıda tüketimi tamamen dururken, dışarda yeme masrafları 
%83 azalmıştır (TEPAV, 2020). Salgının ilk paniği ile gıda tüketiminde Nisan’ın 
ilk haftasında yaşanan sadece %6’lık düşüş, 1 Mayıs’ta %15’e çıkmıştır. Yani diğer 
sektörlerden az olsa da gıda talebinde de düşüş olacaktır.

Nisan 2020 ortalarında Türkiye’nin her bölgesini kapsayacak şekilde 30 ilden 
çiftçi, ziraat mühendisi ve veteriner hekim ile yapılan çevrimiçi mülakatlardan 
(Yavuz, 2020a) ve bir anket çalışmasından (Gündüz ve Ark., 2020) temin edi-
len bilgilerden hareketle kışlık ve yazlık ekimler problemsiz tamamlanmış ol-
duğu ve önümüzdeki üretim döneminde tarımsal üretim faaliyetlerinde sıkıntı 
olmayacağı görülmüştür. Ancak, turfanda meyve ve örtü altında üretilen taze 
sebzelerin pazarlama zincirindeki aksaklıklar, dolar kurundaki hızlı yükseliş 
nedeniyle gübre ve yem girdilerinde artan maliyetler ve küçük üretici pazarla-
rında meydana gelebilecek daralmalar gibi sorunlarla karşılaşılabileceği tespit 
edilmiştir. Ayrıca ihracata konu özellikle yaş meyve ve sebzelerin dış satımın-
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da oluşabilecek muhtemel olumsuzlukların tedirginliğe neden olduğu ifade 
edilmiştir. Tarımsal faaliyetlerde istihdam edilen yabancı işçilerin temininde 
güçlükler yaşanacağı ve tarımsal ürünlerin hasat ve pazarlama aşamasında sı-
kıntılar olabileceği de dile getirilmiştir. Motorin fiyatındaki düşüşün tarımsal 
üretimi olumlu etkileyeceği, salgının Ramazan ayı öncesine gelmesi nedeniy-
le artırılmış gıda stoklarının gıda arzını aksatmayacağı, COVID-19 nedeniyle 
uluslararası piyasada oluşan yeni fırsatlarla bazı tarımsal ihracat kalemlerinde 
canlanma olacağı ve ekim alanı artışı ve yüksek verim görünümü gıda arzı açı-
sından olumlu gelişmeler olarak ifade edilmiştir.

İlk karantina uygulamaları sonucu oluşan panik, gıda fiyatlarında bir hare-
ketlenmeye sebep olmuştur. Ancak, COVID-19 salgını nedeniyle yukarıda de-
tayları verilen tarım ürünleri üretim ve tüketimdeki gelişmelere bakıldığında, 
talepteki düşüşün arzdaki düşüşten daha fazla olacağı ve dolayısıyla Ramazan 
ayı sonrasında hasat mevsiminin de başlamasıyla yüksek değerli ürünler başta 
olmak üzere tarım ürünleri fiyatlarında düşüş yaşanacağı öngörülmektedir. 
Örneğin son bir ayda (Nisan 2020) ABD’de mısır, soya ve buğday fiyatlarında 
ortalama %7 düşüş yaşanmıştır. Benzer fiyat düşüşü eğilimlerini, Türkiye’de 
de gözlenmektedir. TÜİK verilerine göre Nisan 2020’de bir yıllık enflasyon 
11,27 iken, gıda fiyatlarında ortalama %8.58, meyve ve sebzede %-20,98 yıllık 
değişim; aylık enflasyon %1,11 iken üretici fiyatlarında ortalama %0,55, yaş 
meyve sebzede -2,77 değişim olmuştur (TÜİK, 2020). Eğer Türkiye’de salgın 
kısa zamanda kontrol altına alınırsa ve tarımsal üretim için alınan tedbirler 
yanında turizmde “güvenle girilebilir” sloganının amacına ulaşılabilirse, yakın 
zamanda olmasa da talep de normal seyrine dönebilir. Bunlara ilaveten tarım-
sal ürünler dış ticareti fazlalığı artırılarak devam ettirilebilirse, tarımsal ürün 
fiyatlarındaki düşmenin azaltılabileceği öngörülebilir.

Küresel ve Ülkesel Ölçekte Önlemler ve Politikalar
Salgın dönemlerinde maliye politikası hayat kurtarmak ve insanları korumak 
için anahtar rol oynamaktadır. Hükümetler ne gerekiyorsa yapmak zorunda-
dırlar. Şimdiye kadar, ülkeler salgını ve ekonomiye verdiği zararı kontrol al-
tına almak yani hayat kurtarmak, insanları iş ve gelir kaybından ve şirketleri 
iflastan korumak için yaklaşık 8 trilyon dolar tutarında mali önlemler aldı. Kü-
resel olarak sağlanan acil durum önlemleri arasında 3.3 trilyon dolarlık daha 
yüksek harcamalar ve vazgeçilen gelirler, kamu sektörü kredileri, 1.8 trilyon 
dolarlık öz kaynak enjeksiyonları ve 2.7 trilyon dolar garantiler yer almaktadır 
(IMF, 2020). Yirmi gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grubu, toplam 7 trilyon 
dolarlık faaliyetlerle ön plana çıkmaktadır.

FAO COVID-19 krizi sırasında ulusal düzeyde alınan korumacı önlemlerin 
dünya çapında gıda kıtlığına neden olabileceği konusunda hükümetleri uya-
rılmıştır (The Guardian, 2020a). Temel ürünlerin üretimine yönelik görünüm 
ümit vaat ediyor. Ancak salgın krizinin getirdiği saha çalışanları sıkıntısı ve 
tarifeler ve ihracat yasakları gibi korumacılığa doğru bir hareket gibi sorunlar 
çıkabilir. Olabilecek en kötü şey, hükümetlerin yiyecek akışını kısıtlamasıdır. 
Serbest ticarete karşı alınan tüm önlemler verimsiz olacaktır. Salgın dolayısıyla 
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kısıtlama veya ticaret engelleri koyma değil, dünyadaki gıda akışını koruma 
zamanıdır. Hükümetler, ihracatı kısıtlayarak kendi gıda arzını korumak için 
bazı mahallelerden gelen çağrılara direnmek zorundadır.

Dünyanın en büyük tarımsal kaynaklarına sahip Kazakistan, buğday unu ihra-
catının yanı sıra esmer buğday ve soğan, havuç ve patates gibi sebzeler üzerine 
kısıtlamalar koydu. Dünyanın üçüncü büyük pirinç ihracatçısı olan Vietnam, 
pirinç ihracat sözleşmelerini geçici olarak askıya aldı. Dünyanın en büyük buğ-
day ihracatçısı olan Rusya, daha önce olduğu gibi ihracatı kısıtlamakla tehdit 
etmesi muhtemeldir. ABD’nin pozisyonu, Trump’ın diğer mallardaki ticaret 
savaşına olan istekliliği düşünüldüğünde şüphelidir. Ticaret engelleri aşırı oy-
naklık yaratacak ve durumu daha da kötüleştirecekler ki genelde gıda krizle-
rinde gözlemlenen bir durumdur.

Doğru zamanlamayla hızlı bir şekilde çalışan yetenekli toplayıcılara ihtiyaç du-
yan gıda değer zinciri ve lojistiğinin kırılmamasına dikkat edilmelidir. Meyve 
ve sebzeler de çok emek yoğun üretime ve lojistiğe ihtiyaç duyar.  Eğer işgü-
cü engellenirse ve insanlar hareket edemezse önemli bir sorun var demektir.    
COVID-19 işgücünü etkiliyor ve lojistik problemler çok önemli hale geliyor. 
İnsanlar korunurken işgücünün kısıtlanmaması gerekir. İşgücünün işlerini 
yapmaya devam edebilmesi için politikalar oluşturmak gerekiyor. Hükümet-
lerin en önemli rolü, bu gıda tedarik zincirini çalışır durumda canlı tutmak, 
yeterli işçi olmasını sağlamak için müdahale etmek ve küresel gıda pazarları-
nı paniklemekten korumak ve çiftçilerin pazarlara gitmeye gerek kalmadan 
ürünlerini teslim edebilecekleri depo makbuz sistemi platformları gibi depo-
lama tesisleri geliştirmek olacaktır. Mümkünse yerel pazarların açık kalmasına 
izin verilmesi ve pazarların içinde ve dışında sıkı fiziksel mesafeli önlemler 
alınması gerekir.

Türkiye’de yürürlüğe koyulan mali, parasal ve finansal politikalar, Keynes yak-
laşımıyla diğer dünya ülkelerinde küresel ölçekte yapılan yaklaşık 8 trilyon 
dolar hükümet harcamalarıyla benzerlik göstermektedir. Mayıs 2020 ortası 
itibariyle yaklaşık 5 milyon aileye nakdi yardım yapıldı, işini kaybedenlerde 
ayrıca bu yardım kapsamına alındı, işe devam paketi kapsamında %97’si KOBİ 
olan 190 bin 453 firmaya yaklaşık 137 milyar TL’nin üzerinde finansman sağ-
landı. Aylık geliri 5 bin TL’den az vatandaşlar için sunulan destek kapsamın-
da 5 milyon 582 bin vatandaşa 33 milyar TL’yi aşkın kaynak sunuldu. 1 mil-
yon 16 bin 600 esnafa 23 milyar TL’nin üzerinde finansman desteği sağlandı.                     
COVID-19 salgını ile mücadelede devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı-
nın maddi tutarı milli gelirin yüzde 5’i civarında bir rakam olan 240 milyar 
TL’ye ulaşmıştır (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020). Daha çok geliri des-
tekleyen bu mali harcama politikaları yanında toplumsal dayanışmayla elde 
edilen kaynakların ihtiyaç sahiplerine aktarılması tarım ürünleri talebinin artı-
şına da katkı verecektir (Yavuz, 2020). Yürürlüğe koyulan sınırlı karantinadan 
çiftçileri muaf tutan uygulamalar (İçişleri Bakanlığı, 2020), yazlık ekimlerini 
artırmak için verilen tohum desteği ve ekim için hazine arazisi temini tarımsal 
üretimin azalmasını önleyecek, hatta artmasını sağlayacaktır.
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Özellikle örtü altı sebze ve turfanda meyveler başta olmak üzere ürün değer 
zinciri karmaşık ve/veya ihracata yönelik olan ürünlerin tedarik zincirinde 
oluşan ve oluşacak aksaklıkları gidermeğe yönelik politikalar, yakın takiple 
dinamik bir şekilde uygulanmalıdır. Salgın sonrası tarımsal üretim döneminin 
mutlaka başarılı olması fırsatının kaçırılmaması için 2020 yılı tarımsal destek-
lerinin zamanında ve hatta biraz öne çekilerek ödenmesi hem bu hasat döne-
mini hem de gelecek yılları olumlu etkileyecektir. Dolar kurunun yükseltmesi 
nedeniyle üretim açığı olan ürünler, yem içerikleri ve gübre başta olmak üzere 
ithalata bağımlı girdilerin temininde maliyet düşürücü etkin ticaret politikala-
rının uygulaması bu bütçe sıkışıklığında elzemdir.

Krizi Fırsatlara Dönüştürebilecek Politika Önerileri
En son 11. Kalkınma Planında rekabet edebilir ve desteklere bağımlı olma-
yan bir tarım sektörü oluşturmak hedefi ifade edilmektedir (Resmî Gazete, 
2019a). Ancak COVID-19 salgını, ülkelerin gıda üretiminde kendine yeterlilik 
eğiliminin öne çıkmasına neden olacağından Türkiye’nin de rekabet edebilir-
lik yanında kendine yeterlilik gerekçesini politikalarda öne çıkaracağı öngö-
rülebilir. Çok iklimli olmanın sağladığı ürün çeşitliliği avantajı ileri teknoloji 
kullanımıyla desteklenirse, Türkiye kendine yeterliliği yani gıda güvencesini 
rahatlıkla sağlayabilecektir. Gıda güvencesini sağlamak için kitlesel üretim ya-
pan büyük işletmeler oluşturma çabaları yanında Türkiye’nin tarımsal işletme 
yapısında çok yaygın olan ve kendi tarımsal kaynakları ölçüsünde optimum/
ekonomik işletme büyüklüğüne sahip ve sürdürülebilirliği çok daha iyi sağla-
yan küçük aile çiftçiliğinin de etkin bir şekilde yaşatılmasına ağırlık verilme-
lidir. İmkânlar ölçüsünde varsa evlerin bahçeleri içinde oluşturulacak küçük 
üretim alanlarında veya tarımsal üretim dışı arazilerde kurulan hobi bahçe-
lerinde taze meyve ve sebze üretim çabalarının da gıda güvencesine ve hatta 
gıda güvenliğine önemli katkılar sağlayacağı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca 
kendine yeterlilik eğilimleri salgın şokundan sonra artsa da normale dönüldü-
ğünde yine rekabet edebilir ve sürdürülebilir tarımın öne çıkmasının kuvvetle 
muhtemel olduğu ve uzun dönemli politikaların bu doğrultuda olmasının la-
zım geldiği unutulmamalıdır.
   
Çin’de COVID-19’un ilk çıkış yerinin sıra dışı yaban hayvanı etlerinin satıldığı 
pazarlar olduğuna işaret edilmektedir. Hatta daha önceki virüs salgınlarında 
da bu tip sıra dışı hayvanlardan üretilen yiyeceklerin rolünün olduğu belir-
tilmektedir. Salgın sonrasında daha güvenilir, helal, temiz ve doğal gıdaları 
tüketmeye eğilim artacağı öngörülmektedir. Bu tutum, doğal kaynakları ve 
çevreyi koruyan sürdürülebilir bir tarımın öne çıkmasını da tetikleyecektir. Ay-
rıca salgın sırasında oluşan evde tüketim alışkanlığının dışardan yeme içmeyi 
azaltıp salgın öncesine göre evde tüketimi artıracağı öngörülebilir. Dolayısıyla 
tarladan çatal gıda zincirindeki üretim, nakliye, işleme, paketleme, depola-
ma, dağıtım ve satış aşamalarındaki gıda güvenliği politikalarında bu eğilimler 
daha çok dikkate alınarak daha başarılı adımlar atılabilir.

Salgın sonrasında kırsal yaşamı tercih etme, özellikle köyden kente çeşitli ne-
denlerle göç etmiş olanların köye dönme tutumlarının güçlenmesi ve dolayı-
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sıyla kırdan kente göçün tedricen tersine dönmesi öngörülebilir. Kırsalda iş 
ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine ağırlık veren ve yöresel ürünlere dayalı 
kırsal turizmi geliştiren politikalarla kırsala olması muhtemel dönüşün hızlan-
dırılması, hem şehirdeki aşırı nüfus yoğunluğunu azaltacak hem de kırsalın 
boşalmasını engelleyerek kırsalda sosyal, ekonomik ve kültürel canlılığa yol 
açacaktır. Bu tutum değişikliği, On Birinci Kalkınma Planında (2019-2023) 
ifade edilen “sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla üretici birlikleri, koope-
ratifler ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal işgücünün istihdam 
edilebilirliğinin artırılması” hedefine başarıyla ulaşılabilmesi için önemli bir 
fırsat sunmaktadır (Resmî Gazete, 2019a). Özellikle kırsal alanların ve köylerin 
boşalarak sahipsiz ve tarımsal kaynakların âtıl kaldığı bölgelerde bu muhtemel 
eğilimi destekleyecek politikalar hayati önem taşımaktadır.

Salgın öncesinde dünyanın gündemine giren dijital araçlar kullanarak online 
alışverişlerle gıdaya ulaşmak ve hatta taze meyve sebze tedarik etmek, 2019 
yılı başında patates, soğan ve mevsim dışı sebzelerde yaşanan gıda enflasyonu 
ile Türkiye’nin de gündemine girmiştir. Bu online alışverişler salgın nedeniyle 
de önemli ölçüde gündeme geldi, önemli bir yer tuttu, yaygınlaştı ve alışkanlık 
oluşturdu. Bu paralelde gıda tedarik zincirine yönelik yazılımları geliştirme 
çalışmaları dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlanmıştır. Bu doğrultuda 
Tarım ve Orman Bakanlığı da üretici ile alıcıyı doğrudan buluşturacak Diji-
tal Tarım Pazarı (DİTAP) projesini gündeme getirdi. Önce üretim açığı olan 
yağlı tohumlar gibi ürünlerde ve pazarlama marjı çok yüksek olan meyve ve 
sebzede pilot olarak uygulanması planlanan projenin çalışmaları devam et-
mektedir. Çiftçinin değer fiyattan ürününü satamaması, ürettiğinin ticaretinde 
olamaması ve sattığı fiyatla tüketicinin ödediği fiyat farkının çok yüksek olması 
gibi problemler başta olmak üzere gıda değer zincirindeki aksaklıklar, salgınla 
daha çok gündeme gelen dijitalleşme eğiliminin sağladığı fırsatlardan yararla-
nılarak giderilebilir. Uzun zamandan beri gündemde olan ama henüz sonuç-
lanmayan Yeni Hal Yasası ve yeni gündeme giren DİTAP da bu eğilimlerden 
feyz alarak başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilir.

Salgın sırasında hükümetin tarımsal üretimi artırma çabaları ve sahadan ge-
len ekim alanı ve verim artışı bilgileri tarımsal ürün arzının azalmasının aksine 
artacağına işaret ederken ekonomideki daralma, dışarda yeme içme, turizmin 
durma noktasına gelmesi ve gıdaya ulaşmadaki zorluklar nedeniyle oluşan tarım 
ürünleri talebindeki azalma tarımsal ürün fiyatlarını muhtemelen düşürecektir. 
Türkiye, ithalata dayalı gıda tüketimine sahip ülkelere olan yakınlık avantajını 
kullanarak ve gıda tüketimi tamamen ithalata bağlı küçük ve/veya ada ülkelerin 
salgından dolayı oluşan gıdaya ulaşma zorluklarını gidererek bir tarımsal ürünler 
ihracatı seferberliği ile muhtemel fiyat düşüşlerinin ve dolayısıyla tarım sektörü-
nün zarar görmesinin önüne geçilebilir. Bu seferberlik, artan döviz arzıyla ülke 
ekonomisine ve gerekirse salgın sırasında çok sayıda ülkeye hibe olarak sağlanan 
sağlık malzemeleri hibesi gibi ihtiyaç sahibi ülkelere gıda hibesiyle Türkiye’nin 
saygınlığına önemli katkılar sağlayabilir. Bu seviyede ihracat potansiyeline ulaş-
mak için tarımın önemli yapısal problemi olan verim açığı sorununun, tarıma 
ileri teknoloji transferini hızlandırarak öncelikli olarak çözülmesi gerekir.
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COVID-19 salgınıyla tarım sektörünün stratejik öneminin daha çok ortaya çık-
ması, tarıma yönelik olumlu bir toplumsal farkındalık oluşturmuştur. Bu far-
kındalıktan yararlanılarak ve kırsalda iş ve yaşam şartları iyileştirilerek, gençler 
başta olmak üzere tarımla ve kırsalla ilişkili ve ilgili olanların tarıma ve kırsala 
dönmesinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, oluşan bu farkın-
dalığı; bir devlet politikası şeklinde tarıma yönelik anaokulunda oyunlarla, il-
kokulda ders içerikleriyle, lisede derslerle ve görsel medyada tarımla uğraşan, 
çiftçilik yapan rol modellerin olduğu yapımlarla artırmak gerekir. İlave olarak, 
lise sonrası gençlerin yükseköğretim tercihlerini ön sıralara çekmek için ziraat, 
veteriner, su ürünleri, gıda ve orman yükseköğretimini yeter teşviklerle cazip 
hale getirmek ve ilk % 0,1’lik dilimden yerleştirme yapmak tarım sektörünün, 
gıda arzı güvencesinin ve güvenliğinin geleceği için elzemdir.

İklim gibi doğal koşullara, fiyatlar gibi piyasa değişimlerine ve 2020’de yaşa-
nan Covid-19 salgını gibi şoklara bağımlı olan tarım sektörünün, düzenleme, 
destekleme ve denetleme politikalarıyla ile yönlendirilmesi gerekmektedir. 
Özellikle salgın dönemlerinde tarım sektörünün sorunlarını zamanında çö-
zebilecek düzenleme, destekleme ve denetleme mekanizmalarının etkin bir 
şekilde çalıştırılabilmesi için tarım ve gıda piyasasının çok yakından izlenmesi 
ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Tarım ve gıda piyasasıyla ilgili her türlü 
verisiyi toplamak, analiz etmek ve tarım ve gıda pazarını izlemek ve değerlen-
dirmek için analiz sonuçlarını yorumlamak gerekir. Bu misyon, ancak “Tarım 
ve Gıda Piyasası İzleme ve Değerlendirme” ismiyle kurulacak özerk bir kurum 
tarafından başarılabilir. Bu ismi ve misyonu taşıtacak bir kurumun varlığı özel-
likle Covid-19 salgını sonrasında çok daha acil ve stratejik hale gelmiştir.

Kaynakça

Aksöz, S. (2018). Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla Bölünmesine Devlet Freni, Senkron Y. M. M. 
Erişim: http://www.senkronymm.com.tr/SirkulerDetay.aspx?id=30 (ET: 15.05.2020)

Alexandratos, N. & Bruinsma, J., (2012) World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 Revision, 
Agricultural Development Economics Division Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, ESA Working Paper, No. 12-03, Haziran 2012.

CropLife (2012). Feeding Nine Billion: The Issues Facing Global Agriculture”, Crop Life In-
ternational, Erişim: https://croplife.org/wp-content/uploads/pdf_files/Feeding-Nine-Billi-
on-The-Issues-Facing-Global-Agriculture.pdf (ET: 22.05.2020)

Donat, İ. (2018). Tarım ve Gıda Zirvesinden Akılda Kalanlar, Erişim: https://www.bloomberght.com/
yorum/irfan-donat/2117985-tarim-ve-gida-zirvesinden-akilda-kalanlar (ET: 18.05.2020)

EUROSTAT (2020). Erişim: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home (ET: 23.05.2020)

FAO (2018). The Future of Food and Agriculture: Alternative Pathways to 2050, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations Rome. Erişim: www.fao.org/3/I8429EN/ i8429en.pdf 
(ET: 20.05.2020)

FAO (2020a). COVID-19 pandemic – impact on food and agriculture. Erişim: http://www.fao.or-
g/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/ (ET: 10.05.2020)

FAO (2020b). Global Report on Food Crises reveals scope of food crises as COVID-19 poses new risks 
to vulnerable countries. Erişim: http://www.fao.org/news/story/en/item/1271868/ icode/ (ET: 
16.05.2020). 

http://www.senkronymm.com.tr/SirkulerDetay.aspx?id=30
https://croplife.org/wp-content/uploads/pdf_files/Feeding-Nine-Billion-The-Issues-Facing-Global-Agriculture.pdf
https://croplife.org/wp-content/uploads/pdf_files/Feeding-Nine-Billion-The-Issues-Facing-Global-Agriculture.pdf
https://www.bloomberght.com/yorum/irfan-donat/2117985-tarim-ve-gida-zirvesinden-akilda-kalanlar
https://www.bloomberght.com/yorum/irfan-donat/2117985-tarim-ve-gida-zirvesinden-akilda-kalanlar
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
http://www.fao.org/3/I8429EN/%20i8429en.pdf
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1271868/%20icode/


985

Fahri Yavuz

FAO (2020c). In April the FAO Food Price Index fell for the third consecutive month. Erişim: http:// www.
fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/  (ET: 16.05.2020)

FAOSTAT (2020). Erişim: www.fao.org/faostat/en/#data/Ql, (ET: 21.05.2020)

Gündüz, O., Aydoğan M. & Uysal, O. (2020). COVID-19’un Çiftçilerin Faaliyetlerine Etkisi Anketi, Ma-
latya Turgut Özal Üniversitesi. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl., 17 Nisan 2020, Malatya.

IFPRI (2020). Poverty and food insecurity could grow dramatically as COVID-19 spreads. Eri-
şim: https://www.ifpri.org/blog/poverty-and-food-insecurity-could-grow-dramatically-co-
vid-19-spreads (ET: 13.05.2020)

IMF (2020). Fiscal Policies to Contain the Damage from COVID-19 Erişim: https://blogs.imf.
org/2020/04/15/fiscal-policies-to-contain-the-damage-from-covid-19/ (ET: 15.05.2020)

Keleş, M. (2013). Türkiye Gıda Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları, Kalkın-
mada Anahtar Verimlilik, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Erişim: http:// anahtar.sanayi.
gov.tr/tr/news/turkiye-gida-sanayi-strateji-belgesi-ve-eylem-plani-hazirlik-calismalari/575, 
(ET: 24.05.2020)

Kohls, R. L. & Uhl, J. N. (1990). Marketing of Agricultural Products. New York: Macmillan Publis-
hing Company.

Resmi Gazete (2014). Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun, Resmî Gazete, 15 Mayıs 2014, Sayı: 29001, Kanun No: 6537.

Resmi Gazete (2019a). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Resmi Gazete, 23 Temmuz 2019, 
Sayı: 30840, Ankara.

Resmi Gazete (2019b). 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete 4 Kasım 2019, 
Sayı: 30938 (Mükerrer), Ankara.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (2020). Erişim: https://www.hmb.gov.tr/haberler/hazine-ve-ma-
liye-bakani-sayin-berat-albayrak-video-konferans-ile-deik-toplantisinda-sorulari-yanitladi 
(ET: 13.05.2020)

T.C. İçişleri Bakanlığı (2020). Erişim: http://www.bingol.gov.tr/icisleri-bakanliginin-mevsimlik-ta-
rim-iscileri-ve-hayvancilik-faaliyeti-ile-ilgili-genelgesi (ET: 08.05.2020)

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (2020a). Bitkisel Üretim, Erişim: https://www.tarimorman.gov.
tr/ Konular/Bitkisel-Uretim/Tarla-Ve-Bahce-Bitkileri/Urunler-Ve-Uretim (ET: 22.05.2020).

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (2020b.) Veriler, Erişim: https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Bel-
geler/ SagMenuVeriler/BUGEM.pdf,  (ET: 22.05.2020)

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (2020c). III. Tarım Şurası Tarımsal Destekleme Politikaları Çalışma 
Grubu Raporu, 17 Temmuz – 24 Kasım 2010, Ankara (Yayınlanmamış)

T.C. Ticaret Bakanlığı (2018). Ticaret Bakanı’ndan ‘Hal Yasası’ Açıklaması, Bloomberg, 4 Kasım 
2018.

TEPAV (2020). COVID-19’un Tüketici Harcamalarına Etkisi - 11 Mayıs 2020, Erişim: https://www.
tepav.org.tr/upload/files/1589182453-5.COVID_19un_Tuketici_ Harcamalarina_ Etkisi_
Bulteni_11052020.pdf (ET: 11.05.2020)

TİGEM (2018). 2017 Yılı Hayvancılık Sektör Raporu, TİGEM, Ankara.

The Guardian (2020a). Coronavirus measures could cause global food shortage, UN warns Eri-
şim: https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/26/coronavirus-measu-
res-could-cause-global-food-shortage-un-warns (ET: 21.05.2020)

The Guadian (2020b). A disastrous situation: mountains of food wasted as coronavirus scrambles 
supply chain, Erişim: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/uscoronavirus -outb-
reak-agriculture-food-supply-waste?CMP=oth_b-aplnews_d-1 (ET: 09.05.2020)  

Turna, İ. (2013). Tarımsal Ormancılık (Agroforestry), KTÜ, Orman Fakültesi Ders Notları, Yayın No: 
87, Trabzon.

TÜİK, (2020a). Tarım İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, Erişim: http://www.tuik.gov.tr/Pre 
Tablo.do?alt_ id=1001 (ET: 14.05.2020) 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/Ql
https://www.ifpri.org/blog/poverty-and-food-insecurity-could-grow-dramatically-covid-19-spreads
https://www.ifpri.org/blog/poverty-and-food-insecurity-could-grow-dramatically-covid-19-spreads
https://blogs.imf.org/2020/04/15/fiscal-policies-to-contain-the-damage-from-covid-19/
https://blogs.imf.org/2020/04/15/fiscal-policies-to-contain-the-damage-from-covid-19/
https://www.hmb.gov.tr/haberler/hazine-ve-maliye-bakani-sayin-berat-albayrak-video-konferans-ile-deik-toplantisinda-sorulari-yanitladi
https://www.hmb.gov.tr/haberler/hazine-ve-maliye-bakani-sayin-berat-albayrak-video-konferans-ile-deik-toplantisinda-sorulari-yanitladi
http://www.bingol.gov.tr/icisleri-bakanliginin-mevsimlik-tarim-iscileri-ve-hayvancilik-faaliyeti-ile-ilgili-genelgesi
http://www.bingol.gov.tr/icisleri-bakanliginin-mevsimlik-tarim-iscileri-ve-hayvancilik-faaliyeti-ile-ilgili-genelgesi
https://www.tarimorman.gov.tr/%20Konular/Bitkisel-Uretim/Tarla-Ve-Bahce-Bitkileri/Urunler-Ve-Uretim
https://www.tarimorman.gov.tr/%20Konular/Bitkisel-Uretim/Tarla-Ve-Bahce-Bitkileri/Urunler-Ve-Uretim
https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/%20SagMenuVeriler/BUGEM.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/%20SagMenuVeriler/BUGEM.pdf
https://www.tepav.org.tr/upload/files/1589182453-5.COVID_19un_Tuketici_%20Harcamalarina_%20Etkisi_Bulteni_11052020.pdf
https://www.tepav.org.tr/upload/files/1589182453-5.COVID_19un_Tuketici_%20Harcamalarina_%20Etkisi_Bulteni_11052020.pdf
https://www.tepav.org.tr/upload/files/1589182453-5.COVID_19un_Tuketici_%20Harcamalarina_%20Etkisi_Bulteni_11052020.pdf
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/26/coronavirus-measures-could-cause-global-food-shortage-un-warns
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/26/coronavirus-measures-could-cause-global-food-shortage-un-warns
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/uscoronavirus%20-outbreak-agriculture-food-supply-waste?CMP=oth_b-aplnews_d-1
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/uscoronavirus%20-outbreak-agriculture-food-supply-waste?CMP=oth_b-aplnews_d-1
http://www.tuik.gov.tr/Pre%20Tablo.do?alt_%20id=1001
http://www.tuik.gov.tr/Pre%20Tablo.do?alt_%20id=1001


Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

986

UNCTAD (2020). COVID-19 and food security in vulnerable countries, Erişim: https://unctad.org/ 
en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2331 (ET: 08.05.2020)

Ülkümen, L. (1966). Tatbiki Bir Görüşle Ziraat Politikamız: Ana Hatlarıyla Zirai Reform / Zirai Organi-
zasyon, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

WTO (2020). Frequently asked questions: The WTO and COVID-19, Erişim: https://www.wto.org/ 
english/tratop_e/covid19_e/faqcovid19_e.htm (ET: 07.05.2020)

Yavuz, F. (2020a). Türkiye’nin Her Bölgesinden Sahadaki 30 Çiftçi, Ziraat Mühendisi veya Veteri-
ner Hekim ile Birebir Telefon, E-posta ve Whatsapp Yoluyla Yapılan Tarımsal Faaliyetlerin 
Görünümü Görüşmeleri, 13-21 Nisan 2020, Erzurum (Yayınlanmamış).  

Yavuz, F. (2020b). Tarıma Koronavirüs Etkisi, Kriter: Aylık Siyaseti Toplum ve Ekonomi Dergisi, 46, 
86-89.

Yavuz, F. & Dilek, Ş. (2019). Türkiye Tarımına Yeniden Bakış, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştır-
maları Vakfı (SETA) Yayınları 137, İstanbul.

Yavuz, F. (2017a). Tarıma Farklı Bir Bakış, Pusula Gazetesi, 21 Haziran 2017.

Yavuz, F. (2017b). Türkiye’de Tarım, Pusula Gazetesi, 28 Haziran 2017.

Yavuz, F. (2017c). Tarım Politikaları Neden Hep Gündemde, Pusula Gazetesi, 9 Ağustos 2017.

Yavuz, F. (2017d). Alternatif Tarım Üzerine, Pusula Gazetesi, 27 Eylül 2017.

Yavuz F. vd. (2016).  Erzurum İli Muhtemel Tarımsal Yatırım Alanları Rehberi, Kuzeydoğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Rapor, Erzurum.

Yavuz, F. (2015). Tarım Politikası Ders Notları, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 
252, Erzurum.

https://unctad.org/%20en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2331
https://unctad.org/%20en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2331
https://www.wto.org/%20english/tratop_e/covid19_e/faqcovid19_e.htm
https://www.wto.org/%20english/tratop_e/covid19_e/faqcovid19_e.htm


COVID-19 Küresel Salgını:
Akıllı Enerji Çözümleri ve 

Hidrojen Çağına Geçiş

Prof. Dr. İbrahim Dinçer



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

988

Prof. Dr. İbrahim Dinçer
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi olan Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Onta-
rio Teknik Üniversitesinde profesör olarak görev yapmaktadır ve aynı zamanda 
Yıldız Teknik Üniversitesinde öğretim üyesidir. İçlerinde Kanada’nın en önemli 
ödüllerinden biri olan “the Premier’s Research Excellence Award” araştırma 
ödülünün de bulunduğu 18 uluslararası prestijli ödülün sahibi olan Dr. Dinçer, 
birçok uluslararası derginin baş editörü, yine otuzun üzerinde teknik derginin 
yayın kurulu üyesidir. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji teknolojileri, yeni 
enerji depolama yöntemleri, ileri soğutma teknolojileri, alternatif enerji strateji-
leri ve politikaları üzerine pek çok basılı dergi makalesi ve uluslararası konferans 
bildirisi mevcuttur. Dr. Dinçer, dünyada çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak 
kullanılan basılmış 20’nin üzerinde teknik kitabın yazarıdır ve 250’nin üzerinde 
doktora ve yüksek lisans öğrencisi yetiştirmiştir.  Çok sayıda atıf alan Prof. Dinçer, 
son beş yıldır Thomson Reuters tarafından alanında bütün bilim adamları içinde 
dünyada %1’lik dilimde gösterilmiş ve “The Most Influential Scientific Minds in 
Engineering” olarak seçilen kişilerden biri olarak tanınmıştır.

Prof. İbrahim Dinçer
Prof. İbrahim Dinçer, who is member of Turkish Academy of Sciences, is a tenured 
professor in Ontario Tech. University and serves as an adjunct professor in Yildiz 
Technical University. He is a recipient of several research, teaching and service 
awards, including the Premier’s research excellence award in Ontario, Canada. 
He is an active member of various international scientific organizations and soci-
eties, and serves as editor-in-chief, associate editor, regional editor, and editorial 
board member on various prestigious international journals. Renowned for his 
pioneering works in the area of sustainable energy technologies he has authored/
co-authored numerous books and book chapters, and many refereed journal and 
conference papers. Dr. Dinçer is the author of over 20 printed technical books 
books/textbooks used in various universities around the world. He has trained and 
graduated over 250 doctoral and masters students. During the past five years he 
has been recognized by Thomson Reuters as one of the Most Influential Scientific 
Minds in Engineering and one of the Most Highly Cited Researchers.



989

İbrahim Dinçer

COVID-19 Küresel Salgını:
Akıllı Enerji Çözümleri ve Hidrojen Çağına Geçiş

Prof. Dr. İbrahim Dinçer
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü

Özet
Enerji, tarih boyunca insanlığın daima en çok ihtiyaç duyduğu olgulardan birisi 
olmuştur. Geçmişi şekillendirmiş, günümüzü şekillendirmeye devam eden ve 
geleceği de şekillendirmesi beklenen bir kaynaktır. Tarih boyunca savaşların, 
korkuların ve barışların oluşmasında kritik rol oynamıştır. Enerjinin önemi ve 
ihtiyacı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Diğer yandan, enerji ihtiyacını 
karşılamak için kullanılan fosil yakıtların (kömür, petrol ve doğal gaz) artan 
kullanımı ile dünyada hava, su ve gıda ile ilgili birçok sorun ortaya çıkmıştır 
ve bu sorunlar insan sağlığını önemli ölçüde etkilemiştir. 2020 yılında karşı-
laştığımız COVID-19 küresel salgını, insanların daha önce hiç olmadığı kadar 
daha temiz havaya, daha temiz suya, daha temiz gıdaya ve daha temiz enerjiye 
ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Bu ihtiyaçlar, hidrokarbon yakıt kullanımının 
devam ettiği karbon çağından, hidrojen enerjisi kullanımının artacağı hidro-
jen çağına geçişi gerekli kılmıştır. Bu bölümün amacı, akıllı enerji çözümlerini 
tanımlamak ve COVID-19 salgınının enerji durumunu nasıl değiştirdiği ve ne 
gibi fırsatları da beraberinde getirdiği konularında eşsiz bir bakış açısı sağla-
maktır.

Anahtar Kelimeler
enerji, cevre, koronavirüs, COVID-19, emisyonlar, yeşilleştirme, hidrojen, salgın,  

sürdürülebilirlik
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COVID-19 Pandemic:
Smart Energy Solutions and A Transition to the Hydrogen Age

Abstract
Energy has always received the highest attention by humankind throughout the 
history. It did shape the past, is shaping the present and will shape the future. 
Throughout the history, it has played a critical role in the formation of wars, 
fears and peace. The importance and need for energy are known by every indi-
vidual. On the other hand, with the increasing utilization of fossil fuels (coal, oil 
and natural gas) used to meet the energy needs, many problems related to air, 
water and food have arisen in the world, and these problems have significantly 
affected both human health and human welfare. The COVID-19 coronavirus 
outbreak we encountered in 2020 has shown that people need cleaner air, cle-
aner water, cleaner food and cleaner energy than ever before. These needs are 
making the transition from the carbon age, in which hydrocarbon fuel use has 
been primary, to the hydrogen age, where the use of hydrogen energy will incre-
ase. The purpose of this article is to define smart energy solutions and to provide 
a unique viewpoint related to how the COVID-19 coronavirus has changed the 
energy situation and what opportunities it has brought in.

Keywords
energy, environment, coronavirus, COVID-19, emissions, greenization, hydrogen, 

pandemic, sustainability
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Giriş

Günümüzde her şeyin akıllı olması istenen bir çağda bulunmaktayız. Örnek 
olarak; akıllı malzemeler, akıllı cihazlar, akıllı telefonlar, akıllı şebeke, akıllı 
ölçüm, vb. verilebilir. Enerji portföyüne istinaden, akıllılaştırma sürecini akıllı 
enerji çözümleri altında yapmamız gerekmektedir. Gelişmiş ileri teknolojiler 
ve yapay zekâ uygulamaları ile, enerji temelleri ve kavramları, enerji malzeme-
leri, enerji üretimi, enerji dönüşümü ve enerji yönetimi olarak beş kategoride 
ele alabileceğimiz tüm enerji spektrumunu kapsayan bu konular ile ilgili yol 
haritasını değiştirmemiz gerekmektedir.

Geçmişte, enerji yoğunluğu (bir ulus ya da toplum tarafından tüketilen ener-
jinin o ülke ya da topluluğun gayri safi yurtiçi hasılasına oranı, örneğin Joule/
ABD $ olarak ölçülen), gelişim için anahtar bir gösterge olarak kullanılmıştır. 
Bu nedenle daha fazla enerji tüketen ülkeler, daha gelişmiş olduklarını id-
dia etmişlerdir. Daha sonra bu ifade, enerji verimliliğinin (veya verimli enerji 
kullanımının) daha anlamlı hale gelmesi nedeniyle, bir ölçüde anlamsız bir 
hal almıştır. Böylelikle, enerji verimliliği ve teknolojik olarak gelişmiş çözüm-
ler anahtar göstergeler haline gelmeye başlamıştır. Neredeyse her şey çeşitli 
seçeneklerle daha verimli ve daha entegre bir şekilde akıllı bir etki alanına 
dönüşüm sürecine girmiştir. Bu nedenle, yol haritasını değiştirerek geleneksel 
yöntemlerden, yaklaşımlardan, sistemlerden ve çözümlerden akıllı çözümlerin 
hedeflendiği akıllı enerji portföyüne geçişi gerçekleştirmeliyiz. Akıllı enerji çö-
zümlerine geçmek, bir binanın sütunları gibi ele alınabilecek olan kavramları 
ve temelleri ihmal edebileceğimiz anlamına gelmemektedir. Enerji çözümleri, 
kavramlar ve temeller olmadan ayakta kalamayacaktır.

Akıllı enerji çözümleri olarak ekserjikleştirme, yeşilleştirme, nükleerleştirme, 
yenilenebilirleşme, hidrojenleştirme, entegrasyon, çoklu üretim, depolama ve 
akıllılaştırma sayılabilir. Bunların her biri enerji portföyünde kritik bir role 
sahiptir ve daha sürdürülebilir bir gelecek için anahtar olacaktır.
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Akıllı Enerji Portföyü
Yukarıda belirtildiği gibi akıllı enerji portföyü, ekserjikleştirme, yeşilleştirme, 
nükleerleştirme, yenilenebilirleşme, hidrojenleştirme, entegrasyon, çoklu üre-
tim, depolama ve akıllılaştırma gibi dokuz yeni seçenek altında hazırlanmıştır 
ve Şekil 1’de gösterilmiştir. Burada, bunların her biri kısaca aşağıdaki gibi ta-
nımlanabilir (Dinçer, 2016a):

• Ekserjikleştirme: ekserji analizi ve araçlarını daha iyi tasarım ve analiz, 
daha iyi verimlilik, daha iyi maliyet etkinliği, daha iyi kaynak kullanımı, daha 
iyi çevre ve daha iyi enerji güvenliği için kavramsal olarak doğru bir şekilde 
kullanma sanatı olarak tanımlanır.

• Yeşilleştirme: daha iyi verimlilik, daha iyi maliyet etkinliği, daha iyi çevre ve 
dolayısıyla daha iyi sürdürülebilirlik elde etmeye yardımcı olmak için iki şekilde 
yeni bir disiplin olarak tanımlanmaktadır: (i) yüksek çevresel hasara sahip, 
az verimli ve fazla maliyetli geleneksel/konvansiyonel sistemlerin daha çevreci, 
daha verimli ve daha uygun maliyetli yeşilleştirilmiş sistemlere dönüştürülmesi 
(ii) 3S kriterleri altında geleneksel/konvansiyonel olanlardan daha yeşil olan 
yeni enerji çözümleri geliştirme süreci.

• Nükleerleştirme: nükleer enerji kaynaklarının kullanımına geçiş süreci ola-
rak tanımlanır.

• Yenilenebilirleşme: geleneksel fosil yakıt bazlı sistemlerden yenilenebilir enerji 
(güneş, rüzgâr, jeotermal, hidro, okyanus ve biyokütle) bazlı sistemlere geçiş 
süreci olarak tanımlanır.

• Hidrojenleştirme: daha sürdürülebilir bir hidrojen ekonomisine ulaşmak 
amacıyla hidrojenin sistemler ve uygulamalar için karbonsuz bir çözüm olarak 
kullanıldığı süreç olarak tanımlanır.

• Entegrasyon: daha iyi verimlilik, maliyet etkinliği, kaynak kullanımı ve temiz 
bir çevre elde etmek için enerji sistemlerinin/alt sistemlerinin birleştirildiği ve/
veya hibritleştirildiği bir süreç olarak tanımlanır.

• Çoklu üretim: aynı girdi ile, en az dört faydalı çıktı alınabilen sistemleri oluş-
turma işlemi olarak tanımlanır. Geleneksel olarak, kojenerasyona (aynı girdiy-
le iki faydalı ürünün üretildiği) ve daha yakın zamanda trijenerasyona (aynı 
girdiyle üç faydalı ürünün üretildiği) aşinayız.

• Depolama: arz ve talep arasındaki uyumsuzluğu dengelemek, sistemleri daha 
verimli, ekonomik ve çevreci bir şekilde çalıştırmak için enerji depolama seçe-
neklerinin uygulanması süreci olarak tanımlanır. 

• Akıllılaştırma: yapay zekâ araçlarının daha iyi simüle etmek ve modellemek, 
uygulamak, optimize etmek, otomatikleştirmek ve kontrol etmek, yönetmek ve 
ölçmek için kullanıldığı süreç olarak tanımlanır. Ayrıca akıllı enerji uygula-
malarında örüntü tanımayı da içerir.

Daha sürdürülebilir bir gelecek elde etmeye çalışan ülkeler, toplulukları için 
akıllı enerji portföyü altında, kapsamlı ve eksiksiz bir çözüm için bu dokuz 
hedefi akıllıca uygulamalıdır.
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Şekil 1. Akıllı enerji portföyünün dokuz dalı

Yeşilleştirme Konsepti
Enerji spektrumu, sırasıyla üretimden kullanıma kadar olan tüm adımları kap-
sayacak genişliktedir. Enerjinin teknik boyutları şu anda iyi tanınmış, kurul-
muş ve uygulanmış olmasına rağmen, politik boyutları siyasi gündem ve so-
nuçları nedeniyle hâlâ oldukça bulanık, belirsiz ve öngörülemez durumdadır. 
Bu nedenlerle genel enerji denklemi, doğrusal olmayan ve karmaşık bir hale 
gelmektedir ve birçok uygulama için çözümü yapılamamaktadır. Bu durumun 
sadece uluslararası değil yerel olarak da meydana geldiği unutulmamalıdır. 

Bu bağlamda, daha iyi sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olacak çev-
resel etki, verimlilik, maliyet gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak 
sistemlerin mümkün olan en iyi şekilde yeşilleştirilmesi gerekmektedir. Ener-
ji sistemlerini yeşilleştirmek için yeni bir termodinamik kavramını tanıtmak, 
yeni bir yeşilleştirme faktörü önermek ve çeşitli yeşilleştirme kriterleri için çok 
sayıda vaka çalışması sunmak üzerine yeni bir çalışma Dinçer ve Zamfirescu 
(2012) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada her bir seçenek için yeşilleştirme 
faktörü ve sürdürülebilirlik endeksleri belirlenmiş ve sunulmuştur. 

Enerji resmini bütünsel olarak, Şekil 2’de gösterildiği gibi Kaynak, Sistem ve 
Hizmete (Faydalı Çıktı’ya) atıfta bulunan 3S (Source – System - Service) başlığı 
altında tanımlayabiliriz.
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Şekil 2. Kaynaktan servise enerji alanlarını çerçeveleyen 3S konsepti
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Şekil 2.  Kaynaktan servise enerji alanlar�n� çerçeveleyen 3S konsepti 

 
 
Ye şilleştirme faktörü, orijinal olarak Dinçer ve Zamfirescu (2012) 
taraf�ndan aşağ�daki gibi tan�mlanm�şt�r: 
 

GF = (EI bc – EI gc) / (EI gc) 
 
Burada EI çevresel etkidir, bc ye şilleştirme işleminin uyguland�ğ� 
baz/referans durumu (base/reference case) temsil ederken, gc ise 
yeşilleştirilmiş durumu (greenized case) temsil etmektedir. 
 
Burada, yeşilleştirme faktörü 0 ila 1 aras�ndad�r. S�f�r yeşilleştirme faktörü, 
sistemin yeşilleştirilmediğini gösterir. Sistem tamamen yeşilleştirilirse, 
yeşilleştirme faktörü 1 olur. Yeşilleştirme işlemi tamamen kaynak, sistem 
ve servis olmak üzere üç kritere bağl�d�r. Tam ye şilleştirilmiş bir sistemin 
çevresel bir etkisi olmayacakt�r. Bunun yan�nda, mevcut uygulamalar için 
k�smi yeşilleştirme de kritik bir önem taş�maktad�r. Şekil 3, sistemin veya 
uygulaman�n çevresel bir etkiye neden olmad�ğ�n� belirten yeşilleştirme 
faktörünün s�f�rdan (siyah) %25 yeşilleştirilmiş, sonras�nda %50 
yeşilleştirildiği ve son olarak 1 GF ile tamamen yeşilleştirildiği değişimi 
göstermektedir. Yukar�da verilen faktörün sadece basit bir nicelemeyle 
ilgili olduğu unutulmamal�d�r. 
 
Şekil 3.  0’dan 1’e kadar yeşilleştirmenin gösterimi 

 
GF = 0   GF = 0,25  GF = 0,50  GF = 1  
 
Yukar�da gösterildiği gibi, kaynak-sistem-servis kategorileri ile bütünsel 
olarak 3S kavram�n� göz önünde bulundurarak yeşilleştirme sürecini daha 
ayr�nt�l� bir şekilde ele al�rsak, 3S’nin tüm alt başl�klar�n�n fosil yak�tla 
çal�şan, konvansiyonel ve kaynaktan sisteme ve servise kadar çevresel 
hasara yol açt�ğ� bir durumu inceleyebiliriz; bu Şekil 4’te gösterildiği gibi 
temel durum olarak kabul edilebilir. Aşağ�daki 3 ad�m için başlang�çta 
k�smi bir formda 0,25 GF, sonras�nda 0,50 GF ile daha fazla iyile ştirme ve 
son olarak tam yeşilleştirmeye ulaşmak için gerekli iyile ştirmeler 
yap�lm�şt�r. 
 
Ek bir gösterim olarak, yeşilleştirme işlemi Şekil 5’te gösterilen bir örnekle 
daha iyi aç�klanmaktad�r (Dinçer, 2016). 

 
Şekil 4.  Kaynak, sistem ve servis alt�ndaki enerji boyutlar�na bütünsel bir yaklaş�m 

Kaynak Sistem

Yeşil olmayan %25 yeşil %50 yeşil Tam yeşil

Hizmet

Yeşilleştirme faktörü, orijinal olarak Dinçer ve Zamfirescu (2012) tarafından 
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

GF = (EIbc – EIgc) / (EIgc)

Burada EI çevresel etkidir, bc yeşilleştirme işleminin uygulandığı baz/referans 
durumu (base/reference case) temsil ederken, gc ise yeşilleştirilmiş durumu (gre-
enized case) temsil etmektedir.

Burada, yeşilleştirme faktörü 0 ila 1 arasındadır. Sıfır yeşilleştirme faktörü, 
sistemin yeşilleştirilmediğini gösterir. Sistem tamamen yeşilleştirilirse, yeşil-
leştirme faktörü 1 olur. Yeşilleştirme işlemi tamamen kaynak, sistem ve servis 
olmak üzere üç kritere bağlıdır. Tam yeşilleştirilmiş bir sistemin çevresel bir 
etkisi olmayacaktır. Bunun yanında, mevcut uygulamalar için kısmî yeşilleştir-
me de kritik bir önem taşımaktadır. Şekil 3, sistemin veya uygulamanın çevre-
sel bir etkiye neden olmadığını belirten yeşilleştirme faktörünün sıfırdan (si-
yah) %25 yeşilleştirilmiş, sonrasında %50 yeşilleştirildiği ve son olarak 1 GF ile 
tamamen yeşilleştirildiği değişimi göstermektedir. Yukarıda verilen faktörün 
sadece basit bir nicelemeyle ilgili olduğu unutulmamalıdır.

Şekil 3. 0’dan 1’e kadar yeşilleştirmenin gösterimi
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Yeşilleştirme faktörü, orijinal olarak Dinçer ve Zamfirescu (2012) 
tarafndan aşağdaki gibi tanmlanmştr: 
 

GF = (EIbc – EIgc) / (EIgc) 
 
Burada EI çevresel etkidir, bc yeşilleştirme işleminin uygulandğ 
baz/referans durumu (base/reference case) temsil ederken, gc ise 
yeşilleştirilmiş durumu (greenized case) temsil etmektedir. 
 
Burada, yeşilleştirme faktörü 0 ila 1 arasndadr. Sfr yeşilleştirme faktörü, 
sistemin yeşilleştirilmediğini gösterir. Sistem tamamen yeşilleştirilirse, 
yeşilleştirme faktörü 1 olur. Yeşilleştirme işlemi tamamen kaynak, sistem 
ve servis olmak üzere üç kritere bağldr. Tam yeşilleştirilmiş bir sistemin 
çevresel bir etkisi olmayacaktr. Bunun yannda, mevcut uygulamalar için 
ksmi yeşilleştirme de kritik bir önem taşmaktadr. Şekil 3, sistemin veya 
uygulamann çevresel bir etkiye neden olmadğn belirten yeşilleştirme 
faktörünün sfrdan (siyah) %25 yeşilleştirilmiş, sonrasnda %50 
yeşilleştirildiği ve son olarak 1 GF ile tamamen yeşilleştirildiği değişimi 
göstermektedir. Yukarda verilen faktörün sadece basit bir nicelemeyle 
ilgili olduğu unutulmamaldr. 
 
Şekil 3. 0’dan 1’e kadar yeşilleştirmenin gösterimi 

 
GF = 0   GF = 0,25  GF = 0,50  GF = 1  
 
Yukarda gösterildiği gibi, kaynak-sistem-servis kategorileri ile bütünsel 
olarak 3S kavramn göz önünde bulundurarak yeşilleştirme sürecini daha 
ayrntl bir şekilde ele alrsak, 3S’nin tüm alt başlklarnn fosil yaktla 
çalşan, konvansiyonel ve kaynaktan sisteme ve servise kadar çevresel 
hasara yol açtğ bir durumu inceleyebiliriz; bu Şekil 4’te gösterildiği gibi 
temel durum olarak kabul edilebilir. Aşağdaki 3 adm için başlangçta 
ksmi bir formda 0,25 GF, sonrasnda 0,50 GF ile daha fazla iyileştirme ve 
son olarak tam yeşilleştirmeye ulaşmak için gerekli iyileştirmeler 
yaplmştr. 
 
Ek bir gösterim olarak, yeşilleştirme işlemi Şekil 5’te gösterilen bir örnekle 
daha iyi açklanmaktadr (Dinçer, 2016). 

 
Şekil 4. Kaynak, sistem ve servis altndaki enerji boyutlarna bütünsel bir yaklaşm 

Kaynak Sistem Servis

Yeşil olmayan %25 yeşil %50 yeşil Tam yeşil

         GF = 0             GF = 0,25            GF = 0,50            GF = 1 

Yukarıda gösterildiği gibi, kaynak-sistem-servis kategorileri ile bütünsel ola-
rak 3S kavramını göz önünde bulundurarak yeşilleştirme sürecini daha ay-
rıntılı bir şekilde ele alırsak, 3S’nin tüm alt başlıklarının fosil yakıtla çalışan, 
konvansiyonel ve kaynaktan sisteme ve servise kadar çevresel hasara yol açtığı 
bir durumu inceleyebiliriz; bu Şekil 4’te gösterildiği gibi temel durum olarak 
kabul edilebilir. Aşağıdaki 3 adım için başlangıçta kısmi bir formda 0,25 GF, 
sonrasında 0,50 GF ile daha fazla iyileştirme ve son olarak tam yeşilleştirmeye 
ulaşmak için gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.

Ek bir gösterim olarak, yeşilleştirme işlemi Şekil 5’te gösterilen bir örnekle 
daha iyi açıklanmaktadır (Dinçer, 2016b).
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Şekil 4. Kaynak, sistem ve servis altındaki enerji boyutlarına bütünsel bir yaklaşım
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Şekil 5. Enerji sistemlerinin yeşilleştirme işleminin gösterimi
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Sürdürülebilir enerji uygulamalar için yeşilleştirme sürecinin gerçek bir 
şekilde uygulanmas, petrol, kömür ve doğal gaz gibi geleneksel enerji 
kaynaklarna dayanan mevcut sistemlerin modifikasyonunu, 
uyarlanmasn, güçlendirilmesini veya değiştirilmesini gerektirir. Herhangi 
bir enerji uygulamas çevre ile ilişkilidir ve çevresel etkinin büyüklüğünü 
karakterize edebilecek hava kirliliği, su kirliliği ve kat atklar gibi çevre 
üzerinde doğrudan sonuçlar vardr. Yeşilleştirilen sistem, ilk (orijinal veya 
temel) durumdan daha düşük çevresel etki faktörüne sahip olmaldr. Bir 
ekserji sisteminin yeşilleştirme işlemi Şekil 5’te şematik olarak 
gösterilmiştir. Ne kadar iyileşme sağlanabileceğini bulmak için geleneksel 
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Sürdürülebilir enerji uygulamaları için yeşilleştirme sürecinin gerçek bir şekil-
de uygulanması, petrol, kömür ve doğal gaz gibi geleneksel enerji kaynakları-
na dayanan mevcut sistemlerin modifikasyonunu, uyarlanmasını, güçlendiril-
mesini veya değiştirilmesini gerektirir. Herhangi bir enerji uygulaması çevre 
ile ilişkilidir ve çevresel etkinin büyüklüğünü karakterize edebilecek hava kir-
liliği, su kirliliği ve katı atıklar gibi çevre üzerinde doğrudan sonuçları vardır. 
Yeşilleştirilen sistem, ilk (orijinal veya temel) durumdan daha düşük çevresel 
etki faktörüne sahip olmalıdır. Bir ekserji sisteminin yeşilleştirme işlemi Şekil 
5’te şematik olarak gösterilmiştir. Ne kadar iyileşme sağlanabileceğini bulmak 
için geleneksel sistemin (referans durum olarak) “aynı yararlı çıktı” için yeşil-
leştirilmiş versiyonu ile karşılaştırılması gerçekleştirilmektedir. İlk enerji sis-
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temi çevresel etki faktörü EIbc’ye sahip olan “referans sistemi” olarak belirlen-
miştir. Çevresel etki faktörü farklı durumlara bağlı olarak çeşitli yöntemlerle 
ölçülebilir. Bu ölçümün basit bir yolu özgül sera gazı emisyonlarıdır. Çevresel 
etki faktörleri olarak; abiyotik kaynak azalması, küresel ısınma potansiyeli, 
stratosferik ozon azalması, toksisite, foto-oksidan oluşumu, asitlenme, ötrofi-
kasyon gibi diğer parametreler de sayılabilir (yaşam döngüsü için çevresel etki 
faktörlerinin genişletilmiş tanımı için Dinçer & Zamfirescu, 2012’ye bakınız).

Konvansiyonel olarak çalışan ve çevresel etkilere neden olan kömürle çalışan 
bir termik santral olduğunu varsayalım. Yeşilleştirme için aşağıdaki seçenekler 
uygulanabilir:

1. Buhar jeneratörünün gelişmiş bir gazlaştırıcı ile değiştirilmesi
2. Biyokütle ile gazlaştırma
3. Entegre katı oksit yakıt hücresi (SOFC) ve gaz türbini (GT) sistemi ile ek güç 

üretimi
4. Entegre NH3-H2O üç yönlü, alt çevrimli kojenerasyon
5. Trijenerasyon
6. Tam yeşilleştirme için karbon yakalama

Bu seçeneklerin her biri farklı değerler getirebilir ve değerli boyutlar sunabi-
lir. Bu tür seçenekler aynı zamanda yeşilleştirme amacıyla çeşitli geleneksel 
sistemlere ve uygulamalara da uygulanabilir.

Enerji boyutları ve konuları tartışıldıktan sonra, yeşilleştirme çalışmalarının 
geçmişte olduğundan daha kritik olduğu açıkça görülmektedir. En son aralık 
ayında Paris’te düzenlenen 2015 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konfe-
ransı ile yeşilleştirmeyi amaçlayan, daha karbonsuz ve yenilenebilir kaynaklı 
çözümler ortaya konmuştur.

Karbon Çağından Hidrojen Çağına Geçiş
Hemen hemen herkes gibi, evde kendimi izole ederken, bu isimle bir makale 
yazıp yeni bir bakış açısı olusturma fikri aklıma geldi ve bunu International 
Journal of Energy Research dergisinde bir perspektif makalesi (Dincer, 2020) 
yazarak gerçekleştirdim. Bu bölümde ise verilen kısımlar genel olarak bu ma-
kaleden çevrilerek hazırlanmıştır. 

İnsanlık, günlük işlerinin birçoğu için ilk enerji kaynağı olarak odun kullan-
mıştır ve bu dönem yüzyıllar boyunca kömür dönemi (özellikle sanayi dev-
rimi ile), petrol dönemi (öncelikle birinci dünya savaşından sonra) ve doğal 
gaz dönemine (1980’lerden sonra giderek daha fazla) dönüşmüştür. Karbon 
içermeyen bir yakıt ve enerji taşıyıcı olarak hidrojene doğru giden bu enerji 
yolculuğunda nihai bir hedef bulunmaktadır. Karbon/Hidrojen (C/H) oranı-
nın yüzyıllar boyunca azaldığı ve hidrojen ile sıfır olması beklendiği bu yolcu-
luk Şekil 6’da açıkça gösterilmiştir. Bu yolculuk, karbon içermeyen ekonomiye 
veya karbon içermeyen topluma doğru açık bir değişimin göstergesidir. Odu-
nun karbon içeriğinin kömürün karbon içeriğinden daha fazla olduğunu tar-
tışan bazı araştırmacılar ve bilim adamları mevcuttur. Bununla birlikte, odu-
nun selüloz ve ligninden yapılmış olması ve bileşiminin ağaç türleri arasında 
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değişebilmesi nedeniyle odunun C/H oranının yaklaşık 10 (1 Hidrojenin 10 
Karbona oranı) olduğunu gösteren kaynaklar da vardır. Ayrıca, çoğu ağacın 
selüloz olarak kabul edildiğine dikkat edilmelidir (ayrıntılar için bkz. https://
phe.rockefeller.edu/docs/WoodsHtoCratio.pdf). Ayrıca, şu anda dünya çapın-
da hidrojenin tamamen temiz görülemeyecek fosil yakıtlardan (doğal gazdan 
yaklaşık %50, petrolden %30 ve kömürden yaklaşık %15) üretildiği konusunda 
bir iddia öne sürülebilir. Bu iddia doğru bir temele dayanmaktadır. Üretilen 
her bir kilogram hidrojen başına, yaşam döngüsü emisyonları CO2 eşdeğeri 
cinsinden Şekil 7’de gösterilmiştir. Burada, temiz hidrojen üretimi için suyu 
hidrojen ve oksijene ayırmada yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji 
kullanılması gerektiği açıkça görülmektedir.

Şekil 6. Yüzyıllar boyunca yakıtların karbon ve hidrojen oranı (C/H oranı) değişimi
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Şekil 7, hidrojen üretimi için fosil yaktlarn yolunu izleyemeyeceğimizi ve 
bunun yerine elektroliz, termokimyasal ve fotonik prosesler gibi 
yöntemlerle hidrojen üretimi için nükleer ve yenilenebilir enerji 
seçeneklerinin kullanlmas gerektiğini açkça göstermektedir. 
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Şu anda her bireyi, her toplumu, her şehri, her ülkeyi, her bölgeyi, her sektörü 
ve her ekonomiyi tam anlamıyla etkileyen küresel bir koronavirüs salgını içeri-
sindeyiz. Bu süreçte, herkes virüsten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmek-
tedir. Sağlık, ekonomi ve finans, işgücü, eğitim, çevre, enerji, savunma, gıda ve 
tarım, teknoloji, sürdürülebilirlik gibi toplumsal ihtiyaçların tüm boyutları da 
bu süreçten etkilenmiş durumdadır. Birçok gelişmekte olan ve/veya gelişmiş 
ülkenin önlemleri tanımlamak, hükümetleri yönlendirmek ve sağlıkla ilgili ko-
nularda harekete geçmek için görev kuvvetleri, uzman grupları, danışma ko-
miteleri, bilim kurulları vb. oluşumlar kurduklarına tanık olmaktayız. Sağlıkla 
ilgili bu tür çabaların yeterli olduğu görülmektedir. Fakat, tüm ülkeler sağlıkla 
ilgili komitelerinin yanı sıra aşağıdaki konularda ancak bunlarla da sınırlı kal-
mamak üzere görev güçlerini hemen devreye almalıdır:

• Ekonomi ve finans,
• Kamu ve belediyeler 
• Çalışma, iş ve iş veren,
• Sanayi ve ticaret,
• Basın ve yayın, 
• Sosyal medya ve halkla ilişkiler,
• Aile işleri, sosyal politikalar ve  

uygulamalar,
• İçişleri ve dış işleri,
• İletişim,
• Adalet,
• Kültür,

• Eğitim,
• Çevre,
• Enerji,
• Güvenlik,
• Savunma,
• Ulaşım,
• Gıda ve tarım,
• Bilim ve teknoloji,
• Turizm,
• Spor,
• Sürdürülebilirlik.

COVID-19 Koronavirüs ve Hidrojen 
İnsanların yaşamak için dört temel şeye ihtiyacı olduğu iyi bilinmektedir:

• Su (hidrojen ve oksijenden oluşur)
• Hava (esas olarak oksijen ve azottan oluşur)
• Gıda (öncelikle karbon, hidrojen ve oksijenden oluşur) 
• Enerji

Daha iyi bir yaşam için ise ihtiyaçlar aşağıdaki gibi verilebilir:

• Temiz su
• Temiz hava
• Temiz gıda
• Temiz enerji

Burada suyun, havanın ve yiyeceğin, enerjiyi üretme, dönüştürme, taşıma, de-
polama ve kullanma şekillerinden büyük ölçüde etkilendiğini belirtmek önem-
lidir. Bu nedenle, temelde temiz enerji çözümlerine ihtiyacımız bulunmakta-
dır. Ayrıca, fosil yakıtların (kömür, petrol ve doğal gaz) artan kullanımının 
dünyada hava, su ve gıda ile ilgili birçok soruna neden olduğu ve bunların 
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insan sağlığı ile ilgili çeşitli problemlere yol açtığı bilinen bir gerçektir. Bu 
problemlere örnek olarak; solunum bozukluğu, kardiyovasküler hastalıklar, 
kronik akciğer hastalıkları, gastroenterit, bulantı, kas ve beyin hasarları, sinir 
bozuklukları, böbrek ve karaciğer hasarları, cilt tahrişi, baş ağrısı ve yorgun-
luk, yüksek kanser riskleri ve daha fazlası gösterilebilir. Bu bağlamda, insan 
vücudunun bağışıklık sistemi de büyük ölçüde etkilenmektedir. Diğer taraftan, 
hava kirliliği de sağlık için önemli bir çevresel risk durumundadır. Ülkeler 
hava kirliliği seviyelerini azaltarak, inme, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve as-
tım dahil olmak üzere hem kronik hem de akut solunum yolu hastalıklarından 
kaynaklanan hastalık yükünü azaltabilir (WHO, 2018).

Şekil 8. COVID-19 küresel salgını, hidrojen çağı için tarihsel bir dönüm noktası oluşturur
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Hidrojen hareketinin kurucu babas, 1974 ylnda bir konferans, bir dernek 
(Uluslararas Hidrojen Enerjisi Derneği), bir dergi (Uluslararas Hidrojen 
Enerjisi Dergisi) ve birçok etkinlikle faaliyetlerine başlayan Dr. T. Nejat 
Veziroğlu'dur. Dr. Veziroğlu, bu hareketi hidrojen uygarlğna geçiş olarak 

Son zamanlarda her insanı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen COVID-19 
küresel salgını özellikle yaşlıları, zayıf bağışıklık sistemine sahip olan ve çeşitli 
solunum ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanan insanları daha çok etkile-
miştir. Bu açıkça karbon çağına devam edemeyeceğimiz ve bu tür virüslere 
karşı artık kendimizi savunmasız bırakamayacağımız bir dönüm noktasıdır. Bu 
dönüm noktası, hidrojen ile yeni bir çağın açılması ve Şekil 8’de gösterildiği 
gibi karbon çağının kapatılması için belirleyici bir andır. Şekil 8’de gösterildiği 
gibi, 2020 yılında koronavirüs salgını oluşum noktasına kadar hidrokarbon ya-
kıtlarla devam eden karbon çağı, yerini hidrokarbon yakıtların (fosil yakıtlar) 
kullanımının katlanarak azalacağı ve hidrojen enerjisi kullanımının artacağı 
hidrojen çağına bırakacaktır. Bu hidrojen çağında, aşağıdaki faydaların sağ-
lanması beklenmektedir:

• Daha iyi çevre
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• Yenilenebilir enerji seçenekleriyle daha iyi senkronizasyon
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• Daha iyi sağlık ve daha sağlıklı toplumlar
• Daha iyi sürdürülebilir kalkınma

Hidrojen hareketinin kurucu babası, 1974 yılında bir konferans, bir dernek 
(Uluslararası Hidrojen Enerjisi Derneği), bir dergi (Uluslararası Hidrojen 
Enerjisi Dergisi) ve birçok etkinlikle faaliyetlerine başlayan Dr. T. Nejat Vezi-
roğlu’dur. Dr. Veziroğlu, bu hareketi hidrojen uygarlığına geçiş olarak tanım-
lamış ve yıllar boyunca insanlara ve toplumlara sürdürülebilir bir gelecek için 
yardımcı olacak kavramlar geliştirmiştir. Yaptığı tüm bu çalışmalardan dolayı 
onu hidrojen toplumunun fikir babası olarak gösterebiliriz.

Son yıllarda, Dünya Enerji Konseyi, Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji Ajansı ve birçok ülkedeki Ulusal Hidrojen Dernekleri 
(Türkiye dahil) gibi çeşitli kuruluşların hidrojen ile ilgili çalışmaları artmakta-
dır. Dünya çapında çeşitli kişi ve kuruluşların yanı sıra hükümetler tarafından 
da büyük girişimler olmuştur. Örneğin; Ocak 2017’de Davos, İsviçre’de başla-
tılan Hidrojen Konseyi, başlangıçta 13 küresel endüstri liderini, iklim hedefle-
rine ulaşılmasına yardımcı olmak ve hidrojeni teşvik etmek amacıyla bir araya 
getirmiştir (ayrıntılar için bkz. Hydrogen Council internet sitesi) ve daha sonra 
Hidrojen Enerjisi Bakanlığının Ekim 2018’de Tokyo, Japonya’da düzenlenen 
sorumlu bakan ve yetkililerle yaptığı toplantıda, hidrojen kaynaklı toplumla-
rın anlaşılması amaçlanmıştır (bunu Eylül 2019’da Japonya’nın 10 yıl içinde 
10 bin hidrojen dolum istasyonu ve 10 milyon hidrojen enerjili sistem ve araç 
hedeflerini içeren başka bir toplantı izlemiştir.) (ayrıntılar için bkz. Hydrogen 
Energy Ministerial Meeting 2019 internet sitesi).

Almanya’da hidrojenle çalışan tren, Norveç’te hidrojenle çalışan yolcu gemi-
si, Birleşik Krallık’ta hidrojenle çalışan uçak gibi, dünyanın pek çok yerinde 
birçok hükümet girişimi başlatılmıştır. Ayrıca, Batı Avustralya’nın Shark Bay 
dünya mirası alanındaki küçük sahil kasabası Denham’da yeni bir proje ile, sı-
fır emisyonlu bir topluluğun oluşturulması amaçlanmaktadır. Kasabada güneş 
enerjisi ile çalışan bir hidrojen tesisinin tanıtımı hazırlanmaktadır (ayrıntılar 
için bkz. Perpitch, 2020). Buna benzer olarak, dünyada emisyon içermeyen 
topluluklar olarak tanımlanan daha birçok köy ve kasaba bulunmaktadır.

Diğer yandan, COVID-19 küresel salgını, bu belirsiz ve görülmemiş zamanlar-
da birçok soruna yol açmasına rağmen, dünyadaki hava kirliliğinin, özellikle 
de sera gazlarının (NO2’den CO2’ye kadar) azaltılmasına yardımcı olan ara bir 
süreç olarak görülmektedir. Burada, biri İtalya’da diğeri Çin’de olmak üzere 
iki örnek bulunmaktadır. Şekil 9, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve birkaç bağımsız 
araştırmacının raporlarında belirtildiği gibi koronavirüs karantinası boyunca 
İtalya üzerindeki hava kirliliğinin büyük düşüşünü göstermektedir. İtalya üze-
rindeki azot dioksit (NO2) emisyonları, ülkedeki karantina süreci ile birlikte 
önemli ölçüde azalmıştır. NO2 seviyelerindeki düşüş, özellikle Kuzey İtalya’da 
Copernicus Sentinel-5P uydusu tarafından bile yakalanmıştır (ayrıntılar için 
bkz. Demilked, 2020).
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Koronavirüs kısıtlamaları, daha temiz hava ve daha temiz su gibi amaçlan-
mayan iklim faydalarıyla da sonuçlanmıştır (Chow, 2020), hidrojen enerjisine 
büyük ölçekli bir geçiş, bu amaçlanmayan faydaları kalıcı başarılar haline ge-
tirebilecektir.

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs Çin’in CO2 emis-
yonlarını geçici olarak çeyrek oranda azaltmıştır (Myllyvirta, 2020). Çin’in top-
lam karbon emisyonları dört haftalık bir süre zarfında yaklaşık %25 düşerek 
200 milyon ton CO2’ye (MtCO2) ulaşmıştır.

Şekil 9. Koronavirüs karantinası sırasında Ocak ayından (solda) Mart ayına (sağda)  
İtalya’nın üstündeki NO2 kirliliğinin çarpıcı düşüşünün gösterimi

Kaynak: (Demilked, 2020)

Hidrojen enerjisine büyük ölçekli bir geçiş, enerji santrallerinin ve endüstriyel 
tesislerin baca gazları ve araçların egzoz gazları ile salınan partikülleri ortadan 
kaldıracak ve önemli sağlık yararları sağlayacaktır (Environmental Protectati-
on UK, 2020)

Sonuç
Bu bölümde, akıllı enerji çözümleri tanımlanmış ve yeşilleştirme faktörü üze-
rinde durulmuştur. Ayrıca, COVID-19 koronavirüsünün enerji durumunu na-
sıl değiştirdiği ve ne gibi fırsatları da beraberinde getirdiği tartışılmıştır. Bura-
da aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:

• Fosil yakıtların artan kullanımı, kronik akciğer hastalıklarından zayıf bağışık-
lık sistemine kadar birçok sağlık sorununa neden olmuştur ve bu da insanları 
virüse karşı savunmasız bırakmıştır.

• Hidrojen, daha iyi çevre, daha iyi verimlilik, daha iyi ekonomi ve daha iyi 
sürdürülebilirlik sağladığından insan sağlığı ve refahı için eşsiz bir seçenek 
gibi görünmektedir.
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• Hidrojen enerji seçenekleri, daha sağlıklı insanlara ve toplumlara, daha iyi 
iklim koşullarına, ekolojiye ve çevreye ulaşmamıza yardımcı olacaktır.

• COVID-19 koronavirüs salgınının hidrojen çağının başlangıcına ve karbon 
çağının kapanışına neden olan bir dönüm noktası olduğu görülmektedir.
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Özet
ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş gerginliği nedeniyle, uzay 
yarışı 1950’lerin sonlarında başladı. Uydu Teknolojileri artık günlük hayatı-
mızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve 60 yıldan uzun bir süredir insan 
uygarlığının seyrini derinden etkilemiştir. Bu teknolojiler insanlığa dünya ça-
pında birçok dikkate değer kavrayış sağlamıştır. Örneğin, gözlem uyduları, 
çevrenin etkin bir şekilde izlenmesi için gezegenimize sürekli bir bakış sağlar. 
Tarihte işlerin değiştiği ve yeni gidişatın çizildiği belirli dönüm noktaları ol-
muştur. Uzay camiası bugün böyle bir noktayı tecrübe ediyor. Bu makalede 
uzay sektörünü özetledik ve COVID-19 salgınının uzay sektörüne etkisi hak-
kında bilgi vermeye çalıştık. Ayrıca, insanlığın şu anda karşılaştığı sorunlara 
çözüm bulmak için birlikte çalışmanın önemini vurguladık. Bu yeni dönemde, 
sadece işbirlikçi bir yaklaşım tüm ülkelerin ve insanların uzay faaliyetlerinden 
faydalanabilmesini mümkün kılabilir.

Anahtar kelimeler
astronomi, COVID-19, uydu teknolojileri, uzay
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The Importance and Social Effects of Space Studies
in the Context of International Relations

After the Global Outbreak

Abstract
Driven by Cold War tensions between the US and the Soviet Union, the space 
race began in the late 1950s. As satellite technologies have become an integral 
part of our daily lives, they have profoundly influenced the course of human 
civilization for more than 60 years. These technologies have provided huma-
nity with many remarkable insights the world over. For example, observation 
satellites provide a continuous view of our planet for effective monitoring of 
the environment. There are clear turning points in history when things chan-
ged, and new courses were plotted. The space community is experiencing such 
a point today. In this paper, we briefed the space sector and we tried to give 
some information regarding the impacts of COVID-19 outbreak to this sector. 
We also highlighted the importance of working together to find solutions to 
the problems that humanity is now facing. In this new era, only the cooperative 
approach to space can ensure that all countries and peoples can benefit from 
what space activities have to offer.

Keywords
astronomy, COVID-19, satellite technologies, space.
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Giriş

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavi-
rüs COVID-19 (teknik adıyla SARS CoV-2) kısa sürede birçok ülkeye yayılmış 
ve devlet kurumlarının yayılmayı kontrol altına almak için sert önlemler 
almasına neden olmuştu. Salgının hemen her sektöre öyle ya da böyle etkisi 
oldu. İnsanların çalışma şekilleri değişti, hijyen konusunda farkındalığı arttı. 
Virüsün ne olduğu tam olarak bilinmediği için her ülke kendine göre kararlar 
aldı. Kimi toplu tecrit yaptı, kimi kısmi tecrit. Kimi ise sürü bağışıklığı meto-
dunu tercih etti. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önce olayı hafife aldı virüsü epidemi sandı, sonra 
Mart 11 tarihinde virüsün 6 kıtaya ve 100’den fazla ülkeye hızla yayıldığını 
görünce pandemi ilan etti. WHO öncelikle kaygı oluşturmamak için bu kararı 
geç vermişti. Virüs hızlı bir şekilde dünya geneline yayılmaya devam etti (Que, 
2020). Virüsün hızlı yayılması acaba modifiye edilmiş bir virüs mü? sorusunu 
gündeme taşıdı. Gelinen noktada nerdeyse bütün ülkeler tecrite dönmek zo-
runda kaldı. Hatta COVID-19 ile mücadele etmek için birlikte hareket etme 
kararı aldılar. Ayrıca ülkeler krizden çıkabilmek için ekonomik paketler açıkla-
maya başladılar. Acil dışındaki projelerin bir kısmı durduruldu veya ertelendi.

Seyahat yasakları getirildi. Ülkeler arası uçuşlar hatta şehirlerarası gidiş geliş-
ler yasaklandı. Kısa süreli sokağa çıkma yasakları ilan edildi. İnsanlar evlerin-
den çalışmaya başladı. Hatta öyle ki sosyal toplantıları bile görüntülü görüşme 
yapan programlar üzerinden yapmaya başladılar. Gencinden yaşlısına insanlar 
online alışverişi ve internet üzerinden görüşmeyi öğrendi. Okullar ve üniversi-
teler online dersler için altyapılar kurdular ve internet üzerinden dersler yap-
maya başladılar. Bu şekilde eğitimlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Hatta bazı 
üniversiteler tanıtımlarını dijital ortama taşıdı. 
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Bütün bu gelişmeler de sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkiledi.                   
COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek için insanların çoğu tecritte kalmak 
zorunda kalmış, bu yüzden dijital ortamlar daha çok kullanılır olmuştur. Bil-
gisayar, tabletler ve cep telefonlarında kullanılan uygulamalara saldırılar art-
mış, koronavirüs teması kullanılarak sahte mobil uygulamalar ortaya çıkmıştır 
(Intel Probe, 2020). İnternet ortamında yalan yanlış bilgiler hızlı bir şekilde 
yayılmaya başlamış ve hayatımıza kirli bilginin hızlı dolaşmasını ifade eden 
infodemi kavramı girmiştir.

Salgın döneminde özellikle üretim, taşıma ve havacılık sektörleri negatif yön-
de etkilenen sektörler oldu. Sağlık ve ilaç sektöründe hareketlenmeler oldu. 
Uzmanlar aşı geliştirmek için büyük çaba içine girdiler. Çevre ile ilgili ise bazı 
pozitif değişimler oldu (Scatteia & Perrot , 2020).

Salgın sonrasında şirketlerin çalışma şekilleri değişmeye başladı. Artık online top-
lantılar yapıyoruz. Dijital programlar bu dönemde hayatımıza daha fazla girdi.

Belli bir ücret karşılığında saç kesmeyi tarif eden ve müşteriyi yönlendiren 
online berberler çıktı (You Probably Need a Haircut, 2020). Sanal çocuk ba-
kıcıları hizmet vermeye başladı (SitterStream, 2020). Görüntülü görüşme 
programları pazarlama ve satış için kullanılmaya başlandı. Mesela çiftçiler 
ürünlerini bu platformlar üzerinden satmaya başladı.

Bu tecritte uzay ve astronomi çalışmaları da kaçınılmaz olarak etkilenmiştir. 
Bazı projeler gecikmiş, bazı şirketler iflas bayrağını çekmiş olsa da genel olarak 
çalışmaların devam ettiği görülmektedir. Bununla birlikte yörüngede bulunan 
mevcut uydulardan alınan hizmetlerde azalma olmamış, bilakis artış olmuştur. 
Bu da uzay teknolojilerinin salgın döneminde bir kez daha önemini ortaya 
çıkarmıştır.

Uzay Çağına Kısa Bakış
İnsanoğlu uzayı ve gökcisimlerini binlerce yıldır izlemektedir. 1609 yılında 
Galileo uzay gözlemleri için ilk defa bir teleskop kullandı. O günden sonra 
teleskoplar geliştikçe uzaya dair fikirler değişti. Uzay çağının başlaması ile in-
sanoğlu dünya yörüngesine uzay teleskopları yerleştirmeye ve kullanmaya baş-
ladı. Hubble uzay teleskobu en bilinenidir. Bilim ve teknoloji geliştikçe dünya 
ve evrene dair modeller zamanla gelişti ve değişti. 

1957 yılı Uluslararası Geofiziksel Yıl (International Geophysical Year) kabul 
edilmişti. 1 Temmuz 1957’de başlayıp, 31 Aralık 1958’de sona erdi. Soğuk savaş 
döneminde Doğu ve Batı arasındaki bilimsel paylaşım nerdeyse yoktu. Soğuk 
savaş döneminde bir araya gelemeyen ülkeler 18 aylık sürede beraber bilimsel 
çalışma yapmayı kabul ettiler. Bu proje bu dönemi bitirmiş oldu. Ruslar 1955 
yılında yörüngeye bir uydu koyacaklarını bildirmişlerdi. İki yıl sonra 4 Ekim 
1957 tarihinde Sputnik-1 uydusu yörüngeye koydular. Bu olay Amerikan med-
yasında çok ses getirmişti. İkinci Dünya savaşından sonra bu yarışı başlatanların 
Ruslar olması Amerikalılarda panik oluşturdu. Uzay Çağı başlamış oldu.  
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Bu tarihten sonra özellikle iki ülkenin projeleri olmak üzere gelişmiş ülke-
ler yüzlerce uyduyu dünya ve diğer gökcisimlerinin yörüngelerine yerleştir-
diler. Uzay bir prestij yarışı olduğu kadar askeri bir üstünlük yarışı olarak da 
görüldü. Birçok kazalar ve başarısızlıklar yaşandı. Ancak hiçbir ülke hedefin-
den vazgeçmedi.

İnsanoğlu ilk defa 1961 yılında Rus kozmonot Yuri Gagarin’in yörüngeye gi-
rerek uzaya çıkmış oldu. İlk insan 1969 yılında Ay’a ayak bastı. Uzay yarışı bitti 
gibi gözükse de aslında yarış bir miktar yavaşladı fakat sektör büyüme seyrini 
devam ettirdi.  

Uyduların savaşta kullanımı 1967 yılında Vietnam savaşında olmuştur. Bir 
yandan sivil uygulamalar ve bilimsel çalışmalar için uydular fırlatılırken bir 
yandan askeri uydular fırlatıldı. Seyr ü sefer uyduları askeri bir proje olarak 
başladı, zamanla bu hizmetler sivillere açıldı. 

Uydu sektörünü şu an itibariyle uydu ve uydu parçalarının üretimi, yer kesimi 
donanımların üretimi, fırlatma araçlarının üretimi ve uydu hizmetleri olmak 
üzere kabaca dört kısımda inceleyebiliriz. 2021 yılı sonu tahminlerine göre 
uzay sektörü 370 milyar dolarlık bir sektörü ifade etmektedir. Her yıl büyüme 
göstermektedir. Bu sektörün 2030’larda 600 milyar dolar, 2040’larda ise 1 
trilyon doları geçeceği öngörülüyor (Viens, 2020). 

Uzay ekonomisi, uzayı keşfetme, araştırma, anlama, yönetme ve kullanma sırasın-
da insana değer ve fayda üreten faaliyetlerin tümü veya kaynakların kullanılmasını 
ifade eder. Uzay teknolojileri, tarımsal planlama, afet yönetimi, tıp, arazi işleme, 
ulaşım ve şehir planlama gibi birçok alanda toplumsal hayatımıza girmiştir. Ge-
lişmiş ülkelerde tarımsal gıdalardan sağlık hizmetlerine, çevreden iletişime kadar 
birçok sektörde ekonomik kalkınmanın ve inovasyonun itici gücü olmuştur. 

Uzay projeleri dünyada çalışacak sistemlerin tasarımlarına göre çok daha 
zordur. İnsanoğlu uzay şartlarında çalışacak donanımları üretirken birçok 
mühendislik probleminin de çözümünü bulmuştur. Bu yüzden projenin çık-
tıları sadece uzayla ilgili olmaz. Çoğu zaman günlük ve profesyonel hayatta 
kullanılan teknolojiler de geliştirilmiş olur. NASA’nın bu konuda geliştirdiği 
birçok teknoloji vardır. NASA Spin-off listesini her yıl yayınlamaktadır. Sağlık 
alanından tüketim mallarına, ulaşımdan bilgi teknolojilerine birçok alanda in-
sanlık yararına sunulmuş birçok ürün bulunmaktadır (NASA, 2020a). 

Bu sektörün ayırt edici özellikleri devletlerin bizzat işin içinde olması ve pro-
jelerin ve yatırımların çok uzun sürmesidir. Projeler bazen bir insanın bütün 
mühendislik hayatını kapsayacak, bazen de ömrünü geçecek kadar uzun ola-
bilir. Örneğin NASA’nın Voyager-1 ve Voyager-2 projeleri 70’lerde başlamış 
ve hala devam eden projelerdir. Bu yüzden çoğu zaman devlet eliyle projeler 
geliştirilmiştir. Bununla birlikte uzay, 1990’ların sonlarına doğru artık sivil şir-
ketlerin faaliyet alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. SpaceX, Blue Origin ve 
Virgin Galactic firmaları buna en güzel örneği teşkil etmektedir.
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Uzay projeleri aynı zamanda sivil inisiyatiflerin giremeyeceği kadar büyük büt-
çeli ve riskli olabilmektedir. Bu yüzden bu tür projeler devletlerin işbirlikçi 
yaklaşımları ile yapılmaktadır. Bunlar yapılırken devletin öncelikleri belirlen-
miş ve bu tür projelere bütçe aktarılmıştır. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 
ülkelerin iş birliği yaptığı en güzel projelerden biridir. Ülkeler arası gerginlik 
dönemlerinde bile proje etkilenmemiştir.

Uzay Teknolojilerinin Toplumsal Etkileri
Uzay teknolojilerinin toplumlar üzerindeki en büyük etkisi belki de bilgilendi-
rilmiş ve sosyal etkileşime girmiş bir toplum oluşturması ve bunun sonucunda 
küresel köy ortaya koymuş olmasıdır. (Joseph A. Angelo, 2003). Uydu TV ya-
yınları ilk defa 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında kullanılmıştır. Bu yayın 
INTELSAT tarafından yapılmıştır. Sistem pahalı olduğu için Uydu TV yayın-
larının kamuda yaygınlaşması 1980’lerden sonradır. Türkiye’de yaygınlaşması 
ise 1990’ların sonunda olmuştur. 

Dünya üzerinde üretilen bilimsel makalelerin dilinin de büyük oranda İngiliz-
ce olduğu düşünüldüğünde bu durumun kültürleri ve farklılıkları yok edeceği 
düşünülüyor. 

BM nezdinde dünya için ortaya koyulan 17 adet sürdürülebilir kalkınma he-
defi var. Bu kapsamda BM’nin felaket olması durumunda hızlı hareket edip 
kayıpları en aza indirmek için ortak hareket etmek ve küresel iklimi takip et-
mek gibi çok önemli hedefleri var (United Nations Department of Economic 
and Social Affairs, 2020). 

Uydular birçok alanda hizmet vermektedir. Bunlar içinde haberleşme, felaket 
takibi, haritalama, tarım, hava durumu, güvenlik, istihbarat gibi birçok alan 
sayılabilir. Felaket gelmeden tahmin etmek ve önlem almak insanlık için çok 
önemlidir. 2011 yılında Sendai depreminde tsunami olmuş ve Japonya uydu-
ları felaket tespit etme ve önlemede kullanmıştır. 

COVID-19’un Uzay Sektörüne Etkisi

Küresel Uydu Hizmetleri Sektörü
Bütün uydu sektörünün yaklaşık 370 milyar dolar olduğu kabul edildiğinde 
bunun 3 milyar dolarını uydu gözlem verilerinin satışı oluşturur. Bu sektörde 
artışın bu sene %7 civarı olması bekleniyor. Savunma ve istihbaratta kullanıl-
ması yanında, tarımda ve doğal afetlere karşı önlem almada ve hizmet götür-
mede bu tür uydular çok faydalı bilgiler sunmaktadır.

Son yıllarda küçük uydulara ilgi artmış ve bu sektörde avantajlı hale gelen 
küçük firmalar ortaya çıkmıştır. Ayrıca Copernicus ve Landsat programları 
ile elde edilen bilgiler artık yapay zekâ (YZ) kullanılarak işlenir hale gelmiş-
tir. Bu sayede değişimleri yakalamak ve yorumlamak kolaylaşmıştır. Mese-
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la uydulardan alınan görüntülerde araba üretim fabrikalarının ne kadar az 
yoğun çalıştıkları hemen ortaya çıkarılmaktadır. Gemi taşımacılığının seyri 
ve limanların yoğunluğu da gene gözlem uyduları sayesinde hemen tespit 
edilebilmektedir.

Küresel COVID-19 salgını günlerinde gıda güvenliği en önemli konuların 
başında gelmektedir. Bunu sıkı takip etmenin yolu da görüntü uydularından 
alınan verilerdir. Ekim alanlarından alınan görüntülerde rekolte tahmini 
yapılabilmektedir. Bu bilgiler gıda konusunda geliştirilecek politikalar için çok 
önemli hale gelmiştir.

Havacılık sektörünü izlemek de uydular sayesinde çok kolaylaşmıştır. Radar 
uyduları sayesinde havada bulunan uçak sayısı tespit edilmektedir. COVID-19 
salgını sonrası uçuşlarda büyük oranda düşüş olmuştur. Hem iş hem tatil 
amaçlı yapılan seyahatler durmuş ve bazı havayolu şirketleri iflas bayrağını 
çekmiştir.

Görüntü uyduları ülkelerin sınırlarını takip etme noktasında ve sınır politika-
ları geliştirmede çok ciddi avantajlar oluşturmuştur. Ayrıca COVID-19 salgını-
nın endüstriyel ve çevresel etkilerini ortaya koymada uydular kullanılmaktadır.

Türksat, Intelsat gibi TV ve radyo hizmetleri sunan uydu operatörleri uydu 
sektöründe %60’lık bir paya sahiptir. Yer kesimi yaklaşık %28 iken, fırlatma ise 
%3’lük, uydu üreticiliği ise yaklaşık %9’luk kısmı ifade eder. Operatörler CO-
VID-19 döneminde uzaktan çalışma usulüne geçti. Yeni uyduların fırlatılması 
sorun olsa da mevcut uyduların hizmet vermesi devam ediyor. Bununla birlik-
te tedarik zincirindeki sorunlar sebebiyle yeni atılan uyduların yer istasyonla-
rının kurulumunda ve tamamlanmasında sorunlar yaşanıyor. Ayrıca TV içerik 
üreticileri film ve dizi gibi içerik üretemediği için reklam gelirlerinde düşüş 
yaşadılar. Yerel ve bölgesel TV kanalları reklamdan daha az pay aldıkları için 
bu dönemde finansal olarak daha büyük sıkıntılara girdiler. Dünya genelinde 
hizmet veren uydu operatörlerinin de iş planları değişti ve gelirlerinde azalma 
oldu (Holmes, 2020). 

Çevresel Etkiler
Endüstriyel etkinlikler büyük çoğunlukla durunca COVID-19 salgını-
nın çevreye olan etkileri pozitif oldu. Uydular üzerinde bulunan sensörler 
sayesinde atmosferdeki ozon, sülfür dioksit, nitrojen dioksit, karbon monoksit, 
metan gibi kirlilik yapan maddeler tespit edilebiliyor. Copernicus Sentinel-5P 
uydusu son olarak Avrupa ve Çin üzerindeki hava kirliliğini haritaladı ve Nit-
rojen Dioksit yoğunluğunda önemli bir düşme olduğunu tespit etti (G-Nous, 
2020 Nisan).

Çin’in başkenti Pekin dünyada havası en kirli metropollerden bir tanesidir. 
Gözlem uydularından alınan bilgilere göre bu yılın şubat ve mart aylarında ha-
vası temizlendi. Ancak tecrit rahatlatılınca fabrikalar tekrar çalışmaya başladı 
ve havası eski haline gelmeye başladı. 
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Bu tür hava kirliliklerini çalışmak için Kanadalı bir firma uydu filosu atmayı 
planlıyor (Space News, 2019b). Avrupa geçen sene, sera gazlarını takip etmek 
için geliştireceği uydular konusunda Amerika, Japonya ve diğer ülkelere iş 
birliği çağrısı yaptı (Space News, 2019a).

Avrupa’nın ISS üzerinde kurulacak ilk ticari dış platformu Bartolomeo 7 
Mart’ta SpaceX roketi ile ISS’e gitti. Bu platform ISS’in ticari anlamda kulla-
nılması için tasarlandı. Şirketler ve araştırma kurumları deneylerini uzay ko-
şullarında yapabilmek için bu platformu kullanacak. 

COVID-19’un Uydu Projelerine Etkisi
Uzaya giden 560 kadar astronottan sadece sekizi turist olarak gitti. Uzaya ilk 
giden turist Amerikalı iş adamı Dennis Tito’dur. 2001 yılında Rusların uzay 
aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmişti. 2020 içinde 250 bin dolara 
uzay turistleri 90 dakikalık bir uçuşla uzaya gidecekti. Ancak COVID-19 bu 
projeleri de ertelemiş oldu. 

Bazı uzay ajansları projelerindeki gecikmeyi duyururken bazıları hiç bahset-
memiştir. Kurumlar insanları evde tutabilmek için projeler geliştirdi. “NASA 
at Home” projesi böyle bir niyetin sonucu ortaya çıktı. Her yaştan insanla-
ra uzayı tanıtmak, eğlenceli faaliyetler yapmalarını sağlamak, izlettirmek için 
etkinlikler düzenlemektedir. Tecrit kurallarına uyulmalı ki virüsün yayılması 
kontrol altına alınabilsin.

NASA COVID-19 salgını döneminde dört aşamalı bir çalışma çerçevesi tanım-
ladı ve bütün tesislerinde olabildiğince uzaktan çalışma usulüne geçti. Asgari 
personel ile projeleri devam ettiriyor. Mississippi’de bulunan Stennis Uzay 
Merkezi ve New Orleans’da bulunan Michoud Montaj Tesisini kapatacağını 
duyurdu. Bu durum Artemis projeleri için kullanılacak SLS fırlatma ve Orion 
kapsülünün gecikmesi manasına geliyor. Ayrıca yaz stajları da yeniden değer-
lendirilecek (Leman, 2020). NASA bu mücadelede başka görevler de almış-
tır. Jet Propulsion Laboratory (JPL) labında çalışan mühendisler COVID-19 
hastaları için vantilatör tasarlamışlardır. Ayrıca NASA çağrılar açmış ve gelen 
fikirleri hayata geçirmek için mühendislerini seferber etmiştir.

NASA’nın başka bir merkezi kritik tıbbi donanımların eksikliğini gidermek 
için bir çalışma başlatmıştır. Ayrıca bazı şirketlerle ortak projeler geliştirmek 
üzere çalışmalar başlatmışlardır (NASA, 2020b). NASA ve BAE Uzay Ajansının 
bazı projelerinin hala yolunda gittiği söyleniyor. Ancak Çin Uzay Ajansı (CN-
SA)’nın projeleri hakkında tam bir bilgiye sahip değiliz.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 31 Mart tarihinde uzaktan eğitim ve sağlık için 10 
milyon Euro kadar bir bütçeyi açtığını duyurdu. Üç hafta içinde 120’den fazla 
proje teklifi geldi. Gelen teklifler ve fikirler kaliteli bulununca bütçe 4 katına 
çıkarıldı (ESA, 2020). ESA’nın Mars gezgini Rosalind Franklin projesi paraşüt 
sistemiyle ilgili sorun yaşıyordu. Salgın gecikmeyi daha da körükledi ve şu an 
2022’de fırlatılacak şekilde planlama yapıldı (Dickinson, 2020). ESA’nın Ros-
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cosmos ile geliştirdiği ikinci ExoMars misyonu da 2022’ye ertelendi. Her iki 
taraf ta bu uzay aracı üzerinde donanım ve yazılım testlerini tekrar yapmaya 
karar verdiler. Mars’a gidecek bir modülde hata payı olsun istemiyorlar. ESA 
ve JAXA ortak yapımı BepiColombo misyonu ise dünyaya yakın geçişini 10 
Nisan itibariyle tamamladı. Şu an Merkür gezegenine doğru gidiyor. ESA çalı-
şanlarının bir kısmı uzaktan, bir kısmı sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyor.

Bilindiği üzere Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018 tarihli 23 sayılı Cumhur-
başkanlığı kararnamesi ile kuruldu. COVID-19 döneminde açılan çağrılara 
bakıldığında iş birliği arayışında olan ülkelere cevap vermek için bir fırsat çık-
mış oldu. Bu fırsatları değerlendirebilecek altyapı ve insan kaynağına sahibiz 
(Turkish Policy, 2019). Türkiye’de geliştirilen uydu projelerine baktığımızda 
iki proje dikkat çekicidir. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsün-
de geliştirilen ve testleri TUSAŞ USET merkezinde yapılan Türksat 6A haber-
leşme ve İMECE gözlem uydu projeleri devam etmektedir. Ancak COVID-19 
salgını sebebiyle seyreltik çalışma usulüne geçildi ve projelerde sağlık sebebiy-
le bazı kişilerin çalışmasına ara verildi. Airbus tarafından geliştirilen Türksat 
5A ve 5B haberleşme uydu projeleri ise İngiltere ve Fransa Toulouse’da devam 
ediyor. Onlar da bu süreçten etkilenseler de uydular 2021’de fırlatmaya hazır 
olacak.

COVID-19’un Astronomi Dünyasına Etkisi
Salgın dünya merkezli yapılan astronomi faaliyetlerini de etkiledi. Her konu-
da birçok konferans ve toplu faaliyetler etkilendiği gibi astronomi camiasının 
yaptığı konferanslar da ileri bir tarihe ertelendi veya iptal edildi. Bazı konfe-
rans ve seminerler sanal ortamda webinars şeklinde yapılmaya başlandı (Space 
Agenda internet sitesi, 2020). Seyahat yasakları kalktıktan sonra belki faaliyet-
ler başlar ancak bu durumun bu yazı kapsayacağı tahmin ediliyor.

1950’de başlamış ve uzayla ilgili en önemli konferanslardan sayılan Uluslara-
rası Astronomi Kongresi (IAC) Dubai’de yapılacaktı. COVID-19 salgınından 
dolayı bu sene ekim ayında online olarak yapılacak. Gelecek sene yapılacak 
kongre Dubai’de 25-29 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Salgın dolayısı 
ile diğer yaşanan gecikmeler ve askıya alınmalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Hawai’deki Mauna Kea Gözlemevindeki çalışmalar valiliğin evde kalın kara-
rına uygun olarak askıya alındı.

• Amerika’daki LIGO (Laser Interferometer Gravitational wave Observatory) 
laboratuarı da üçüncü gözlem çalışmasını askıya aldı.

• Kanarya adalarındaki astronomi gözlem tesisi İspanya’nın kararından sonra 
kapatıldı.

• NASA’nın Alman Uzay Ajansı DLR ile birlikte geliştirdikleri SOFIA projesi de 
askıya alındı. 2021 için bütçesi sıfırlandı.

21 Haziran’da yapılacak halkalı güneş tutulması (annular eclipse) Afrika’dan 
ve Güney Asya’dan gözlemlenecek. Uçuşlar yasak olduğu için bazı bilim insan-
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ları özel izinlerle gözleme gidebilecekler. Amatör astronomi camiası için bu 
izin biraz daha zor olacak.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), Antalya’nın batısında Toroslarda Saklı-
kent’te 2500 m’de bulunan bir gözlemevi. Burda bulunan Rus Türk ortaklığın-
da yapılmış teleskoplar faaliyetlerine devam ediyor. Bu teleskopların bakımı 
ve hizmeti için teknik personel 7/24 çalışıyor. Seyahat yasaklarından dolayı 
bilim insanlarının uzaktan çalışması sağlandı. Mesela Rusya’dan gelemeyen 
bilim insanları Moskova ve Kazan şehirlerinden uzaktan bağlanıp gözlemlerini 
yapıyorlar.

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan Astrofizik Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi’nin (ATASAM) yürüttüğü Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) 
projesi kapsamında, Türkiye’nin en büyük ve ilk kızılötesi (3 mikrona kadar 
olan bölgede) teleskobu kurulmaktadır. DAG gözlemevi 3170 m rakımda ku-
rulmakta olup, asfalt yol hariç bütün altyapısı tamamlanmış durumdadır. Te-
leskop binasının %90’ı, kubbenin %70’i bitmiş ve teleskobun bütün fabrika 
testleri İtalya’da tamamlanmıştır. 4 m’lik birincil aynanın traşlanma ve par-
latma süreci tamamlanmış ve kaplama için Rusya’da bulunmaktadır, 2021 
yılında Türkiye’ye getirilecektir. COVID-19 salgını sebebiyle, İtalya’dan ve 
Belçika’dan gelecek kubbe ve teleskop parçalarının ve yabancı ekibin gelişi 
ertelenmiş durumdadır. Genel olarak bakıldığında projede 4 aylık bir gecikme 
söz konusudur.

COVID-19 ve Fırlatma Sektörü
Nerdeyse her hafta uydu projeleri için fırlatma olurken salgın dolayısıyla fırlat-
ma sıklığı da azaldı. Arjantin’e ait SAOCOM 1B radar gözlem uydusu ise Mart 
ayı sonunda fırlatılacaktı ancak seyahat kısıtlamalarından dolayı Florida’dan 
fırlatılması ertelendi. Amerikan Uzay Kuvvetlerinin işleteceği GPS uydusu 29 
Nisan’da fırlatılacaktı ancak 2 ay gecikme yaşanacağı duyuruldu.

Amerika ve İngiltere ortak girişimi OneWeb uydu firması salgın öncesinde 
zaten finansal sıkıntılar yaşıyordu. 21 Mart tarihinde 34 uyduyu fırlattırdı ve 
Nisan ayı başında iflas başvurusu yaptı. Şu an yörüngede 74 uydusu var. Top-
lamda 648 uydu ile Ku-band frekansında internet hizmeti vermeyi düşünüyor-
du. Daha önce İridium projesi gibi girişimler hep iflas ile sonuçlandı. 

SpaceX şimdiye kadar 362 Starlink uydusunu yörüngeye koydu. Çalışanların-
dan 6 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı. Ancak projeler kritik olduğu için 
çalışmalara ara verilmedi. Bu uydulardan 60 tanesi daha Nisan ayı içinde fır-
latıldı. SpaceX toplamda 1500’ün üzerinde uyduyu LEO yörüngeye koyarak 
dünyaya interneti hizmeti vermeyi amaçlıyor. Ayrıca tekrar kullanılabilir ro-
ketlerin tasarım ve testleri devam etmektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 
insanlı uzay uçuşları başlamış olacak.

Salgın dolayısıyla NASA’nın Ay’a ve Mars’a gitme projesi Artemis ve uzay teles-
kobu projesi James Webb (JWST) muhtemelen gecikecek. Acil işler dışında di-
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ğer işler askıya alındı. James Webb teleskobunun ayna hizalama testi mart ba-
şında başarıyla tamamlanmıştı. Şu an son kontroller yapılıyor. Bu proje NASA, 
ESA ve Kanada Uzay Ajansı ile birlikte yapılıyor. 2021 yılında Ariane-5 roketi 
ile Fransız Guyana’sından uzaya fırlatılacak. 

15 Nisan tarihinde Rusya DA-ASAT (Direct-Ascent Antisatellite Weapon) sila-
hının uzayda denemesini yaptı. Ancak hiçbir önemli alçak yörünge uydusunu 
vurmadı. (G-Nous, 2020) 

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve Deneyler
Uluslararası Uzay İstasyonu 15 ülkenin ortak çalışma yürüttüğü, alçak dünya 
yörüngesinde (LEO) 350 km irtifada seyreden devasa bir uzay laboratuarıdır. 
1998’den beridir görev yapmaktadır. Rusya ile batı arasındaki nadir iş birliği 
örneğini teşkil eder. İstasyonda her an 6 astronot görev yapmaktadır. Çeşitli 
bilimsel deneyler yapılmakta ve çalışmalar salgından etkilenmeksizin devam 
etmektedir. 

Yeni mürettebat 2 kozmonot ve 1 astronot iki haftalık karantinaya girdikten 
sonra Soyuz fırlatma aracı ile Baikonur uzay üssünden 9 Nisan’da ISS’e gitti-
ler. 6 saat sonra 10 Nisan’da ISS’e ulaşmış oldular. COVID-19 salgını fırlatma 
protokolünü değiştirmiş oldu. Karantina ISS’e giden ve ordan gelen astro-
notlara uygulanıyor. Şimdi ise gidenlere karantina süreci daha erken uygu-
lanmaya başlandı. Ayrıca astronotlar ailelerini son olarak göremediler. Bu 
fırlatmadan sonra insanlı uçuşlardan sorumlu Rus direktör Yevgeny Mikrin’e 
korona teşhisi kondu. Mikrin 5 Mayıs’ta vefat etti. 17 Nisan tarihinde ISS’de 
uzun süredir görev yapan 3 kişilik mürettebat Soyuz uzay aracı ile koronalı bir 
dünyaya dönüş yaptı. SpaceX firması 30 Mayıs tarihinde Falcon 9 roketi ve 
Dragon Crew uzay aracı ile Amerikalı iki astronotu ISS’e götürdü. Yer testleri-
ni başarıyla geçmişti. Pandemi döneminde çalışmalara ara verilmedi. Amerika 
2011’den sonra uzay mekiklerini pahalı ve tehlikesinden dolayı emekliye ayır-
mıştı. 9 yıldır istasyona gidip gelmek için Rusların Soyuz aracı kullanılıyordu. 
SpaceX firmasının bu başarısı hem sivil bir şirketin ilk defa ISS’e gidişi oldu, 
hem de Amerika topraklarından istasyona tekrar ulaşılmış oldu. Bu durumun 
uzay turizminin önünü açacağı düşünülüyor.  

Uluslararası Uzay İstasyonunun 7-10 yıl daha görev yapması planlanıyor. 
Ömrü bittiğinde bilimsel deneylerin inkıtaaya uğramaması için ikinci bir uzay 
istasyonunun hazırlıkları başladı. Türkiye’nin bu yeni projede yer alması bilim 
camiamız açısından çok büyük faydalar getirecektir.

Sonuç
Uzay teknolojileri modern hayatta önemli rol oynar ve uygarlığın gidişini bü-
yük oranda etkilemiştir. Gözlem uydularından alınan veriler Yapay Zekâ (YK) 
kullanılarak işlenmekte ve dünya ticareti anlık olarak izlenmektedir. Afetlere 
önlem alma ve müdahalede uydular vazgeçilmez unsurlardır. Geçmişte uzay 
projelerinde beraber çalışan devletler günümüzde de bazı sivil projelerde bu 
birlikteliklerini devam ettirmektedirler. 
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COVID-19’un getirdiği kısıtlardan dolayı uzaktan çalışma kültürünü geliştir-
diği söylenebilir. Uydu hizmetleri sunan uydu operatörleri uzaktan çalışarak 
krizi çözmüş görünüyorlar. İletişim, uydu gözlem ve seyr ü sefer hizmetlerinde 
bir kesinti olmadı. Küresel bir krizi izlemek için bu hizmetlere zaten ihtiyaç 
var.

Salgında tüketici davranışları da değişti. Toplantılar, aile görüşmeleri, çalışma 
şekilleri büyük oranda internet ortamına taşındı. Online siparişler arttı. Uygu-
lamaların çeşitliliği arttı. Ancak bundan kötü manada faydalanan uygulamalar 
da ortaya çıktı. 

Salgın döneminde video konferans için kullanılan yazılımlar için kullanıcı tec-
rübeleri daha çok gelmeye başladı. Bu tecrübeler ışığında yazılımlar kendi-
lerini ihtiyaçlara göre güncellediler. Güvenlik sorunları ele alındı. Ayrıca bu 
dönemde insanlar daha çok internet kullanmaya başladı ve trafik artınca so-
runlar da gün yüzüne çıktı. Ülkeler kendi internet altyapılarını da test etmiş 
oldu. 

İnsanoğlu hayattan tecrit edilince hava hızlı bir şekilde kendini yeniledi, 
görünmeyen bazı mesafeler net görünmeye başladı. Yunusların İstanbul 
boğazına kadar geldikleri görüldü. Karbondioksit salınımı azaldı. Sanki dünya 
kendine gelmeye başladı. Çevreyle ilgili politika geliştirenler için COVID-19 
salgını bir fırsat sundu. 

Elde edilen yeni veriler ile iklim değişikliği daha sağlıklı çalışılabilecek ve po-
litikalar buna uygun geliştirilecektir. 2015 sonunda Paris’te Birleşmiş Millet-
ler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında imzalanan Paris İklim 
Anlaşması 2016 sonunda yürürlüğe girdi. Sera gazı emisyonlarını azaltma, 
adaptasyon ve finans ile ilgili hükümler içermektedir. COVID-19 salgını bu 
anlaşmada bahsi geçen politikalarla ilgili tekrar bir hesap fırsatı sundu (United 
Nations Climate Changes, 2015).
 
Salgının etkisi uydulardan alınan bilgilerle diğer kaynaklardan alınan bilgiler 
birleştirilerek daha net analiz edilebilir ve ülkeler ve kurumlar birlikte hareket 
ederek sorunları daha hızlı ve etkin çözebilirler. COVID-19 bize dünyanın şu 
an yaşanabilir tek yer olduğunu ve korumamız ve birlikte hareket etmememiz 
gerektiğini bir kez daha anlatmıştır.
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Özet
İnsanlık tarihinde bir çok salgın hastalık yaşanmıştır. 20. ve 21. yüzyıllarda 
bile AIDS, kolera, grip, SARS gibi hastalıklar sebebiyle yüzbinlerce insan ha-
yatını kaybetmiştir. Hastalıkların hızlı yayılmasında en büyük etkilerden birisi 
nüfusun yoğunluğudur. Dünyada nüfus yoğunluğu kutup bölgelerinde düş-
mektedir. Yüzölçümü 27 milyon kilometrekare olan Arktik bölgede 4 milyon 
kişi yaşamakta olup, Antarktika’da yerleşik bir nüfus bulunmamaktadır. Ancak 
kurulu bilim üslerinde yaz mevsiminde 4 bin kış mevsiminde bin bilim insanı 
bulunmakta olup her yıl yaklaşık 50.000 turist tarafından ziyaret edilmektedir.

COVID-19 salgını neredeyse tüm dünyaya yayılmış olup sadece 13 ülke hasta-
lığa dair herhangi bir rapor yayınlamamıştır. Hastalığın kesin olarak ulaşma-
dığı bilinen tek kıta Antarktika’dır. Yerleşik bir nüfusa sahip olmaması, tarifeli 
bir ulaşım yolu bulunmamasının yanı sıra Antarktika’ya gidiş ve dönüşlerde 
uygulanan sıkı tedbirler, hastalığın buraya ulaşmasını engellemiştir. Başta ku-
tup bölgeleri olmak üzere tüm dünyayı etkileyen küresel iklim değişikliği sebe-
biyle tarım alanları ve şehirler değişmekte, daha fazla hastalık yaşanmakta ve 
hatta daha öne hiç var olmayan hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar 
sebebiyle iklim değişikliği göçünün gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2050 yılı-
na kadar 200 milyon insanın göç edeceği tahmin edilmektedir, salgın hastalık 
çeşitleri bu şekilde de artış ve farklılık gösterecektir. Kutuplar ise insanlığın 
yeni geleceği olmaya aday bölgeler olarak yeni sorunlar ve yeni çözümler ge-
tirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Arktik, Antarktika, iklim değişikliği, salgın hastalık
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Pandemics:
What We Will Learn from the Polar Regions and Our Future

Abstract
There have been many pandemic diseases in human history. Even in the 20th 
and 21st centuries, hundreds of thousands of people lost their lives due to 
diseases such as AIDS, cholera, influenza, SARS. One of the biggest effects 
on the rapid spread of diseases is the density of the population. World pop-
ulation density decreases in polar regions. With an area of 27 million square 
kilometers, 4 million people live in the Arctic region, and there is no resident 
population in Antarctica. However, in the established scientific stations, there 
are 4000 scientists in the summer and a thousand in the winter. Antarctica is 
visited by approximately 50.000 tourists every year.

COVID-19 pandemic has spread to almost the whole world, and only 13 coun-
tries have not published any reports on the disease. Antarctica is the only con-
tinent that the disease is not known for. In addition to not having a settled 
population and not having a scheduled transportation route, strict measures 
applied to departures and returns to Antarctica prevented the disease from 
reaching here. Due to the global climate change that affects the entire world, 
especially the polar regions, agricultural areas and cities are changing, more 
diseases are experienced, and even diseases that do not exist before. It is an-
ticipated that migration of climate change will occur due to all these. It is 
estimated that 200 million people will migrate by 2050, and the types of pan-
demics will increase and differ in this way. On the other hand, Polar regions 
bring new problems and solutions, as they are candidates for being the new 
future of humanity.

Keywords
Arctic, Antarctica, Climate change, pandemic disease
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Giriş

Kuzey Kutup Dairesinin (yaklaşık 66° 33’ Kuzey enlemi) kuzeyinde bulunan 
alan Arktik bölge olarak adlandırılır ve Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa kıtala-
rının bir kısmını kapsamaktadır. ABD, Kanada, Danimarka, İzlanda, Norveç, 
Finlandiya, İsveç ve Rusya’nın bir kısmı Arktik’te yer almaktadır. Bölgenin 
yüzölçümünün 14 milyon kilometre karelik kısmını kaplayan Arktik Okyanu-
su, Dünya’nın en sığ okyanusu olup, dünya hidrokarbon rezervlerinin 1/3’ünü 
barındırmaktadır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) 
çerçevesinde, okyanusa kıyıdaş ülkeler kıyılarından 200 deniz mili açığa kadar 
olan alanda ve ayrıca belirli şartlar altında kıta sahanlıklarında kaynakları kul-
lanma hakkına sahiptirler. Ancak kıta sahanlıklarının belirlenmesi konusunda 
Arktik’te henüz kesinleşmemiş çekişmeler sürmektedir (Kullerud vd., 2013). 
1996 yılında Arktik devletler (ABD, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda, 
Kanada, Norveç, Rusya) arasında iş birliğini, sürdürülebilir kalkınmayı, çevre-
nin ve kültürün korunmasını sağlamak için Arktik Konsey kurulmuştur (Arktik 
Konsey, 2007). Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı Arktik bölgede nüfus her 10 
yılda %4 artmaktadır (Heleniak vd., 2015).

Antarktik bölge ise Antarktika Kıtası ve çevreleyen Güney Okyanusu’nun An-
tarktik Cephe’nin (yaklaşık 58° Güney enlemi) güneyinde kalan bölümünü ve 
bazı Antarktik altı adaları kapsamaktadır (Anisimov vd., 2001). Dünya’nın en 
son keşfedilen, en soğuk, en kurak, en yüksek kıtası olan Antarktika aynı za-
manda Dünya’nın nüfus yoğunluğu en düşük bölgesidir. Dünyadaki tatlı su 
kaynaklarının %70’ten fazlası Antarktika kıtası üzerinde donmuş halde bulun-
maktadır (BBC, 2020). Antarktika Antlaşması ve ek protokoller ve anlaşmalar-
la koruma altında olan kıta ve çevreleyen Güney Okyanusu’nun hidrokarbon 
ve diğer yer altı kaynaklarına sahip olduğu bilinmektedir (Behrendt, 1983). 
Ayrıca Dünya’nın en büyük ikinci deniz koruma alanı da Güney Okyanusu’nda 
bulunmaktadır (Jabour & Smith, 2018). Hiçbir ülkenin egemenliğinde bulun-
mayan kıta ile ilgili kararlar, her yıl alfabetik sıra ile bir danışman üye ülke 
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ev sahipliğinde gerçekleşen Antarktika Antlaşması Danışma Toplantılarında, 
danışman üye ülkelerin oy birliği ile alınmaktadır.

Kutup bölgeleri olarak genel isim verilse de Arktik ve Antarktik bölge bir-
birine çok zıt karakteristiklere sahiptir.  Bu farklılıklar içinde coğrafi konu-
munu, topografyasını, genel iklim koşullarını ve ekosistemini saymak müm-
kündür. Antarktika Güney yarım kürede, dağ sıralarını kaplayan buz ve kar 
içeren yüksek bir kıtadır. En yüksek dağı Vinson Dağı olup 4.897 metredir. 
Aksine, Arktik Kuzey yarım kürede derin bir okyanustur. En derin nokta, Av-
rasya Havzası’ndaki 5.450 metrede Litke’dir. Her iki bölgede soğuktur ancak 
Antarktika daha soğuk hava değerlerine ulaşmaktadır. Antarktika’da bulunan 
tüm memeliler deniz memelileriyken, Kuzey Kutbu yaklaşık 48 karasal memeli 
türüne ev sahipliği yapar. Farklı karakteristiklerinin yanı sıra, iki bölgede de 
oluşan deniz buzu ortak özelliklerini oluşturur. Antarktik’te kış aylarında 18 
milyon kilometrekareye kadar kıtayı çevreleyen okyanus deniz buzu ile kap-
lıdır, ancak yazın sonuna kadar sadece 3 milyon kilometrekarelik deniz buzu 
kalır. Arktik okyanusu kış mevsiminde 15 milyon kilometrekarelik deniz buzu 
ile kaplıyken, ortalama 4 milyon kilometrekare yaz sezonunun sonunda kalır. 
Antarktika buzu tipik olarak 1 ila 2 metre kalınlığında, Arktik’in çoğu 2 ila 
3 metre kalınlığında deniz buzu ile kaplıdır (National Snow & Data Center, 
2019). Arktik okyanusu çoğunlukla buzla kaplı ve kara ile çevrili olduğundan 
yağış nispeten nadirdir. Bununla birlikte, Antarktika tamamen okyanusla çev-
rili olduğundan, daha çok nem vardır. Antarktika deniz buzu büyük oranla 
kalın karla kaplı olma eğilimindedir.

Farklılıkları bir kenara bıraktığımızda, her iki bölgedeki büyük alana sahip 
deniz buzu iklim değişikliğinden en başta etkilenen bölgeler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Okyanuslar her yıl 0,5°C ısınmaktadır. Bu ısınma sadece deniz 
ekosistemini etkilemekle kalmayıp, küresel düzeyde iklimi etkilemektedir. İk-
lim sisteminin en büyük etmeni olan Büyük Okyanus Akıntı Sistemi’nin (Great 
Ocean Conveyor Belt) ise en etkin girdisi kutup okyanuslarında oluşan deniz 
buzları ve eriyen buzulların denize tatlı su getirmesi sebebiyle tuzluluk farkı-
dır. (Seidov, Barron & Haupt, 2001). Deniz buzları ayrıca okyanus-atmosfer 
ilişkisini düzenlemektedir (Yang & Neelin, 1993; Ma, Wang & Cao, 2020). 
Küresel düzeyde artan sera gazı yoğunluğu ile paralel bir şekilde deniz buzları 
azalmaktadır. Bu azalma bir pozitif geri besleme mekanizmasını çalıştırarak 
güneş kaynaklı enerjinin daha fazla soğurulmasına sebep olup ısı bütçesini 
arttırmakta, artan ısı bütçesi ise daha fazla erimeye sebep olmaktadır (Curry, 
Schramm & Ebert, 1995). Deniz buzlarının erimesi, kutup bölgelerine ve bura-
daki doğal kaynaklara erişimi kolaylaştırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. 
Arktik Okyanusu’nda deniz ulaşımına açılan rotalar, yeni İpek Yolu olarak ad-
landırılmaktadır. Bu durum, kutup bölgelerine ekonomik ve jeopolitik ilginin 
artmasıyla sonuçlanmaktadır.

Küresel iklim değişikliğinin tek etkilediği alan deniz buzları değildir. 37,5 mil-
yon yıl önce oluşmaya başladığı tahmin edilen Doğu Antarktik, 10-5 milyon 
yıl önce oluştuğu tahmin edilen Batı Antarktik buzul örtüleri de küresel iklim 
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değişikliği kaynaklı olarak erimektedir (Huybrechts, 1993; Jacobs, Hellmer & 
Jenkins, 1996). Grönland ve Antarktik buzul örtülerinin tamamen erimesinin 
küresel deniz suyu seviyesini 70 metre arttıracağı tahmin edilmektedir (Alley 
vd., 2005).  Buzulların erimesi aynı zamanda milyonlarca yıldır saklı konumda 
olan alanların ve sera gazı olarak karbondioksitten daha etkili olan rezerv me-
tan gazının açığa çıkmasına sebep olacaktır (Wadham vd., 2012; Portnov vd., 
2016). Eriyen bu alanlarda milyonlarca yıldır saklı kalan bakterilerin, virüsle-
rin de açığa çıkması muhtemeldir. Buzul altı göllerde yapılan çalışmalar da 
buna kanıt niteliği taşımaktadır (Christner, Skidmore & Priscu, 2008).

Salgınlar ve Kutup Bölgeleri
İnsanlık tarihinde daha önce birçok salgın hastalık yaşanmıştır. 20 ve 21. yüz-
yılda yaşanan en bilindik salgınlar grip, kolera, AIDS ve SARS olarak belirti-
lebilir (Morens, Folkers & Fauci, 2009). 2019 ve 2020 yıllarında yaşanan CO-
VID-19 salgını ise Antarktika hariç tüm kıtalara yayılmıştır ve 5 milyondan 
fazla insanın doğrudan etkilenmesine sebep olmuştur. Alınan önlemler, yaşa-
nan ekonomik ve sosyal sıkıntılar ise milyarlarca insanı etkilemiştir. Arktik’te 
ise COVID-19 vaka sayısı 3 bini aşmıştır. Uluslararası iş birlikleri ile Arktik 
Okyanusu’nda yaklaşık 2 yıl süre ile deniz buzunda sıkışmış halde kalarak böl-
gede bilimsel çalışmalar yürütmesi planlanan, buz kıran gemisinin disiplinler 
arası doğal laboratuvar olarak kullanıldığı MOSAiC (Multidisciplinary drifting 
Observatory for the Study of Arctic Climate) Arktik bilim seferinde bile CO-
VID-19 vakaları görülmüştür.

Bir kutup bölgesinde hiç vaka görülmezken diğer kutup bölgesinde her bin 
kişiden birisinde COVID-19’a rastlanmıştır. Arktik’e kıyıdaş ülkelere bakıldı-
ğında toplam vaka sayısı 2 milyona yaklaşmışken (0,036 vaka/nüfus), Güney 
Okyanusu’nun yani Antarktika’nın çevresinde ise 80 bin vaka bulunmaktadır 
(0,00053 vaka/nüfus). COVID-19’un kuzey yarım kürede daha yaygın halde 
olması, nüfusun yoğunluğu, insan hareketliliği, atmosfer taşınımlarına bağlı 
görülebilir. Buna ek olarak güney yarım kürede daha izole olan ülkeler, karan-
tina şartlarını uygulamada daha başarılı olmuşlardır. 

İnsanlık tarihine bakıldığında, salgın hastalıkların farklı yollarla yayıldığı gö-
rülmektedir. İnsandan insana bulaşan salgın hastalıklarda ticaret yolları ve 
savaşların yayılımı arttırdığı görülmektedir. Günümüzde küresel ticari taşıma-
cılığının %90’dan fazlasının yapıldığı deniz yolu tarihte de ticaretin en önemli 
araçlarındandır. Bu aynı zamanda salgın hastalıkların da taşınmasına sebep 
olmuştur. Birinci Dünya Savaşı esnasında, 1918 yılında Avrupa’da yayılmaya 
başlamış olan İspanyol Gribi, 1919 yılında Avustralya’ya bir gemi seferi ile ta-
şınmış ve burada 10 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.

Gemiler, rutin işlemler sırasında karantina koşulları kapsamında değerlendiri-
lirler. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
(HSSGM) tarafından yürütülen işlemler kapsamında gemiler Türk limanları-
na gelmeden önce Deniz Sağlık Bildirimi yapmak zorundadır.
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan Uluslararası Sağlık Tüzüğü 
(2005) kapsamında, gemideki sağlık durumunun belirtildiği “Deniz Sağlık Bil-
dirimi”, gemi kaptanı veya gemi tabibi bulunması durumunda ise ikisinin birlikte 
imzası ile düzenlenerek, geminin varışından önce (internet üzerinden başvuru, 
e-posta veya fax yolu ile) ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezine gönderilmek-
tedir. Gemide bildirimin gönderilmesi için yeterli donanım bulunmaması halinde 
ise geminin varışında ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezi görevlisine teslim 
edilmektedir. Deniz Sağlık Bildirimi, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün (2005) 
Ek-8’de belirtilen örneğe uygun olmalıdır.” (HSSGM, 2020).

Ayrıca gemiler limanlara giriş yapmadan önce ilgili sağlık otoritelerinden 
“serbest praktika” isterler. “Serbest praktika” alınana kadar gemi karantinada 
sayılır ve sarı renkli bir bayrak çekerek durumunu anlatır. Sivil havacılıkta da 
benzer bir uygulama mevcut olup, “serbest praktika” alamayan uçaklarda dahi 
yolcu indirme/bindirme işlemleri engellenmemektedir (Uluslararası Sivil Ha-
vacılık Örgütü, 2013).

Arktik bölge içerisinde farklı ülkelerin yer alması ve yerleşik nüfus olması se-
bebiyle, bölgeye düzenli olarak uçak ve gemi seferleri düzenlenmektedir. Bu-
nun aksine Antarktika’ya ulaşım ise tarifeli şekilde sağlanamamaktadır. Bu da 
bireylerin kişisel girişimleri ile kıtaya erişimini, yani bir başka tanımla salgın 
hastalıkların kıtaya yayılmasını engellemektedir.

Salgın hastalıkların bir diğer etkisi ise karantina/izolasyon, hastalık/tedavi sü-
reçlerinde toplum psikolojisinde yaşanmaktadır. İzole hayat süren bireylerde 
depresyon, şiddete başvurma ve intihar eğilimlerinin arttığı bilinmektedir. Bu 
kutup bölgelerinde yaşayan topluluklarda görülen etkilerle aynıdır (Kirmayer 
vd., 1999). Antarktika’da bilim üslerinde görev alan kişilerin de izole bir hayat 
sürdüğü bilinmektedir (Zimmer vd., 2013). Bu sosyal izolasyon, uzay çalışma-
ları için de bir yol gösterici niteliğinde olarak kabul edilmektedir. (Suedfeld & 
Weiss, 2000).

Türkiye ve Kutuplar
Günümüzden 200 yıl önce, balina ve fok avcıları tarafından ilk kez görünen 
Antarktika kıtasında Türk bilim insanlarının 1967 yılından beri araştırmalar 
yaptığı bilinmektedir. Arktik’te ise Türk bilimsel çalışmalarının ne zaman baş-
ladığı bilinmemektedir. Ancak Türklerin kutup bölgelerine ilgisinin çok daha 
önce başladığı söylenebilir. 1513 tarihli Piri Reis’in Dünya Haritası’nda, An-
tarktika’ya en yakın alan olan ve Güney Amerika kıtasının en güneyinde yer 
alan Ateş Toprakları (Tierra del Fuego) gösterilmiştir. Döneminde bu bölgeye 
dair tek haritayı çizen Piri Reis’in 1528 tarihli dünya haritasında ise Atlantik 
Okyanusu’nun kuzeyinde yer alan Grönland’ı, Kanada’nın kuzey doğu kıyıla-
rını gösterdiği bilinmektedir.

2013 yılında Türk denizciler Osman Atasoy ve Sibel Karasu, Uzaklar II isimli 
yelkenli tekneleri ile gerçekleştirdikleri dünya seyahatleri sırasında Antarkti-
ka’ya gitmiş, 2014 yılında Türk denizci Erkan Gürsoy kendi imalatı olan Altan 
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Girl isimli tekne ile Arktik Kuzeybatı Geçidi’ni geçmiştir. 2015 yılına kadar 
bireysel girişimler ile sürdürülen kutup araştırmalarında, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İTÜ 
PolReC) kurulması ile ilk kurumsal adımlar atılmıştır. 2017 yılında Cumhur-
başkanlığı himayelerine alınan Antarktika Bilimsel Araştırma Üssü Projesi ile 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kutup araştırmalarına verdiği önem ulusal ve 
uluslararası düzeyde ortaya konmuştur. 2017 yılı Mart-Nisan aylarında Birinci 
Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve 
İTÜ PolReC koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Bu seferde 4 üniversite-
den 9 araştırmacı yer alarak yaklaşık 30 gün süre ile Antarktika’da hem araş-
tırmalar yapmış hem de Türk bilim üssünün kurulması ile ilgili yer fizibilite 
çalışmalarını başlatmıştır. Türkiye’den kuşbakışı 15 bin kilometre uzaklığa ula-
şılmıştır ve Türk tarihinde yapılmış en uzun mesafeli seferdir.

Yine aynı yıl 36 kurumdan 120 araştırmacının katılımı ile Ulusal Kutup Bilim 
Programı 2018-2022 (UKBP) yayınlanmıştır. Antarktik Araştırmalar Bilimsel 
Komitesi (SCAR) ile paralel şekilde hazırlanan UKBP’de disiplinler, fiziki bi-
limler, yer bilimleri, canlı bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler olmak üzere 4 ana 
başlık altında toplanmıştır.

2018 yılında 28 araştırmacı ile gerçekleştirilen İkinci Ulusal Antarktika Bilim 
Seferi çerçevesinde ilk defa kara üzerinde bir kamp kurulmuştur. 10 kişilik 
ekip, Robert Adası’nda kurulan kampta konaklayarak çalışmalarını gerçekleş-
tirmiştir. Türk bilim insanlarının, kara üzerinde yerleşik sistemde çalışmalara 
ilk geçiş yaptığı sefer olarak önem kazanmıştır. 40 gün araştırmalar yapan ekip 
bilim üssü için yer fizibilitesini bu sefer kapsamında tamamlamıştır. 15 bilimsel 
projenin gerçekleştirildiği sefer Nisan 2018’de tamamlanmıştır. 

Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Şubat-Mart 2019 tarihlerinde 25 araş-
tırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İlk defa bir Türk kutup seferinde 
yabancı araştırmacıların misafir edilmesi sebebiyle öneme sahip olan sefer 
ayrıca kalıcı bir bilim üssü kurulması planlanan Horseshoe Adası üzerinde 3 
modülden oluşan bir kamp yerleşkesinin konuşlandırılması sebebiyle önem 
kazanmıştır. 15 bilimsel projenin başarı ile yürütüldüğü sefer yaklaşık 30 gün 
sürmüştür. Sefer kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde bir adet otomatik meteorolojik gözlem istas-
yonu Horseshoe Adası’na kurulmuştur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, 
Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içerisinde yapılan hid-
rografik çalışmayla, Horseshoe Adası Lystad Körfezi’nde deniz tabanı harita-
lanmasına başlanmıştır.

2019 yılının Temmuz ayında Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 5 kurumdan 
8 katılımcı ile ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi düzenlenmiştir. İnsan ayak izini 
minimize etmek için 15 projeye dair ölçüm ve örneklemeleri küçük bir grup-
la gerçekleştiren ekip 1 aya yakın süre ile bölgede çalışmalarını sürdürmüş-
tür. Çalışmalar sırasında, Arktik Okyanusu’nda ölçümler yaparken arızalanan 
Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi’ne (CNRS) ait glider (denizde öl-
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çüm yapan ve değişken yüzdürme merkezini kullanarak hareket eden otonom 
araç) kurtarılmıştır. Özellikle küresel iklim değişikliğini ve insanların çevreye 
etkilerini anlamak için gerçekleştirilen projelerde; okyanuslardaki mikrop-
lastikler, organik ve inorganik kirleticilerin ve bunların kaynaklarının tespiti 
yapılarak, hava kalitesi ölçümleri ile atmosferdeki kirlilik ölçülmüştür. Meteo-
roloji ve deniz buzu gözlemleri yapılarak, ekosistem izleme çalışmaları gerçek-
leştirilmiştir. Ayrıca toplumda farkındalık yaratacak çalışmalara yer verilirken 
sefere ait bir belgesel de yayınlanmıştır.

Politik, bilimsel ve stratejik önemi sebebiyle kutup araştırmaları birçok ülkede 
ulusal bir çatı altında sürdürülmektedir. Birleşik Krallık’ta kraliçeye bağlı bir 
birim olan İngiliz Antarktika Kurumu (British Antarctic Survey), Avustralya’da 
Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı’na bağlı olan Avustralya Antarktik Birimi (Aust-
ralian Antarctic Division) mevcuttur. Türkiye’de de hızla gelişen kutup araş-
tırmalarının ulusal bir çatı altında yürütülmesi için, 2019 yılının aralık ayında, 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araş-
tırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) kurulmuştur.

2020 Şubat-Mart aylarında gerçekleştirilen Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim 
Seferi’ne katılım sağlayan 24 araştırmacı Horseshoe Adası’nda yaklaşık 1 ay 
süreyle 15 adet bilimsel proje gerçekleştirmiş, 2 adet Küresel Uydu Konum-
landırma Seyrüsefer Sistemi istasyonunun kurulumunu yapmıştır. Ayrıca Milli 
Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, Horseshoe 
Adası’na 70 kilometre mesafede bulunan Dismal Adası üzerinde de bir Küre-
sel Uydu Konumlandırma Seyrüsefer Sistemi istasyonu kurulmuştur. 3 Fiziki 
bilimler, 3 canlı bilimleri, 4 sosyal bilimler ve 5 yer bilimleri olarak toplam 15 
projenin yer aldığı seferde küresel iklim değişikliğinin izlenmesi için ölçümler 
yapılmış ve örnekler alınmıştır. Deniz ve göl örneklemeleri, kar örneklemeleri 
ile çeşitli canlı örneklemeleri de gerçekleştirilmiştir. Dördüncü Ulusal Antark-
tika Bilim Seferi ekibi, Antarktika’da ölçülmüş rekor sıcaklıkların yaşandığı 
dönemde bölgede çalışmalarını sürdürmekteydi. Küresel iklim değişikliğinin 
bir etkisi olarak karşımıza çıkan bu rekor hava sıcaklıkları, bölgede büyük de-
ğişimlere sebep olurken araştırmacıların günlük arazi çalışmalarını daha uzun 
sürelerle gerçekleştirmesi için imkân tanıdı.

Uluslararası iş birlikleri ile 1967 yılından beri Türk bilim insanları bireysel 
çalışmalar gerçekleştirirken, 2015 itibariyle iş birlikleri de kurumsal bir çer-
çeveye alınmıştır. TÜBİTAK ARDEB çağrısı ile kabul edilen projeler, Antark-
tika’da bulunan yabancı ülkelerin bilim üslerinde görev almak üzere kıtaya 
gönderilmektedir. 2015’ten beri 30’u aşkın Türk bilim insanı, ikili iş birlikleri 
ile yabancı ülke üslerinde görev almıştır.

Seferlerin gerçekleştirilmesinden sonra bilimsel örneklerin Türkiye’ye getiril-
me süresi yaklaşık 2 aydır. Gerçekleştirilen projelerin sonuçları da ulusal ve 
uluslararası makaleler yayınlanmaktadır. Son 4 yılda gerçekleştirilen seferler-
den fiziki bilimler disiplininde 3, canlı bilimleri disiplininde 13, yer bilimleri 
disiplininde 7 ve sosyal bilimler disiplininde 1 olmak üzere 24 yayın hali ha-
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zırda yayınlanmıştır (TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü, 2020). Ayrıca 
hazırlık aşamasında olan yayınlar olduğu bilinmektedir.

Türkiye, 1995’te taraf olduğu Antarktika Antlaşması kapsamında danışman 
olmayan üye ülke statüsündedir ve kıta ile ilgili alınan kararlarda oy vermeye 
haiz değildir. Antarktika Antlaşması kapsamında danışman üye ülke olmak 
kayda değer bilimsel araştırma yapılması şartı konulmuştur. Düzenlenen sefer-
ler kapsamında gerçekleştirilen projeler çerçevesinde yapılan yayınlar, kayda 
değer bilimsel araştırmayı göstermektedir. Bir diğer şart Antarktik Araştırma-
lar Bilimsel Komitesi’ne (SCAR) tam üyeliktir. Türkiye’nin 2017 yılında asosi-
ye üye olduğu SCAR’a 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanmış olan toplan-
tıda yapmak istediği tam üyelik başvurusu, COVID-19 sebebiyle toplantının 
iptal olması sebebiyle bir sonraki toplantıya ertelenmiştir. Ulusal Antarktik 
Program Yürütücüleri Konseyi’ne (COMNAP) 2018 yılında gözlemci üye olan 
Türkiye’nin 2021 yılında tam üyelik başvurusu gerçekleştirmesi planlanarak, 
Antarktika Antlaşması’nda danışman üye ülke olmak için gerekli bir diğer şar-
tın sağlanması planlanmıştır.

Türkiye’nin Arktik Konseyi’ne gözlemci üyelik başvurusu ise yeterli ilgi ve ça-
lışma olmaması sebebiyle sonuçlandırılmamıştır. Uluslararası Arktik Bilimsel 
Komitesi’ne (IASC) üyelik ile ilgili programlama TÜBİTAK MAM KARE bün-
yesinde yapılacaktır.

Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi ve COVID-19
2019-2020 Antarktik sezonunda gerçekleştirilen Dördüncü Ulusal Antarktika 
Bilim Seferi ekibi, sefer öncesinde Antarktika’da ve gemide yaşayabilecekleri 
zorluklar ve acil durumlara karşı eğitime tabi tutuldu. Ekip ayrıca İstanbul 
Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı ve Marmara 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından belirlenmiş olan sağlık şartları 
ile ilgili olarak muayene ve tetkiklerden geçirildi (Aktaş vd. 2017). Tüm eki-
bin gerekli sağlık şartlarını sağladığı görülmüş ve sefer ekibine dahil olan tıp 
doktoru tarafından ekibe salgın hastalıklardan korunma ile ilgili eğitim veril-
miştir. Tüm ekibe N95 standartlarında maskeler dağıtılarak tedbir alınmıştır.

Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, 9 Şubat 2020 tarihinden Tür-
kiye’den yola çıkarak 10 Şubat’ta Brezilya’nın Sao Paulo kentine ulaşmıştır. 
Aynı gün aktarma yapan ekip önce Şili’nin başkenti Santiago’ya buradan Pun-
ta Arenas’a ve son olarak yerel bir uçuşla Puerto Williams’a ulaşmıştır. Burada 
2 gece konaklayarak iklim şartları ve saat farkına adapte olan ekip ayrıca soğuk 
algınlığı belirtilerine karşı sürekli gözlemlenmiştir. Buradan kiralık bir uçakla 
King George Adası’na ulaşan ekip, kiralanan gemiye katılım gerçekleştirmiştir. 
Gemi personelinin yaklaşık 2 aydır Antarktika’da bulunması ve herhangi bir 
soğuk algınlığı belirtisi göstermediği, Türk ekibine tahsis edilen kamaraların 
ise dezenfekte edildiği teyit edilerek gemi üzerindeki önlemler tamamlanmış-
tır. Tablo 1’de gidiş tarihlerinde gidiş rotası üzerinde ve Dünya’da COVID-19 
vakalarının dağılımı kümülatif olarak gösterilmiştir. Sefer süresince hem gemi 
personeli hem sefer ekibi soğuk algınlığı belirtilerine karşı gözlemlenmiştir.
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Tablo 1. Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Gidiş Yolunda Kümülatif COVID-19 
Vakaları 

Ülke/Tarih 09.02.2020 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020

Türkiye 0 0 0 0 0

Brezilya 0 0 0 0 0

Şili 0 0 0 0 0

Dünya 37.569 40.627 43.109 45.175 60.387

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü

Türkiye’ye dönüş tarihi 18 Mart 2020 olarak planlanan sefer ekibinin kıtada 
hava şartlarının el vermesi ve deniz buzundan arınmış alanların gemi rotasını 
kısaltması, COVID-19 salgınının dünya genelinde yayılması göz önünde tutu-
larak sefer ekibi 7 Mart 2020 tarihinde Antarktika’dan uçakla Punta Arenas’a 
getirilmiş, 8 Mart 2020 günü de gidişte izlenen rota kullanılarak Türkiye’ye 
dönüş yapılmıştır. Dönüş yolunda da N95 standartlarında maske kullanan eki-
be 14 gün evlerinde karantinada kalmaları ve herhangi bir soğuk algınlığı be-
lirtisi olması durumunda sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye edilmiştir. Ay-
rıca ekip aile hekimleri tarafından takip altında tutulmuş, 14 günün sonunda 
sefer ekibinde ve/veya ailelerinde herhangi bir COVID-19 vakası yaşanmadığı 
görülmüştür. Alınan tedbirler ve verilen eğitimlerle birlikte, hava şartlarının 
müsaade etmesi ve alınan stratejik karar ile erken dönüş yapılmasının önemli 
olduğu tahmin edilmektedir. Sefer süresinde kullanılan zamanın yetmesi tüm 
planlanan bilimsel çalışmaların yerine getirilmesine de vesile olmuştur. İlk 
planlanan tarihler olan 17-18 Mart 2020’de Dünya’da COVID-19 vakaların, 
dönüş yapılan tarihteki vakalara göre neredeyse iki kat fazla olduğu Tablo 
2’de görülmektedir.

Tablo 2. Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Dönüş Yolunda Kümülatif COVID-19 
Vakaları

Ülke/Tarih 07.03.2020 08.03.2020 17.03.2020 18.03.2020

Türkiye 0 0 47 191

Brezilya 19 19 234 291

Şili 5 10 156 238

Dünya 105.063 108.994 191.473 209.838

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü

2020-2021 Antarktika sezonunda gerçekleştirilmesi planlanan Beşinci Ulusal 
Antarktika Bilim Seferi hazırlıkları başlatılmıştır. COVID-19 günlük hayatımı-
zın bir parçası olarak değerlendirilerek eğitim ve sağlık planlamalarında gün-
cellemeler yapılmaktadır. Belirlenen sefer katılımcılarının sefer tarihinden en 
az 14 gün önce COVID-19 testine tabi tutulması ve sonrasında katılımcıların 
imkanlar dahilinde evlerinde izole edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca eğitim prog-
ramında salgın hastalıklardan korunma ile ilgili geliştirmeler yapılacaktır. Ki-
şisel koruyucu donanımların sağlanması ve sefer ekibiyle beraber bulunacak 
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tıbbi donanım ve ilaçlar içerisinde COVID-19 tedavisinde kullanılacak malze-
melerin olması sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca sefere gidişte seçilecek ro-
tanın COVID-19 vakalarının daha az görüldüğü ülkeler uğraklı olması tercih 
edilmeye çalışılacaktır.

Antarktika’nın güçlü aktörlerinden olan Avustralya’nın 2020-2021 sezonunda 
sadece otonom ölçümleri süren bilimsel projeleri kabul ettiği ve istasyonların-
daki inşa faaliyetlerini durdurduğu açıklamıştır (Australian Antarctic Division, 
2020). 

Sonuç
Dünya’nın geleceğini anlamak aslında geçmişini ve şu anını anlamaktan ge-
çiyor. Kutup bölgeleri ise adeta birer almanak gibi Dünya’nın geçmişine dair 
bilgileri içeriyor.

Küresel iklim değişikliği sebebiyle tarım alanları ve tatlı su kaynakları azalıyor, 
daha uç hava olayları yaşanıyor, bunlara bağlı göçlerin yaşanacağı tahmin edi-
liyor. Bir orta enlem ülkesi olarak Türkiye de bu değişimlerden etkileniyor. 
Haliyle kutup bölgelerinden alınan veriler ile geleceğe dair modeller oluştu-
ruluyor. Bu da gelecekte bizleri nelerin beklediğini gösteriyor. Hem ülkemizin 
hem de tüm dünyanın geleceğini anlamak da bizleri ne gibi sorunların bekle-
diğini anlamamıza ve bunlara nasıl önlemler almamız gerektiğine dair fikirler 
veriyor.

Sadece bilimsel olarak değil politik olarak da bu kadar önemli olan kutup 
bölgeleri hakkında kararlar ise farklı platformlarda, çeşitli ülkelerin oyları ile 
alınıyor. Örneğin Arktik Okyanusu ile ilgili görüşmeler Arktik Konseyi’nde 
sürdürülürken, Antarktika hakkında kararlar ise Antarktika Antlaşması kap-
samında danışman devletlerin verdikleri oylarla alınıyor. Türkiye ise Arktik 
Konseye gözlemci üyelik sürecini yürütmekte, Antarktika Antlaşması’nda ise 
danışman üye olmak için çalışmalar yapmaktadır.

Ancak Türkiye’nin son yıllarda göstermiş olduğu çabalar, bilimsel faaliyetler 
ve devletin en üst kademesinden başlayan destekler, diğer ülkelerin dikkatini 
çekti ve takdirle karşılanıyor. Kutup bölgeleri ile ilgili alınan kararlarda Tür-
kiye’nin aktif rol alması için çalışmalar yapılıyor. Coğrafi olarak kutup böl-
gelerinden uzak olmamız, kutup bölgelerinde yaptığımız çalışmalarda lojistik 
olarak daha fazla emek harcamamıza ve çalışmaların ise yaz sezonu ile limitli 
olmasına sebep oluyor. Verilerin sadece yaz sezonunda alınabilmesi ise bilim-
sel çalışmalarda eksikliğe sebep oluyor.

Bütün bunları düşündüğümüzde, kutup bölgelerindeki başarılı çalışmaların 
daha da başarılı sürdürülmesi için her iki kutup bölgesinde de yıl boyu veri 
alınmasını sağlayabilecek bir bilim üssü ve bu üssün lojistiğini sağlamada ve 
araştırmalarda kullanılabilecek Türk bayraklı bir geminin olması gerektiği gö-
rülmektedir. Bu ayrıca kutup bölgelerine ulaşımda dışa bağımlılığın azaltılma-
sı ve özellikle salgın hastalıklardan korunmak için de önem arz etmektedir.
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Türkiye büyüyen küresel bir güce sahip. Bunu birçok alanda görebiliyoruz. 
COVID-19 salgınında bile birçok ülkeye yardım elini çekinmeden uzattı, üreti-
mine yeni geliştirilmiş ürünler kattı. Tüm alanlarda atılımlar ile gücünü arttı-
ran Türkiye’nin kutuplar konusunda da bir güç olması kaçınılmaz bir gerçek.

2017 yılında ulusal düzeyde ilk Antarktik bilim seferini gerçekleştiren Tür-
kiye ile ilgili 2019 yılında yapılan uluslararası bir toplantıda “Uzun yıllardır 
Antarktika’ya sefer düzenleyen ülkelerin %40’ının önüne geçti” dendi. 2019 
yılında ise ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi gerçekleştirildi. Yine 2019 yılında 
Antarktika’da ilk yerleşkemiz konuşlandırıldı. Kurumsal düzeyde ise TÜBİ-
TAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsü kuruldu. Antarktik seferlerde 
misafir araştırmacı olarak çeşitli ülkeleri konuk etmekte ve her iki kutup böl-
gesinde gerektiğinde yabancı ülkelere lojistik ve bilimsel destek sağlanmakta. 
Türkiye’nin bütün bu atılımları göz önünde tutulduğunda, yeni bir polar güç 
olarak adlandırmak yanlış olmaz.
Antarktika barışa ve bilime adanmış bir kıta ve burada bilim insanlarının her-
hangi bir ayrım gözetmeksizin birbirleri ile yardımlaştığını görebiliyoruz. Tür-
kiye’nin tıpkı COVID-19 salgınında birçok ülkeye karşılıksız yardım eli uzattığı 
düşünüldüğünde, Antarktika’daki dayanışmayı anlamak daha kolay bir hale 
gelmekte. Falkland (Malvinas) savaşı sebebiyle dış politikada yıldızları barış-
mayan ve Antarktika’da aynı bölge üzerinde hak iddiası bulunan Arjantin ve 
Birleşik Krallık, 2019 yılında Antarktika’da iş birliği anlaşması imzalamışlar-
dır. Antarktika’da aktif rol alan ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya 
gibi birçok ülkeye COVID-19 salgınında yardım elini uzatan Türkiye ile kutup 
çalışmalarında iş birliği yapacağı tahmin edilmektedir.
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Özet
Medya, eğlence ve spor sektörleri, diğer diğer sektörlerle ilişkisi nedeniyle 
ekonomik sistemleri, psikolojik ve verimlik ilişkisi ile diğer sektörleri etkile-
yen; sosyal yaşam ile içindeki herkesi uzak ya da yakın ilgilendiren alanlardır. 
2019 yılı sonunda dünyanın gündemine giren ve 11 Mart 2020 tarihinde endi-
şe verici yayılımı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi durumu 
ilan edilen COVID-19 salgınının ilk olarak medya, eğlence ve spor sektörlerini 
etkilemesi, bu sosyal ilgi ile yakından ilişkilidir. Sektörlerin simbiyotik yapı-
sı nedeniyle pandemi ilanından hemen sonra dünyada ve Türkiye’de alınan 
kararlar çerçevesinde eğlence mekânları kapatılmış, medya sektöründe içerik 
krizi ortaya çıkmış, bireysel ve toplu spor etkinlikleri yasaklanmıştır. Yasakla-
malar, her bir sektör üzerinde kısa, orta ve uzun vadeli olumsuzlukları ortaya 
çıkarmış, teknolojik yakınsama ve artan dijitalleşme alternatif uygulamalar ile 
bu sektörlerin kısmen nefes almasını sağlamıştır. Yaşanan sürecin uzun vadede 
fırsatları ve tehditleri ortaya çıkarma potansiyeli de mevcuttur. Pandemi duru-
mu, medya kullanımında ve eğlence alanında yeni bir paradigmayı yaratmış, 
bayramlar gibi dini ve kültürel kökenli ritüeller bile bu değişime ayak uydur-
muştur. Akademik yaşamda ve uygulamada en çok eleştiri alan dijitalleşme, 
COVID-19 salgını sonrasında yaşamın içine daha fazla dâhil olmuş; eğlence ve 
sporun en etkili mecrası olma potansiyeli ile öne çıkmıştır. Pandemi sürecinde 
yaşananları betimlemeyi amaçlayan bu çalışmada dünya ve Türkiye’de eğlence 
ve spor sektörlerinin durumu sektörel veriler ve literatür bağlamında analiz 
edilmekte geleceğe ilişkin sektörel projeksiyon ortaya konulmaktadır. Çalış-
mada medya ve eğlence sektörü farklı boyutlarıyla aynı başlıkta ele alınmakta; 
sektörlerin etkileşimi ve artan yakınsaklığı üzerinde durulmaktadır.

    
Anahtar Kelimeler

Spor ve COVID-19, pandemi ve eğlence, medya ve salgın, sektörel yakınsama, kısıtlama
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COVID-19 Process and After:
Media-Entertainment and Sports Sector

Abstract
Media, entertainment and sports sectors affect economic systems and other 
sectors due to relationship among with these sectors. These sectors are areas 
that concern individuals far or closely in social life.  COVID-19 outbreak at the 
end of 2019 and World Health Organization declared pandemic by the due to 
its alarming spread on March 11, 2020. Due to the symbiotic structure of the 
sectors, restriction decisions were made immediately in the world and Turkey 
after the pandemic announcement. Within the framework of these decisions, 
entertainment places were closed, a content crisis emerged in the media sec-
tor, and individual and collective sports events were prohibited. Prohibitions 
revealed short, medium and long-term disadvantages for each sector. Techno-
logical convergence and increasing digitalization have enabled these sectors 
to partially breathe thanks to alternative applications. The process has the 
potential to create opportunities and threats in the long period. The pandem-
ic situation has revealed a new paradigm in media usage and entertainment, 
and even rituals of religious and cultural origin, such as holidays, have adapted 
to this change.  Digitalization, which the most criticized in academic life and 
practice, became more involved in daily life after the COVID-19 outbreak. It 
stands out with its potential to be the most effective medium of entertainment 
and sports. Digital platforms have come to the fore with the potential to be the 
most effective medium of entertainment and sports. Digital platforms stand 
out with their potential to be an effective medium of entertainment and sports. 
In this study, which aims to describe what happening in the pandemic period 
on media, entertainment and sports sectors in the world and Turkey. The pro-
jection of the future is also put forward in the study. In the study, the media 
and entertainment sectors are handled under the same heading with different 
dimensions; the interaction of sectors and their increasing convergence are 
emphasized.

Keywords
Sports and COVID-19, pandemic and entertainment, media and epidemic, industry 

convergence, restriction
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Giriş

Küresel salgınları ifade eden pandemi süreçleri, başta ekonomi olmak üzere 
siyasal, kültürel ve toplumsal alanı etkileme potansiyeline sahiptir. Tüm dün-
ya ekonomilerini ve ekonomik dinamikleri olumsuz yönde etkileyen küresel 
salgın, yüz yüze ilişki ve iletişimi belirsiz bir süreyle rafa kaldırmış ve var olan 
alışkanlıkların değiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Yüz yüze iletişim ve ilişkiye 
dayalı pek çok sektör gibi medya, eğlence ve spor sektörü küresel salgından 
önemli düzeyde etkilenmiştir. Sosyal mesafenin korunmasının en önemli ted-
bir olduğu salgın süreçlerinde çok sayıda insanın bir araya geldiği temaşa-
ya dayalı etkinlikler, virüsün yayılması için uygun vasat oluşturma potansiyeli 
nedeniyle her dönemde iptal boyutunda gündem oluşturmuştur. Her salgın 
döneminde önerilen sosyal mesafenin korunması, temizlik hassasiyeti ve kül-
türel bazı alışkanlıkların terk edilmesi önerileri, COVID-19 sürecinde daha 
yüksek tonda ifade edilmiş; davranışların kısıtlanmasını gerektiren öneriler, 
uzmanlar tarafında daha fazla dile getirilmiştir. Sadece öneri boyutunun öte-
sine geçilerek ciddi kısıtların hayata geçirildiği COVID-19 pandemisi, medya 
tüketim alışkanlıkları yanında yerleşik eğlence anlayışını ve spor sektörünün 
dinamiklerini gözden geçirmeyi de zorunlu kılmıştır. 

COVID-19 salgını, başlangıcından itibaren oldukça hızlı sayılabilecek bir za-
man zarfında dünyanın neredeyse tüm ülkelerine yayılması nedeniyle kitleler-
de korku ve tedirginlik yaratmıştır. Hastalığın yayılmasını engellemek için yay-
gın hale gelen sosyal ve fiziksel mesafeli önlemler, sağlık boyutunda hayati işlev 
sunmayan işletmelerin kapanması, okulların ve genel olarak sosyal yaşamın 
kilitlenmesi anlamına da gelmiştir. Toplumsal ilişkileri uzaktan ve teknik ara-
cılı biçime çeviren bu yeni durum, reel sporu ve fiziksel aktiviteleri durdurmuş, 
eğlence mekânlarının kapatılmasına neden olmuştur. Geleneksel medyanın 
karşısında daha fazla zaman geçirilmesi ile birlikte medya dâhil tüm alanların 
dijitale evirilmesi sonucunu doğurmuştur. Yaşamın ve kültürün yerleşik pek 
çok boyutu üzerinde önemli düzeyde etkide bulunmuş; bulunmaya da devam 
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etmektedir. 11 Mart 2020 tarihinde küresel pandemi ilan edilmesinin hemen 
ardından ilk sektörel önlemler, eğlence ve spor endüstrisi üzerinde kısıtlar 
oluşturan türdendir. Dünyanın değişik ülke ve bölgelerinde hükümetler, önce-
likli olarak eğlence mekânlarının kapatılması kararını almışlar, sporcuların ve 
ilgili etkinlik paydaşlarının sağlığını korumak için öncelik yerel organizasyon-
larda olmak üzere tüm spor planlamalarını ve müsabakalarını askıya almışlar 
veya ertelemişlerdir. Takip eden süreçte uluslararası spor organizasyonlarının 
iptal edilmesine yönelik kararlar ardı ardına gelmiştir. Bu kapsamda maraton-
lar, olimpiyat oyunları, futbol turnuvaları, atletizm şampiyonaları, basketbol 
oyunları, hentbol müsabakaları, buz hokeyi, rugby, kriket, yelken, kayak, güreş 
halter gibi çok sayıda etkinlik ertelenmiş ya da iptal edilmiştir.

Her alanda yaşamın daha fazla sayısallaşması ve teknoloji okuryazarlığının 
gönüllü artması, COVID-19 pandemisi sayesinde yaşanmıştır. Tüm dünyayı 
etkisi altına alan insanlık tarihi açısından bu ender durum, geleneksel medya 
endüstrisi üzerinde belirli etkiler oluşturmuş, eğitimden eğlenceye, sosyal iliş-
kilerden ibadete geniş bir alanın ağ temelli teknolojiler üzerine taşınmasına 
neden olmuştur. Salgının ilk ortaya çıktığı andan itibaren artan yeni medya 
kullanımı, ilerleyen süreçte pandemi ile mücadeleye yardım eden ve kontrolü 
sağlayan uygulamalarla da günlük yaşamın vazgeçilmezi halini almıştır. Baş-
langıçta kontrolsüz biçimde bilginin yayıldığı yeni medya, sürecin işleyişine 
ilişkin gerçek verilerin doğrudan yetkili makamlarca kamuoyuna açıklandığı 
mecra haline gelmiştir. Kullanılan hashtaglerle farkındalık yaratmaya yönelik 
kampanyaların yürütüldüğü sosyal platformlar, gelecekte yükleneceği rollere 
ilişkin bilgi verme potansiyeli ile dikkatleri daha fazla çekmiştir.  Tedbirleri 
öncekilere benzese de COVID-19 salgını, gönüllü ya da istemeyerek tüm in-
sanların dijitalleşmeyi benimsediği bir salgın olarak diğerlerinden ayrışmakta, 
insanlık tarihinde de bu haliyle anılmaya namzet görünmektedir. 

İnsanlık tarihinin farklı dönemlerinde ortaya çıkan salgınlarda olduğu 
COVID-19 pandemisi de tüm insanları ilgilendiren, dünyada bir panik du-
rumu yaratan özelliği ile farkındalığın öznesi olmuştur. Ancak öncekilerden 
daha şiddetli biçimde alışkanlıkları tehdit etmiş, planlananları bozmuş, yaşam 
biçimlerini değiştirmeye zorlamış, yerleşik ilişkileri ve iletişimi kökten değiş-
tirmiştir. Yakın tarihin en önemli sağlık tehdidinin COVID-19 olduğunu söy-
lemek yanlış olmayacaktır. Küresel düzeyde alışkanlıkları ve yaşam biçimlerini 
değişime iten bu durum, tüketicilerin önceliklerini gözden geçirmesine neden 
olmuş, eğlence ve spora yönelik harcamalarda doğal bir azalmayı ortaya çı-
karmıştır. Mevcut durumda üretimde ve daha fazla olmak üzere tüketimde 
hızlı bir azalmaya neden olan pandemi, uzun vadede medya, spor ve eğlence 
endüstrileri üzerinde geniş kapsamlı etkileri ile farklı alanların gündemi ol-
maya devam edecek gibi görünmektedir. Bir endüstri olarak sporu etkilemesi 
yanında sporcuları, spor yapış biçimlerini, spor taraftarlığını ve sosyalleşme 
desenlerini de etkileyecektir. Bu çalışmada ilk olarak 2019 Aralık ayı sonun-
da dünyanın gündemine gelen ve Mart ayı itibariyle tüm dünyada teyakkuz 
durumu yaratan COVID-19 pandemisinin medya, eğlence ve spor sektörüne 
etkileri konu olarak ele alınmaktadır. 2020 Haziran ayına kadar geçen süreçte 
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yaşananlar spor, eğlence ve medya alanları örneğinde irdelenmektedir. Bu 
kapsamda pandeminin başlangıcı, devamı ve kısmi normalleşme süreçlerine 
ilişkin durum, sektörel veriler ile literatürdeki çalışmalar bağlamında ele alın-
makta; ilgili sektörlerin geleceğine ilişkin çıkarımlar, fırsat ve tehditlere ilişkin 
projeksiyonlar, ortaya konulmaktadır.  

COVID-19 Sürecinde Medya ve Eğlence Sektörü
Başlangıçta sadece Çin ile sınırlı kalacağı varsayılan COVID-19 salgını, insan-
ların hareketliliği sayesinde tüm dünyaya yayılmış, insanların önce ülkelerinde 
ve sonra evlerinde kalmasına yönelik adımlar hayata geçirilmiş; uçuş yasakları 
getirilmiş, toplu etkinlikler iptal edilmiştir. Seyahat yasakları ile bağlantılı ola-
rak turizme yönelik kısıtlayıcı önlemler alınmış; takiben eğlence sektörüne iliş-
kin kısıtlamalar hayata geçirilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
ilk vakanın görüldüğü tarihten altı gün sonra, 16 Mart 2020 tarihinde, eğlence 
mekânlarının faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur. İnsanların bir arada 
bulunmasını kısıtlayan tedbirler ve yasaklar, mekânsal eğlenceyi doğrudan ve 
ani; medya sektörü bağlantılı eğlenceyi ise dolaylı, gecikmeli ve uzun süreli 
etkilemiştir.

Tarihte benzeri görülmemiş boyutta küresel seyahat kısıtlamaları ve evde kal-
ma talimatları, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana küresel ekonominin en cid-
di biçimde durgunlaşmasına neden olmuş ve ilişkili sektörlerin her birini de 
olumsuz etkilemiştir. Petrol fiyatlarındaki keskin düşüş ve ekonomisi petrol ih-
racına dayalı ülkelerde yaşanan daralma bunun en bariz örneğidir. Dünya nü-
fusunun %90’ından fazlasını etkileyen uluslararası seyahat yasakları, toplumsal 
hareketlilik üzerinde geniş çaplı kısıtlamaları yaratmış (Gössling, Scott & Hall, 
2020, s. 1), medya ve eğlence sektörü bu durumdan kolektif ürün geliştirme 
ve üretim süreçlerinin engellenmesi, sektörün birey odaklı çalışmak zorun-
da kalması ve uluslararası pazarın daralması olumsuz etkiyi derinleştirmiştir. 
Sosyal/fiziksel mesafenin devre dışı bırakılmasına dayalı olarak hizmet sunan 
eğlence sektörü, bu yönüyle doğal olarak alınan tedbirlerden en hızlı etkile-
nen sektörlerden biri olmuştur. Örneğin sosyal izolasyonun doğal bir sonucu 
olarak ülkelerin ve bireylerin ilk tedbirleri, eğlence mekânlarına yönelik kısıt-
lanma yönünde olmuştur. Ayrıca sektörle bağlantılı lojistik destek sunan diğer 
pek çok alan da zincirleme reaksiyon ile bundan etkilenmiştir. Evde kalma 
talimatları sonrası mekânsal eğlenceyle beraber televizyon ve film endüstrisi 
için içerik üretimi durmuş; mekânsal eğlencenin alternatifi olması beklenen 
medya bağlantılı eğlencenin acil eylem planının olamaması izleyiciyi stok/arşiv 
görüntülere mahkûm etmiştir. Her düzeyde yüz yüze etkinlik ve eğlence doğal 
olarak durmuş; tema parkları, konser ve spor alanları, sinema salonları ve mü-
zeler de faaliyetlerini askıya almışlardır.   

Dev ekonomileri bile depresyona sokan salgının etkileri kademeli olarak de-
vam edecek gibi görünmektedir. Ekonomik faaliyetlerdeki düşüş, ülkelerin ge-
lirlerini düşürecek; ekonominin daralması, seyahat ve turizm sektörlerini ilk 
elden etkilemiş olacaktır (Açıkgöz & Günay, 2020, s. 521). Pandemi sürecinin 
sonrasında da yaygın etkilerinin eğlence üzerinde daha fazla olması bekle-
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nen bir durumdur. Ekonomik etkilenmeye ilişkin olarak dünya genelinde kısa 
vadeden uzun vadeye salgından en çok etkilenen sektörler sırasıyla; turizm, 
eğlence ve kültür olarak sıralanmaktadırlar (Şeker vd., 2020; Yorulmaz & Kap-
tan, 2020). Restoran ve kafeler, ulaşım sektörü, özellikle havayolu işletmeciliği, 
petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerji sektörü, otomotiv sanayii, tarım 
sektörü, tüketici mamulleri ve son olarak imalat sanayi de sürecin etkisini uzun 
süre hissedecek alanlar olarak görülmektedir. Yeni regülasyonlara yönelik 
adaptasyon süreçleriyle bu sektörlerde maliyet artışına ve talep düşüşüne se-
bep olmuştur. 

Tüm dünyada olağanüstü koşullara işaret eden COVID-19 salgını, gelişen 
yüksek teknoloji neticesinde ilerlemiş tıp bilimine rağmen refah seviyesi yük-
sek ülkelerde bile korku ve panik durumu yaratmış, dinlenme ve eğlenme bi-
çimlerini de kökten değiştirmeye zorlamıştır. İnsanların dört duvar arasına 
hapsedilmesinin zaruri olduğu tedbirler, eğlenceyi eve taşımış; evde eğlenceye 
ilişkin yaratıcı çözümler sosyal medya destekli olarak çevrimiçi bireysel payla-
şımlar kapsamında yaygınlaşmaya başlamıştır. Topluluk olarak ortak mekânda 
bir arada bulunmayı önleyen, seyahat ve grup toplantılarındaki kısıtlarla yay-
gınlaşan yeni yaşam tarzı, sinema, tiyatro, kafe, bar vb. eğlence mekânlarının 
kapatılmasına ve bu alanlardaki davranışların yeniden tasarlanmasına kadar 
uzanmıştır. Eğlence üzerinde pandemi etkisi, kuşkusuz sadece mekânlara da-
yalı biçime özgü değildir. Evde eğlenmenin en önemli aracısı olan geleneksel 
medya da içerik oluşturmakta güçlük çekmiş, bu araçlara yönelik artan talebin 
karşılanmasında önemli zorluklar ortaya çıkmıştır. Medya işletmeleri eliyle 
yürütülen evde eğlencenin geleneksel biçiminde yaşanan içerik sorunu, elde 
mevcut stok/arşiv içeriklerin sunumunu zorunlu kılmış; ana haber ya da ha-
ber içerikli programlar dışında geleneksel medyada üretim yapılamamıştır. 
Artan izlenme oranına rağmen kitle iletişim araçlarının içerik sorunu yaşama-
ları, reklam endüstrisi üzerinde olumsuz bir durum yaratmıştır. Daha önceden 
planlanmış ve bu süreçte ülke dışında bulunması nedeniyle çekimleri devam 
eden uzun soluklu eğlence programları (uluslararası nitelikteki Survivor vb. 
programlar), krizi fırsata çevirmiş hem geleneksel hem de yeni medyada yoğun 
talep görmüşlerdir. Bunlar dışındaki programların reklam ve tanıtım gelirleri 
durma noktasına gelmiş, işletmeler reklam mecralarını daraltmış, ödemele-
ri kısmak zorunda kalmışlardır. Özellikle etkinliklere yönelik reklam sektörü 
durmuş, sponsorluk ve fuar gibi mecraların durması bu durumu tetiklemiştir. 
Reklam sektöründe e-ticaret ile temel ihtiyaçların eve teslim sipariş sistemine 
yönelik faaliyet gösteren firmalar ağırlık kazanmıştır. Reklam sektörü erişim 
kolaylığı olan sosyal medya temelli çevrimiçi alanlara kaymıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi kararı almasının hemen ardından sine-
malar ilk etkilenen yerler olmuştur. Sinemaların kapatılması, vizyona giren 
ya da vizyon planları yapan yapımcıları ilk elden etkilemiş, reklam ve spon-
sorluk gelirleri ve buna bağlı olarak alınan diğer vergiler tahsil edilememiştir. 
Film endüstrisinin yüksek maliyetli üretim biçiminin sonucu olarak üretilen 
sanatsal ürünlerden elde edilen gelire bağımlı olmasının yanında sosyal izo-
lasyona bağlı olarak bireylerin artan alternatif içerik talebi, küresel düzeyde 
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eğlence endüstrisinin çevrimiçine evirilmesini gerektirmiştir. Daha önce di-
jitale konumlanmış olan ve isteğe dayalı içerik sunan Netflix, Hulu, YouTu-
be, Apple TV ve Amazon gibi akış platformları, ellerindeki yapımları hızla 
piyasaya sürmüş, krizin eve sığan boyutunda küresel pastadan aldıkları payı 
artırmışlardır.  Accenture (2020) verilerine göre bu süreçte Netflix, üye sayısını 
artırmıştır. Pandeminin hemen ilk günlerinde (Mart 2020) elde edilen verilere 
göre İtalya’da Netflix yüklenme sayısının %57 ve İspanya’da ise %34 artmış 
olması, çevrimiçi içeriğe yönelimin en önemli göstergesidir. Yine Netflix’in 
kullanıcılarına gruplar halinde birlikte ve uzaktan içeriğe erişim imkânı veren 
Netflix Party adlı uygulamasını pandemi sürecinde hızla hayata geçirmesi de 
krizi eğlenceye çevirmenin güzel bir örneğidir. 10 milyon kişinin bu süreçle 
birlikte film izlemesine olanak sağlayan Netflix ve diğer ödemeli platformlar, 
krizden büyüyerek çıkıyor olsalar da etki alanını en fazla genişletenin Netflix 
olduğu gözlenmektedir. Bu durumda bireylerin mesai kavramı dışında sosyal 
izolasyon sonucu uzun süreli evde kalmalarına bağlı olarak geniş boş zaman 
diliminde planlama esnekliğinin de etkisi olmuştur. Süreç içerisinde yeni üye 
sayısının önemli düzeyde arttığı bu platformlar, kriz sonrası için de özellik-
le hitap ettikleri kitlenin gençler olması sebebiyle müşteri kazanmaya devam 
edecektir. Bu süreçte devletlerin, ailelerin ve bireylerin içerik denetimsizliği 
nedeniyle geleneksel kültürel kodların dışındaki marjinal yaşam biçimleri ve 
aşırı ideolojilerin reklam edilmesine dayalı alternatifsiz sunulan ürünlerin sos-
yo-kültürel olumsuz etkileri, üzerinde çalışılması gereken ayrı bir alan olarak 
değerlendirilebilir.  

Küresel film endüstrisinin dijital çözümlere rağmen salgından 5 milyar USD 
civarında bir küçülme ile çıkacağı ileri sürülmektedir. COVID-19 pandemisi 
sonrasında birçok Hollywood film prodüksiyonu süresiz olarak ertelenmiş du-
rumdadır. Eğlence endüstrisindeki işten çıkarmalar, eşi görülmemiş seviyele-
re yükselmiştir (Ozili & Arun, 2020). Normalleşme sonrasında sektörün eski 
haline gelme süresi konusunda öngörüde bulunmak mevcut durumda sektöre 
yönelik yeni normal kurallarının belirsizliği nedeniyle olası değildir. Dolayı-
sıyla ilk öngörüler, yılın ikinci yarısından sonra yaşamın normale dönmesine 
yöneliktir. Bu öngörülerin 2020 Eylül başına kadar uzayacağını iddia eden 
savlar da düşünüldüğünde endüstrinin üzerinde küresel salgının etkilerinin 
daha uzun süre devam etmesi olasıdır.

Film endüstrisi için çevrimiçi platformlar avantajlı koşullar yaratma potansi-
yeline sahiptir. Film endüstrisi için fırsat oluşturan bu durum yanında evde 
eğlencenin bir diğer alternatifi olarak oyunlar, pandemi sürecinde meşru 
eğlence ögeleri olarak kendilerini tescil ettirmişlerdir. Ev tabanlı eğlenceye 
geçiş, içeriğin kısmen seçilebildiği ödemeli platformlarda olduğu gibi oyun 
içeriğine olan talepte de bir artışı ortaya çıkarmıştır. Çin’de mobil oyunların 
satışı Şubat ayında %32 artmıştır. İngiltere oyun satışları Mart ayının ilk hafta-
sında 3 kat artış göstermiştir (Accenture, 2020). Evde daha fazla vakit geçiren 
tüketicilerin oyuna yönelmeleriyle birlikte yerli, ücretsiz ve online oyunların 
hızla yükseldiği görülmektedir. Mobil oyunlarda özellikle daha genç kitleye 
hitap eden (PUBG, Brawl Stars vb.) oyunlar öne çıkmıştır. Mobilin her yer-
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deliği sayesindeki yükselişine rağmen konsol oyunu alanında bir talep düşüşü 
göze çarpmaktadır (Deloitte Türkiye, 2020). Yaklaşık olarak aynı zamanda bü-
tün dünyada alınan okulların uzaktan eğitime geçmesi kararı, yüz milyonlarca 
çocuğun sadece evde zaman geçirmesini zorunlu hale getirmiştir. Pandemi 
öncesi ebeveyn kontrolünde çocukların kullanımına izin verilen, ödül ya da ce-
zanın objesi konumundaki elektronik araçlar, süreç sayesinde meşrulaşmıştır. 
Kuşkusuz bu meşruiyette dijital teknolojilerin eğitimin yeni mecrası olması-
nın etkisi büyüktür. Ders ya da konu takibi amaçlı mobil telefon kullanımının 
mobil eğlenceye yönelimi de tetiklediği görülmektedir. Diğer taraftan evde 
zaman geçirmenin en büyük aracısı olan dijital medya, tüm toplum kesimleri-
nin benimsediği bir alan halini de COVID-19 sürecinde almıştır. Veri güvenli-
ğinin, gizliliğin, mahremiyetin ve diğer değerlerin göz ardı edildiği pandemi 
durumu, eğlence alanında yeni bir paradigma ortaya çıkarmış, bayramlar gibi 
dini ve kültürel kökenli ritüeller bile bu değişime ayak uydurmuştur.  Geçmişte 
yeni medya bağlantılı resmi ya da dini bayram kutlamalarını eleştiren pek çok 
akraba, pandemi sürecinin ilk bayramında (2020 Ramazan Bayramı) sokağa 
çıkma yasağının da etkisiyle günün ilk saatlerinde bu aygıtların başına konum-
lanmışlardır. 

Sinema ve oyun sektörlerinin durumuna ilişkin açıklamalardan sonra sektör 
içinde çok etkilenen tiyatronun durumuna ilişkin bilgiler de sektörün duru-
munu ortaya koyması açısından ilgi çekicidir. Tiyatro, film ve oyun endüst-
risinden farklı olarak yeni koşullara ayak uyduramamıştır. Diğer sektörlerin 
dijitale evirilme yeteneklerinin aksine tiyatro, geleneksel formlardan kurtu-
lamamış, buna yönelik çaba gösterilenlerin sayısı ile yok sınırına yakın olarak 
gözlenmiştir. Dolayısıyla sektörün kendi oranları bağlamında küresel salgının 
en çok zarar verdiği ve uzun vadede de en çok kaybın yaşanması olası eğlence 
alanının tiyatro olacağı görülmektedir. Uluslararası Tiyatro Çalışanları Birliği, 
pandemi ile 150.000 üyesinden 120.000’inin işsiz kaldığını ve sektöre yönelik 
küresel adımların atılmasının gerekliliğini açıklamış (aktaran Ozili & Arun, 
2020, s. 11) olması da gelecek açısından fikir vericidir.  Müzik sektöründe 
ise pandemi başlangıcı ile kayıt stüdyoları kapanmış, bir tedarik zinciri soru-
nu ortaya çıkmıştır. Pandeminin etkisinin uzun süre devam etmesi, müzik ya-
pımcılarının izleyicilerine sunmak için yeni içerik üretmesini güçleştirecektir 
(Mulligan, 2020). Müzik sektöründe görev yapanların yeni medyaya entegre 
olmaya başladıkları görülse de bu durum, hayranlarını kaybetmemeye yöne-
lik çabalardan öteye geçememiş durumdadır. Televizyon kanallarının canlı ve 
seyircisiz konser yayınlarına yönelmeleri ise sürdürülebilir görünmemektedir.

Eğlence mekânları, evde eğlenceye ayak uydurmaya çalışmakla birlikte atılan 
adımların ücretlendirilmesinde sorunlar yaşanacağı görülmektedir. Müşteriyi 
elinde tutmak isteyen mekânlar, sanatçılar ve diğer aktörler, pandemi sürecinde 
sosyal mecralar üzerinden içerikleri sunmaya devam etmişler ve dijital yetene-
ği mevcut olanlar, rekabette öne çıkmaya başlamışlardır. Uzun vadede eğlence 
sektöründeki durağanlığın önüne geçmeyi amaçlayan bu adımlar, ücretlendiri-
lebilmesi koşuluyla, alternatif eğlence yönelimi olarak değerlendirilebilir.
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Eğlence sektörü, diğer alanlarla yakın ilişki içerisinde olan bir alandır ve bu-
nun sonucu olarak başta turizm ve spor olmak üzere bazı sektörler eğlenceden 
doğrudan ya da dolaylı fazlaca etkilenirler. Özellikle turizm alanında ülkelerin 
belirli destinasyonlara seyahati yasaklamaları, eğlence olanaklarının kapsamı-
nı daraltmaktadır. Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye gibi dünya 
turizm gelirinden önemli pay alan ülkelerin bu durumdan önemli düzeyde et-
kilenmeleri kaçınılmazdır. Eğlence olanaklarının tedbirler kapsamında kapalı 
tutulması zorunluluğu bir yana haneler ve bireyler üzerinde pandeminin oluş-
turduğu ekonomik yük, eğlence gibi zorunlu olmayan gereksinimleri ikincil-
leştirmiştir. Bu durum ihtiyaçlarda kategorileri daraltmış öncelik olarak görül-
meyen ihtiyaçlara ilişkin harcamaların azaltılmasını gerekli kılmıştır. Pandemi 
süreçleri aynı zamanda hükümet desteklerinin belirli alanlara yönlendirmesini 
gerekli kılmakla birlikte bu pastadan en az payı eğlence sektörünün alması, 
reel bakış açısından beklenen görünmektedir. İnsanların toplumsal yaşamdan 
uzaklaşmasının doğal sonucu olarak düşünüldüğünde ise en büyük daralma-
nın eğlence sektöründe olması kaçınılmaz bir durumdur. Pandemi süreci tüke-
tim kalemlerinde ev dışı harcamaların önemli nispette kısıtlanmasını zaruri bir 
durum olarak ortaya çıkarmıştır. İnsanların evde ekmek yapmayı öğrendikleri 
bir süreçte spor yayınlarına ve eğlenme olanaklarına bütçe ayırmalarını bekle-
mek gerçekçi olmaktan uzaktır. 

Pandemi sürecinde eğlence sektörünün gerçek durumuna ilişkin isabetli çıka-
rım yapmak devam eden süreç açısından yüksek olasılıklı görünmemektedir. 
Zira tam normalleşmenin zamanını ve düzeyini mevcut durumda öngörmek 
mümkün değildir. Eğlence sektörünün tüm dünyada Mart 2020 ile Mayıs 
2020 sürecinde bir durgunluğa girmiş olduğu görülmekle birlikte yeni duru-
ma uyum sağlama potansiyeli de yüksektir. Özellikle bazı girişimlerin uzaktan 
eğlence konseptine uygun olarak servis ettikleri içerikler, karşılığı alınabilirse, 
sektör açısından fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak tüm bunlar yanında 
eğlence sektörüne yönelik desteklemelerin tüm dünyadaki hükümetlerce göz 
ardı edildiği, eğlence sektörünün kriz ile mücadelede kendi haline bırakıldığı, 
açıklanan paketlerde eğlence sektörüne yönelik iyileştirmelerin bulunmadığı 
durumun analizinde vurgulanması gereken en önemli husustur. 

COVID – 19 Sürecinde Spor Sektörü 
Spor, diğer sektörlere göre dar bir alan olarak görülmekle birlikte daha fazla 
ara ürün kullanan, lojistik yan sektörleri fazla olan ve diğer sektörler için ilave 
değer yaratan bir sektördür. Eğlence ile iç içe geçmiş durumdaki spor sektörü, 
toplumsal işlevleri yanında ekonomik ve sosyal kalkınmanın da lokomotifi ola-
rak işlev sunmaktadır.  Spor, insanların boş zamanlarında ilgi gösterdikleri ya 
da taraftar olarak boş zaman yaratarak takip ettikleri bir endüstridir. Pek çok 
ülke ekonomisi için önemli bir alan olan sporda pandemi, hem kişisel düzeyde 
spor alışkanlıklarını hem de profesyonel anlamda endüstriyi etkilemiştir.  Bi-
reysel olarak yapılan spor ve egzersizler, spor merkezlerine getirilen yasakla-
ma kapsamında yapılamaz olmuştur. Sosyal mesafe kuralına uyum ve salgının 
yayılmasını önleyici diğer tedbirler, tüm dünyada spor olaylarının hükümetler 
tarafından ertelenmesine veya iptaline neden olmuştur. Olimpiyat oyunları, 
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küresel şampiyonalar ve Euro 2020 gibi küresel boyutlu olanlar yanında ama-
tör ve profesyonel tüm yerel yarışmalar da bu erteleme ve iptal kararlarından 
nasibini almıştır. 

Spor küresel salgından bireysel ve organizasyon boyutunda etkilense de bu 
bölüm sadece profesyonel anlamda bir endüstri olarak spor ile pandemi ara-
sındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Organizasyon anlamında spor, Mulligan’ın 
(2020) ifadesiyle salgından oldukça “sert bir darbe” almış gibi görünmektedir. 
Liglerin sadece spor etkinlikleri olmasından öte bir anlam ifade ediyor oluşu, 
orta ve uzun vadede kelebek etkisi yaratma potansiyelini akla getirmektedir. 
Sporun yarattığı üretim ve özellikle tüketim üzerinde etkilerinin kısa, orta ve 
uzun vadede daha geniş bir yelpazeye yayılması beklenmesi geren bir sonuç-
tur. Bu açıdan bakıldığında spor organizasyonlarına yönelik adımlarda çok 
sayıda paydaşı içeren yapı dikkate alınmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Spor etkinlikleri, özellikle salgın süreçlerinde zamanında ve etkin karar ver-
meyi gerektirir. Bu türden toplumsal kaynaşmaya aracılık eden organizasyon-
ların salgının tüm boyut ve süreçlerinde kontrol edilmesine ve tedbirlerin özel 
olarak alınmasına gereksinimi vardır. Spor sektörü sadece karşılaşmalar bo-
yutuna sıkıştırılamayacak ölçüdedir ve çok sayıda paydaşı ve sektörü etkileme 
potansiyelinin olduğu da göz ardı edilmemelidir. Spor, sağlık ya da toplum-
sal boyutunun ötesinde işlevleri yerine getirir ve işlevlerinin ekonomik boyutu 
giderek daha önemli hale gelmektedir. Yayıncılık, reklam ve medya sektörü, 
spor ile girift bir birliktelik içindedir. Sponsorlar, taraftarlar, takımların forma 
ve diğer simgeleri arz ettikleri pazarlar, oyuncular, sporun birincil paydaş-
larıdır. İkincil paydaşları kapsamında ise ulaşım ve konaklama sektörü, spor 
endüstrisinin çeşitli düzeydeki çalışanları sayılabilir. Dolayısıyla spora ilişkin 
değerlendirmelerin tüm bu kamularının sosyal, psikolojik ve ekonomik boyut-
ları göz önüne alınarak yapılması gerekir. Geniş bir çerçeveyi göz önüne ala-
rak değerlendirilmesi gereken spor sektöründe hizmetlerin neredeyse tamamı 
profesyonelleşmiştir. Önemli ekonomik tutarların ulusal ve küresel düzeyde 
akışkanlık gösterdiği, ekonomik çıktıların ülke ekonomisi üzerinde önemli bir 
etken olduğu sporun tüm boyutları, değerlendirmelerde göz önüne alınması 
gereken en önemli husustur. Ayrıca spor sektörü, profesyonelliğin bir sonucu 
olarak kontratlar ve diğer anlaşmalarla görevlerin ya da sorumlulukların icra 
edildiği bir alandır. Sponsorluklar, mücbir sebep maddesine dayanmadığı sü-
rece sponse eden tarafından önemli ekonomik yükleri oluşturmakla birlikte 
sigortalar, sporcu ödemeleri, stat ya da salon giderleri, personel vb. tüm har-
camalar spor sektörüne dönük kararlarda önemli güçlükleri yaratmaktadır. 
Spor üzerinde yaratılan olumsuz etki, en çok yayıncılık sektörü olmak üzere 
diğer eğlence alanlarını da etkileme potansiyeline sahiptir. Olumsuz sonuç-
lar, profesyonel kulüplerin yayın bedellerinde düşme, sponsorluk ve reklam 
gelirlerinde azalma, ülke, bölge ve dünya ekonomisinde daralma çıktılarını 
doğurmaktadır.  

COVID-19 salgını, küresel düzeyde en çok takipçisi olan futbolu diğer spor 
dallarına nazaran daha fazla etkilemiş gibi görünmektedir. Pandemi kararı 
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sonrası ilk olarak maçların taraftarlar olmadan oynanmasına karar verilmiş, 
bazı liglerde bu uygulama kısa süreli (en çok iki maç) hayata geçirilmiştir. Bu-
nunla birlikte, bazı futbolcularda maç sonu testlerinin pozitif çıkması ve genel 
olarak artan COVID-19 vaka sayıları, spor yönetimlerini müsabakaları ertele-
meye ve hatta iptal etmeye zorlamıştır. Tipik antrenman ve maç davranışı dik-
kate alındığında liglerin derhal iptal edilmesi, beklenen durumken bu süreçte 
bazı liglerin ısrarla devam ettirilmesi, en basit haliyle sonuçların öngörüleme-
mesi biçiminde yorumlanabilir. Bununla birlikte, giyinme odalarında, sosyal 
aktiviteler sırasında veya sakatlamalarda yapılan müdahaleler, meydana gelen 
eğitim ve rekabet ile ilgili tüm durumlar da iptal ya da erteleme kararlarının 
ivedi alınmasının gerekleridir. Sporcular arasında havlu ve su şişeleri gibi kişi-
sel nesneleri paylaşmak da pandemi için müsabakaların ertelenmesinin gerek-
çeleri arasındadır (Muñoz ve Meyer, 2020, s. 85)

COVID-19 sonrası ilk olarak futbol organizasyonları tüm dünyada iptal edil-
miş veya askıya alınmıştır. Futbol için benzeri görülmemiş olan bu durum, 
II. Dünya Savaşı’ndan COVID-19 vakasına kadar hiçbir zaman duraksamamış 
olan küresel organizasyonların ertelenmesine neden olmuş; 18 Mart 2020’de 
FIFA hem oyuncular hem de kulüpler için sözleşmeleri korumaya ve yol gös-
termeye dönük kararlar almak durumunda kalmıştır. COVID-19’a yanıt olarak 
bir çalışma grubu kuran FIFA (2020), mevzuatından kaynaklanan yetkiyi kul-
lanarak mevcut durumu mücbir sebep olarak kabul ettiğini deklare etmiştir.  

COVID-19 öncesi yaşanan 2002-2003 SARS salgını, 2009 H1N1 (Domuz) grip 
salgını veya 2015-2016 Zika virüsü salgını da dâhil olmak üzere hiçbir sağlık 
krizi karşısında iptal edilmeyen spor organizasyonları, 2020 yılının ilk yarı-
sı itibariyle ertelenmiş ya da iptal edilmiştir (Booker ve MacBride, 2020, s. 
1). Türkiye’de de benzer şekilde bir hafta seyircisiz oynamanın ardından bazı 
branşlar için liglerin iptali bazıları için ise erteleme kararları alınmış; yayıncı-
lar ve spor medyası başta olmak üzere birincil ve ikincil paydaşlar durumdan 
olumsuz etkilenmişlerdir. Özellikle lig yayıncılığı yapan spor kanallarının eski 
maçları nostalji kuşağı adı altında verdikleri gözlenmiş, farklı bir içerik yakla-
şımı geliştirememişlerdir. Spor medyasına paralel olarak bahis sitelerinde de 
yüksek oranda bir düşüş ortaya çıkmıştır. Türkiye ve Avrupa futbol liglerinin 
durmasıyla bahis siteleri yurtdışı ligleri ve farklı branşları öne çıkartmaya ça-
lışsa da istenen sinerji yaratılamamıştır. Dolayısıyla kaybın her düzeyde büyük 
olacağı beklenmektedir (Deloitte Türkiye, 2020). Mart-Mayıs aralığında tüm 
dünyada spor etkinlikleri neredeyse tamamen durmuş durumdadır. Belarus, 
Türkmenistan, Tayvan, Nikaragua, Güney Kore gibi spora ilginin yüksek ol-
madığı ülkeler, organizasyonlarını sürdürmüş olsalar da spor medyasına kü-
resel boyutta ilgiyi ortaya çıkarma potansiyelinden yoksundurlar. Dolayısıyla 
spor organizasyonlarının durması, reklam ve sponsorluk gelirleri, yayından 
alınan vergiler, iddia ve bahis sektörü, ulaşım, iletişim, paralı yayıncılık ve 
buna benzer pek çok sektörü sekteye uğratmıştır. Spor müsabakalarının erte-
lenmesi ya da tümüyle iptal edilmesi, bağlantılı olarak hem medya gelirlerinin 
azalması hem de medyanın bu sektörlere aktardığı paranın düşürülmesi sonu-
cunu yaratacaktır. İçeriği aktaramayan ya da güncel olarak sportif faaliyetle-
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ri yayınlayamayan medya, birinci dereceden bağımlı olduğu reklamlardan ve 
üyelik sözleşmelerinden elde ettiği geliri önemli ölçüde kaybedecek; bu durum 
da spor endüstrisinde portföyün daralması sonucunu doğuracaktır. Bugün et-
kileri kısmen hissedilen bu durumun uzun vadede yarattığı sonuçları daha net 
biçimde anlaşılabilecektir. 

Devletlerin müdahaleleri değişmekle birlikte pandemi tüm seviyelerde re-
kabetçi sporun neredeyse tamamen devre dışı kalmasını sağlamıştır. Euro 
2020’nin 2021 yılına ertelenmesi, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Olim-
piyatlarının ertelenmesi bir yıl süreli olsa da Basketbolda Eurocup ve Eurole-
gue’in iptal edilmesi, COVID-19’un spora orta vadeli yansımalarıdır. Avrupa 
Su Sporları Şampiyonasının ertelenmesi, LPGA turunun Eylül’e alınması, po-
püler sporlar dışındaki iptal ve erteleme kararlarının örneğidir. İptal edilen 
oyunların sponsorlara ve organizatörlere maliyetinin milyarlarca dolar oldu-
ğu düşünüldüğünde tüm spor endüstrisinin uzun vadede telafi etmesi gere-
ken zararlarının boyutu daha anlaşılır hale gelmektedir (Ozili ve Arun, 2020).  
COVID-19 kapsamında spor organizasyonlarından küresele etkisi olması olası 
iptal ya da erteleme durumlarından bazıları aşağıda kısaca özetlenmektedir:

• Dünya Atletizm Salon Şampiyonası 2021 yılına ertelendi.
• Asya Atletizm Birliği 9. Asya Salon Şampiyonasını iptal etti.
• Tokyo Olimpiyatları 2021’e ertelendi. 
• 29 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan 

134. Wimbledon Tenis Turnuvası ertelendi
• 24 Temmuz - 9 Ağustos 2020 tarihleri   arasında planlanan Tokyo 2020 

Olimpik Yaz Oyunları ertelendi
• UEFA, Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Şampiyonlar Ligi finali, 

Avrupa Ligi finali ve Bayanlar Şampiyonlar Ligi finalini erteledi.
• Euro 2020, 2021 yılına ertelendi
• Londra Maratonu ertelendi. 
• Formula -1 ertelendi. 
• NBA, NCAA ertelendi
• NFL iptal edildi

Türkiye’de sadece futbol maçlarının devamına karar verilmiş; hentbol ve vo-
leybol ligleri de iptal edilmiştir. Futbolda Fransa, Arjantin ve Hollanda gibi 
iptal edilen ligler yanında Almanya’da 16 Mayıs, İspanya’da Türkiye’de ve 
İtalya’da 11-12 Haziran haftası, İngiltere’de ise 17 Haziran müsabakaların 
başlangıç tarihi olarak belirlenmiştir. Türkiye’de her takımın uyması gereken 
kurallar, 29 Mayıs tarihli bir talimatname ile ilan edilmiştir. Türkiye Futbol 
Federasyonu, Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası maçlarının seyircisiz, 
her müsabakada bir hekim bulundurulması, sporcuların ve teknik kadronun 
ateşi ölçülerek stadyuma alınması, aynı şekilde stadyuma giren herkes için bu 
ölçümlerin yapılması kararları vermiştir. Ayrıca müsabakalarda görev alacak 
medya mensuplarına her müsabakadan 2 gün önce Türkiye Spor Yazarları 
Derneği’nin kontrolü ile görev yaptıkları medya kuruluşu tarafından, Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan la-
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boratuvarlarda COVID-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması zorunluluğu 
getirilmiştir. Futbolda kulüpler, tüm futbolcularına, teknik ve destek ekipleri-
ne, maç operasyonu içerisinde çalışacak tüm görevlilerine, her müsabakadan 
2 gün önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından 
akredite olan laboratuvarlarda COVID-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırıl-
masını zorunlu kılmışlardır (TFF, 2020). Futbol, Haziran ortasında geri dö-
nüyor gibi görünse de bu başlangıç sektör üzerindeki hasarın telafisini sağ-
lamaktan uzaktır. Zira sponsorların ve reklamverenlerin bu organizasyonlara 
ödediklerini geri alma ya da anlaşmalardan vazgeçme veya indirime gitme 
olasılıklarının yüksek olduğu görülmektedir. Aynı şekilde liglerin heyecanını 
azaltacak düzeyde geçen zaman ve takvimdeki zamanlama, yayıncıların bek-
ledikleri nispette kazanım elde etmelerini ütopik kılmaktadır. Maçların boş 
tribünler önünde oynanması da sektör üzerindeki olumsuzluğu tetikleyici nite-
liktedir. Boş tribünler, stat gelirlerinin olmaması anlamına gelmektedir ve bu 
durum, takımlara finansal olarak zarar verecektir.  

Performansa dayalı sözleşmeler, müsabaka başı anlaşmalar, iptal edilen ligler 
için şampiyonluk ya da galibiyet primleri bu yılın ikinci yarısı için kulüplerin 
başını ağrıtacak konular olarak birkaç yıl gündem olacak gibi görünmektedir. 
Pek çok kulüp oyuncularıyla var olan sözleşmelerini yeniden değerlendirme-
ye almışsa da olağan durumlar için yapılan anlaşmalar, yıldız oyuncular için 
geçerliliğini koruyacak gibi görünmektedir. FIFA (2020), kararın yerel fede-
rasyonlarda olduğu bilgisini vermekle birlikte taraflar arasında anlaşma ol-
ması koşuluyla ücretlerin yeniden yapılandırılabileceğini açıklamış; Almanya, 
İspanya ve İngiltere gibi bazı ülkeler, pandemi nedeniyle sözleşmelerde iptal, 
fesih ya da düşürme taleplerini engellemişlerdir. İngiltere’deki standart pro-
fesyonel oyuncu sözleşmelerinde mücbir sebep hükümleri yoktur. Britanya’da 
mücbir sebep sözleşmeye bağlı bir haktır ve bu nedenle medeni hukuk yargı 
bölgelerinde olduğu gibi uygulanamaz (Colucci vd., 2020, s. 5). Pandemi sü-
recinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da kulüplerin söz-
leşmelerini mücbir sebep kapsamında yeniden yapılandırılabileceğine karar 
verilmiştir. 

Spor endüstrisinin küresel değeri, 2011 yılından sonraki dört yılda %45 art-
mış; 2018’de 471 milyar Dolar olmuştur (Hall, 2020); COVID-19 öncesi, spor 
endüstrisinin artışı ise oldukça yüksek olmuştur. 2019 yılı sonu itibariyle en-
düstrinin küresel değerinin yıllık 756 milyar Dolar olduğu tahmin edilmek-
tedir (Bas vd., 2020). COVID-19 süreciyle birlikte spor değer zincirinin her 
bölümünde önemli bir daralma olacağı ileri sürülmektedir. Profesyonel spor 
liglerinde yayın (medya hakları satışı), ticari (sponsorluk ve reklam ortaklıkla-
rı) ve maç günü gelirleri (biletleme ve ağırlama) bu daralmadan en çok etki-
lenenler arasında ilk sıralarda beklenmektedir. Spor yayın haklarının küresel 
değeri ise 50 milyar dolar civarındadır. Grafik 1’de büyük spor liglerinin beş 
yıllık gelirleri gösterilmektedir (Hall, 2020).
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Grafik 1. Büyük spor liglerinin 5 yıllık gelir dağılımı

Kaynak: (Hall, 2020)

Yukarıdaki grafikte verilen liglerin tüm dünyada izleyicisi vardır ve onlar için 
pazar tüm dünyadır. NBA’ın dokuz yıllık TV anlaşması 24 milyar Dolar değe-
rinde, İngiltere Premier Ligi, geçen yıl üç yıl süreyle yaklaşık 6 milyar Dolara 
satılmış durumdadır. Major League Baseball (MLB), yedi yıllığına 5 milyar 
Doların üzerinde bir anlaşma yapmıştır (Hall, 2020). COVID-19 nedeniyle lig-
lerin yayıncılara olan taahhütlerini yerine getiremediği ve gelirleri kulüplere 
aktarmada güçlükler yaşadıkları bilinmektedir. Hall (2020), bu durumun spor 
endüstrisi üzerinde dramatik bir düşüş etkisi yaşanacağının kanıtı olduğunu 
ileri sürmektedir.  

COVID-19’un Avrupa’ya yayılmasından bu yana beş büyük lig 4,5 milyar USD 
kaybetmiştir. İngiliz Premier Liginin yayıncılık sektöründe gelir kaybının yak-
laşık 1,2 milyar Dolar olduğu tahmin edilmektedir. Sadece takımları, ligleri 
ve sporcuları değil ürünlerini spor izleyicisine tanıtmak için kendilerini sporla 
eşleştiren çok sayıda şirket ve marka da bu durumdan etkilenmiştir (Chiliz, 
2020). Liglerin iptal edilmesi durumunda bu gelirler yok hükmündedir ve er-
telenen ligler için ise hedeflenen satış tutarlarına erişilmesi olası görünme-
mektedir. 

Türkiye’de futbol süper ligi için 410 milyon Dolarlık bir bedel belirlenmiş; 
bütün bu liglerin durdurulması, bu gelirlerin elde edilememesi olasılığını ya-
ratmıştır. Liglerin yeniden başlayacağı göz önünde bulundurulduğunda bile 
olağan olmayan koşulardaki rekabete ilginin 16 Mart öncesindeki düzeye dön-
mesi beklenemez. Yaz mevsimine denk gelen maçlar, pandemi nedeniyle iptal 
edilen abonelikler, maçların seyircisizliğinden kaynaklanan düşük seyir keyfi, 
yayıncıların ertelenen maçlardan bekledikleri yayın ve reklam gelirlerini elde 
etmelerini Türkiye ölçeğinde de engelleyici niteliktedir.  

Spor endüstrisinin mevcut durumuna ilişkin durumu aktardıktan sonra spor 
paydaşlarının attığı bazı adımlara da kısaca göz atmak yerinde olacaktır. Sek-
tör, tüketicileri meşgul etmek için yeni yolları salgının ilk başladığı andan iti-



1051

Yasin Bulduklu

baren aramaya başlamış; medya tüketimindeki artışı fırsat olarak değerlendir-
me çabası içinde olmuştur. Canlı maç yayınlarının yokluğunda spor yayıncıları 
nostalji müsabaka yayınları yanında elektronik sporlara (e-spor) ilgi göstermiş-
lerdir (Hall, 2020). Alternatif e-spor formatlarına yönelik turnuvalar düzenle-
yen, sporun ünlülerinin yarışmalarını yayımlayan spor yayıncıları, alternatif 
gelir modelleri peşine düşmüşlerdir (Bunyan ve Maitland, 2020:13). Bu kap-
samda video oyun yarışmalarına yönelen ve organizasyonlar yapan spor ya-
yıncıları, profesyonel oyuncular arasında ligler oluşturma yoluna gitmişlerdir.

Pandemi Sonrası Medya ve Eğlence Sektörü
COVID-19 pandemisinin etkilerinin ne zaman sıfıra ineceği, tümüyle normal-
leşmenin hangi koşullarda başlayacağı mevcut durumda tam olarak bilineme-
mektedir. 10 Mart 2020 tarihinden itibaren sosyal hayatı kısıtlamaya yönelik 
tedbirler, Almanya’dan başlayarak kontrollü biçimde kaldırılmaya başlanmış-
tır. Türkiye için kısmi normalleşme takvimi 1 Haziran 2020 itibariyle başlamış, 
kontrollü sosyal yaşam, bu tarihten itibaren hayata geçirilmiştir. Mesafe, mas-
ke ve temizlik olarak formüle edilen yeni durumda eğlence mekânlarının bir 
kısmının saat 22.00’ye kadar açık tutulmasına karar verilmiş; 09 Haziran 2020 
tarihinde ise süre 24.00’e uzatılmıştır. Sinema ve tiyatro salonlarının açılışı 
için 1 Temmuz tarihi belirlenmiş, sosyal mesafe kuralına bağlı olarak hizmet 
sunmaları koşulu getirilmiştir.

Pandeminin yayılımının ve etkisinin yavaşlaması sonrası alınan kısmî normal-
leşme kararı kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmış ve buna bağ-
lı olarak eğlence mekânlarına koşullu serbestlik hakkı tanınmıştır. Bu karar, 
eğlence sektörüne beklenen ilgiyi yaratmasa da sektörün normalleşmesinin 
başlangıcını oluşturması açısından önemlidir. Sektörün 10 Mart 2020 öncesi-
ne dönmesi için geçmesi gereken zamana ilişkin çıkarım yapmak oldukça güç 
görünmektedir. Bu süre zarfında sektörün kaybettikleri ise ayrı bir çalışma-
nın konusudur. COVID-19 salgını sonrası küresel ekonomide bir küçülmeye 
ilişkin IMF öngörüsü, eğlence sektörüne yansımalar açısından fikir vericidir. 
Grafik 2 ve Grafik 3’te görüleceği üzere döviz kurundaki değişimler ve ekono-
mik dalgalanmaların maliyetleri artırmasından ötürü 2018 ve 2019 yıllarında 
olumsuz etkilenen ve yerli film sektöründe yaşanan daralmanın küresel salgın 
ile daha da derinleşmesi muhtemeldir. Seyirci sayısındaki azalmada ise eko-
nomik gelişmelerin yanında bilişim teknolojilerindeki ilerleme ve yayılmaya 
bağlı olarak internet tabanlı çevrimiçi film/dizi platformlarının ve internet si-
telerinin etkisi de göz önünde tutulmalıdır.
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Grafik 2. Gösterilen film sayısı, 2005 - 2019
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Turizmde sezonun geç açlşnn yarattğ gecikmenin mekâna bağl 
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tanmlanan ve medyay oluşturan saysal teknolojilerin birlikteliğini ifade 
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Turizmde sezonun geç açılışının yarattığı gecikmenin mekâna bağlı eğlence 
sektörüne ve bazı çekim prodüksiyon gecikmelerinin film endüstrisine yansı-
maları olumsuz olarak ortaya çıkacaktır. Filmlerin sosyal kısıtlamalar boyun-
ca durması, planlanandan daha geç piyasaya sürüleceği anlamına gelmekte; 
gişe gelirlerinde azalma kaçınılmaz olmaktadır. Sektörün gelecekteki büyüme 
oranlarını etkileyebilecek sinema yapımlarının başlangıcının ertelenmesi de 
eğlence sektöründe vadesinin belirsizliğine işaret etmektedir (Bunyan ve Ma-
itland, 2020, s. 9). Pandemiden normal yaşama dönüşte üretim setlerini, canlı 
mekânları, tiyatroları ve tema parkları çalışanlar ve tüketiciler için fiziksel ve 
psikolojik olarak güvenli hale getirmek de önemli bir zorluk olacaktır. Medya 
ve eğlence sektörleri, COVID-19 pandemisinin yol açtığı krizleri aşmak konu-
sunda diğer sektörlere göre bazı avantajlara sahip olsa da sektörel küçülme 
ve iş kayıpları kaçınılmazdır (Deloitte, 2020b). Deloitte firmasının 2020’nin 
ilk çeyreği için öngördüğü durgunluk, yüzde 30’luk bir finansal kriz olasılı-
ğını da tahmin olarak ortaya koymaktadır. İşverenlerin işini kaybeden bazı 
kişileri işe almalarından sonra bile artçı şoklar, filmler, canlı şovlar, tatiller 
ve hatta abonelik hizmetleri üzerinde olumsuz etkileri yaratmaya devam ede-
cektir (Deloitte, 2020b). Bu olumsuz tahminlere rağmen IMF, 2021’de topar-
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lanma beklediğini açıklamıştır (Georgieva, 2020). Kriz durumu, etkilerinin ne 
zaman dağılacağı sorusundan bağımsız olarak, eğlence sektöründe yakınsaklık 
(industry convergence) olarak tanımlanan ve medyayı oluşturan sayısal teknoloji-
lerin birlikteliğini ifade edilen bir durumu ortaya çıkarmıştır. 

Yeni teknik gelişmelerle birlikte eğlence sektörü ile teknoloji ve özellikle medya 
arasındaki sınırlar ortadan kalkmaya başlamış; eğlence, mobil teknolojilere ve 
sayısal aygıtlara daha fazla yakınsak hale gelmiştir. COVID-19 süreci, yakınsak-
lığı iyice artırmış, teknoloji ile sektörler arasındaki yapıyı daha da bütünleştir-
meyi zorunlu kılmıştır. Pandemi sürecinde sosyal platformlar üzerinden yapı-
lan canlı yayınların sayısında yaşanan artış ve çok sayıda eğlence etkinliğinin bu 
platformlar üzerinden izleyiciye anında ulaştırılması, medya, teknoloji ve eğ-
lence etkileşiminin yönünü göstermesi açısından önemli bir örnektir. Sonraki 
süreçte sinemaya gitmek yerine Netflix tarzı talebe dayalı içerik platformlarına 
insanların daha çok yöneleceği açıktır. Bu durum, sinemada içerik üretimine 
talebi daha fazla artıracak, kısa metrajlı üretim daha cazip hale gelecektir. De-
loitte Türkiye’nin raporuna göre Mart ayının ikinci haftası ile beraber Netflix 
ve BluTV gibi yeni nesil internet televizyon platformlarında tüketicilerin %50 
daha fazla ilgilendikleri ortaya konulmuştur. Mart’ın ilk haftasından itibaren 
artan tempo, 3. ve 4. haftada da kuvvetli olarak devam etmiş; bu trendin ge-
lecekte de devam edeceği ileri sürülmüştür. Bu platformlar yaptıkları agresif 
kampanyalar ve yeni içerikler ile artan talebi elde tutmayı başarabilmişlerdir 
ve gelecek açısından da alışkanlık oluşturmuşlardır. Medya tüketim alışkanlık-
larının ve tüketim desenlerinin değişmesini tetikleyen pandemi süreci, dijital 
platformların kullanımını ve geleneksel fiziksel medya ve reklam modellerinde 
yapısal değişikliklerin yaşanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Medya endüstrisi, yeni dijital platformlara, abonelik modellerine ve içerik 
üretimine uyarlanmakta oldukça yetenekli olduğunu ispat etmiş durumdadır 
(Bunyan ve Maitland, 2020, s. 4). Bu haliyle medya eğlence endüstrisi yeni 
gelir kalemleri yaratma ve yakınsak eğlence hizmetlerini uygulama noktasında 
yeni beceriler kazanmıştır. Aşağıda kriz sürecinden sonra medya ve eğlence 
sektörü açısından fırsatlar ve tehditler ana hatlarıyla sıralanmaktadır.

Küresel Salgın Sonrasında
Medya ve Eğlence Sektörünün Önündeki Fırsatlar
COVID-19 pandemisinden sonra toplumsal davranışta daha geniş bir deği-
şiklik beklenmektedir. Yukarıda tartışıldığı gibi, işsizlik ve finansal endişeler 
arttıkça insanların eğlence harcamalarında bir değişiklik beklenen bir durum-
dur (Booker ve MacBride, 2020, s. 8).  Pandemi süreci, eğlence sektöründe 
sözleşmeleri planlama, potansiyel şokları ve felaketleri dikkate alma ve afet 
planları yapma gibi durumların öğrenilmesine aracılık etmiştir. Diğer fırsatlar 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Pandemi süreci, eğlence sektöründe sigorta yükümlülüğünün önemi-
ni ortaya çıkarmış, bu durum, sigortacılık sektörü açısından bir fırsat 
yaratmıştır. Tarihinde ilk kez tenis şampiyonasını iptal eden Wimble-
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don’un All England Club, on yıldan uzun bir süredir pandemi sigortası 
için para ödeyerek COVID-19 krizinin etkilerini azaltmayı başarmıştır 
(Deloitte, 2020b).

• Mobil teknolojiler ve onların yazılımları, devletler üstü uluslararası 
mülkiyet yapısına ait olsa da pandemi süreci bu platformlar üzerinden 
ekonomik getiri elde etmenin olanaklı olduğunu yerel firmalara gös-
termiştir. Ayrıca ülkelerin bu platformlardan yararlanmasının ya da 
bağımsız olarak kullanabilecekleri kendi teknolojilerini geliştirmeleri-
nin gerekliliğini göstermiştir. 

• Mobil pazarlama ile dünyanın neredeyse her yerine eğlence de dâ-
hil olmak üzere ürün ya da hizmetin pazarlanabileceğini girişimcilere 
göstermiştir. 

• Eğlencenin teknoloji ve medya ile yakınsaklığına vurgu öne çıkmış; bu 
durum, yerel düzeydeki içerik üreticilerinin küresel piyasalara ulaşma-
ları açısından bir fırsat oluşturmuştur. 

• Eğlence sektörü için krizin kendisi yapımlara bir girdi oluşturabilir. 
Sanatsal ve tasarımsal sonuçlar yanında senaryo konusunda da CO-
VID-19’un çok yönlü sosyokültürel etkileşimlere bağlı farklı demogra-
fik katmanlara yönelik fikir verici yeni açılımlar oluşturabilir.   

• Kişiselleştirilmiş eğlence imkânının önemi COVID-19 pandemisi ile 
daha fazla ortaya çıkmış, özellikle medya ilişkili eğlenmede içerik sağ-
layıcıların bireysel tercihlere odaklanması yeni fırsatlar oluşturmuştur. 
Bu kazanım, daha fazla içerik zenginliği gerektiğini göstermiş, medya 
ve eğlence sektöründe istihdam artışı oluşturma potansiyeli ortaya çık-
mıştır. Ayrıca tekelci anlayışa mahkûm olmamak adına Netflix örne-
ğinde olduğu gibi içeriği üreten ve dağıtan bütünleşik organizasyonla-
rın çeşitlenmesinin bir gereklilik olduğu anlaşılmıştır. 

• Genç neslin unuttuğu evde eğlence olanaklarının yeniden hatırlanma-
sına pandemi aracılık etmiştir. Ayrıca pandemi süreci evde ailecek eğ-
lenmenin canlanması yanında geçmiş eğlence kültürlerinin ve sanatsal 
deneyimlerin hatırlanmasına ve uygulanmasına olanak sağlamıştır.

• Evde zorunlu geçirilen süreler geleneksel televizyon izleyicisini ar-
tırmış, televizyon yapımlarına daha fazla yatırım yapılmasının önemi 
anlaşılmıştır. Ayrıca yeni medya aracılığı ile paylaşılan bilgilerin gele-
neksel ile desteklenmedikçe güven sorununun ortadan kalkmayacağı 
ispat edilmiştir. Diğer bir deyişle “yeni”nin tüm yaygınlığına rağmen 
televizyonun etkisini kaybetmediği görülmüştür.    

• Küresel salgın süreci canlı etkinlik ve bilet şirketlerinin beklenmeyen 
durumlar için operasyonel esnekliğe sahip olmalarının gerekliliğini 
öğretmiştir. Hatta bazı şirketlerin teknoloji dönüşüm planlarını da hız-
landırmıştır. Diğerlerini ise doğrudan tüketiciye dağıtım ve satışlarına 
güçlü bir geçiş sağlamaya yönelik iş modelleri oluşturmaya zorlamıştır 
(Deloitte, 2020b). Medya ve eğlence girişimlerinin online olarak yapı-
labileceği platformlara yönelik firmaların deneyim elde etmelerine fır-
sat sağlamıştır. Sektör, eğlence mekânları ve eğlence organizasyonları 
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açısından iletişim ve etkileşim için yeni yolları keşfetmiş; tüketicilerle 
güçlü ve daha doğrudan ilişkilerin kurulabilmesine yönelik stratejiler 
geliştirme yönünde adımlar atmıştır. 

• Pandemi süreci, dijitale dayalı eğlenceyi reel eğlencenin yerine ko-
numlandırmıştır. Yeni toplumsal düzende çevrimiçi aboneliğe dayalı 
eğlence ve eve sığan biçimde yeni medya üzerinden bedel ödemeye 
tüketiciyi ikna etme önemli olmuştur. Yeni eğlence düzeninde bu plat-
formları yönetebilenler, rekabet avantajı yakalayacaklardır.  Daha dü-
şük bedellerle izleyiciye eğlenme imkânı yaratan bu durum, eğlence-
nin de küresel düzeyde dönüşümü anlamına gelmektedir.  

• Ödemeli televizyon aboneliklerinde bir artış ve bu alanda rekabet or-
taya çıkması kaçınılmaz olarak görülecektir. Yeni eğlence anlayışında 
diğer sektörleri (sinema, oyun, televizyon vb.) bir çatı altında daha faz-
la toplayabilen, izleyicisine daha fazla içerik seçeneği sunan ve seçme 
olanağı sağlayan yüksek kaliteli ve farklı içerik geliştirebilenler avan-
tajlı hale gelecektir.

• Pandemi süreci, elinde eğlence ve program stoğu bulunduranlar açı-
sından bir fırsat ortaya çıkarmış; uzun süreli projeksiyonun yayıncılık 
açısından önemini göstermiştir. Bu anlamda televizyon eğlence sek-
töründe pandemi öncesi yayını planlayanlar dışında elinde yayımlan-
mamış program stoğu bulunduranların rekabette öne çıkacaklarını, 
krizi fırsata dönüştürebileceklerini göstermiştir. Kriz dönemlerinin 
önceden öngörülememe özelliği düşünüldüğünde her kriz durumuna 
yönelik önceden tedbirli olabilmek adına eylem planı oluşturulma zo-
runluluğu ortaya çıkmıştır. 

• Pandemi krizi sektörde yenilenmenin gerekliliğini açıkça ortaya koy-
muştur. Eğlence sektöründe daha çok hayal etmenin önemini göste-
rirken orijinal ve farklı sanatsal üretimi teşvik edici olmuştur (Deloitte, 
2020b).

• Şirketler küresel salgın sürecinde esnek çalışma düzenlemeleriyle uy-
gulama zamanlarını genişletmiş ve mekâna dayalı çalışmaları en aza 
indirme fırsatı yakalamıştır (Deloitte, 2020b). Tiyatro gibi geleneksel 
ile sıkı sıkıya bağlı alanların yakınsak yapıya uymalarının gerekliliği 
görülmüştür. 

• Medya bağlantılı eğlencede bölüm uzunluğu ve sayısı için geleneksel 
standartlardan uzaklaşılmasının gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Sektö-
rün geleneksel kalıpları dışında içerik oluşturuculara teknolojik des-
tekli ürün geliştirme özgürlüğü ve bu yöntemlerle hikâyelerini anlat-
ma konusunda onlara daha fazla esneklik sağlanması sektör açısından 
uzun vadeli yeni kazanımlar sağlayacaktır (Deloitte, 2020b).

• Eğlence sektörünün sponsorluk ve reklam yapılarının değişmesi ge-
rektiği ortaya çıkmış; reklam platformlarının daha esnek ve verimli 
ticari yapılanma ile satış ve fiyatlandırma politikası oluşturmalarının 
gerekliliği ortaya anlaşılmıştır. (Accenture, 2020). 
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• Yukarıda da değinildiği üzere film endüstrisi pandemiden kısa vadede 
negatif etkilenmiştir.  Fakat uzun vadede müşteri talebinin daha faz-
la içerik zenginliğine yönelmesi, sektörde uzun soluklu büyüme fırsatı 
oluşturacaktır.  

Küresel Salgın Sonrasında
Medya ve Eğlence Sektörünün Önündeki Tehditler
COVID-19 pandemisine yönelik tedbirler, sosyal mesafe koşullu olarak kısmi 
normalleşme sürecine girmiştir. En büyük varlığın sağlık olduğunu yeniden 
hatırlatan bu süreç, eğlence sektörü üzerinde bazı tehditleri yaratmıştır. Bun-
ların en başında tümüyle normalleşme sürecinin eğlence mekânlarına karşı bir 
önyargı oluşturması durumudur. Virüse maruz kalma korkusunun insanları 
eğlence mekânlarından uzak tutması, sektörün normalleşmesini geciktirebilir. 
Krizin en büyük tehdidinin yerel düzeydeki medya ve eğlence işletmeleri ile 
dijital dönüşüme ayak uyduramayanlar üzerinde olacağı görülmektedir. Eğ-
lence sektörü üzerinde olası tehditler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Gelişen teknoloji ve sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu, evde 
kalma sürecinde insanları gerçeklikten uzaklaştırma riski oluşturmuş-
tur. Mevcut bilimsel ilerlemeler sayesinde yakın gelecekte insanların 
giderek daha fazla artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknoloji-
lerine bağımlı olma riski doğmuştur. Bu durum, teknoloji üreticileri 
açısından bir fırsat olarak değerlendirilmekle birlikte teknoloji yatı-
rımlarının kaynak sorunu yaratması ve gerçek hayatın artan bir şekilde 
geri plana atılması sonucunu çıkarması kaçınılmazdır. Teknolojideki 
yatırım zorunluluğu ve bunun sonucu ortaya çıkan yeni medya harca-
maları eğlenceyi daha çok küresel güçlerin denetimine itecektir. Tek-
nolojiyi elinde bulunduranların daha fazla güçlenmesine olanak sağla-
yacak yeni durum, ülkeler arası ekonomik dengenin sektör açısından 
daha fazla bozulması ve periferi ülkelerin merkez ülkelere daha fazla 
bağımlı olması sonucunu doğuracaktır. Bunun neticesinde periferi ül-
keler özenli ve seçici davranmadığı takdirde kültür emperyalizmi sanat 
yoluyla etkisini artıracaktır.  

• Pandemi sürecinde dijitale dayalı eğlencenin bireysel tercihlere daha 
duyarlı hale gelmesi sonrasına toplumsal bağlamda dijitalin reel eğlen-
cenin yerine konumlanmasını sağlamıştır. Bu durum, geleneksel med-
yanın sektörel açıdan ekonomik darboğaza girmesine sebep olmuştur. 
“Yeni reklam” ortamlarına adapte olmak için reklam ajansları mali-
yet artışına neden olacak kaçınılmaz ek harcamalar yapmak zorunda-
dır. Ayrıca yeni medya reklamcılığında kısa vadede firma sayısının az 
olması, küresel düzeyde hizmet veren uluslararası ajansları daha da 
güçlendirecektir. Yeni duruma uyum sağlayabilme yeteneğine sahip 
medya kuruluşunun çoğu küresel olarak devletler üstü konumlanmış 
durumdadır. Bu durumda devletlerin daha az vergi alması sonucu or-
taya çıkacaktır. Azalan reklam gelirleri ile reklamların daha az çerçe-
vede gelir sahibi yaratması, yerel ekonomi açısından daha az vergi ve 
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eğlence sektöründe daralma sonucunu ortaya çıkaracaktır. Eğlencenin 
ev sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi sonucu sanallaşması, eğlence 
ile bağlantılı diğer sektörler üzerinde dolaylı ve negatif yönlü sonuçlar 
doğuracaktır. Eğlence sektörünün yerelden küresele evrilmesine yol 
açacak yeni durum, elektronik sömürgeciliği daha da yaygınlaştıracak 
ve dijital platformlara bağımlılığı artıracaktır. Mevcut durumda eğitim 
amaçlı kullanılan mecralar başta olmak üzere toplumsal düzeydeki çok 
sayıdaki dijital platformun tamamının devletler üstü uluslararası an-
lamda sahipliği düşünüldüğünde yeni koşulların risk ve tehdit derecesi 
daha anlaşılabilir hale gelmektedir.   

• İnsanların eğlenceyi ikincil ihtiyaç olarak görmeleri sonucu ötelemele-
ri ve temel gereksinimleri daha fazla öncelemeleri eğlence sektöründe 
talep düşüşüne sebep olacak maddi krizi derinleştirecektir.  

• Eğlence sektöründe daha fazla içerik üretme gereksinimi ve daha ko-
lay içerik üretimi, nitelik sorunu ortaya çıkaracaktır. Buna bağlı müşte-
ri memnuniyetinde azalma kaçınılmaz olacaktır.

• Dijital teknolojilere bağlı içerik üretimi üzerindeki denetimin güç ol-
ması, özellikle kültürel ve toplumsal değerleri hedef alan ve onları 
yozlaştırıcı etkiyi arttırma riski taşımaktadır. Ayrıca bu tür etkileşimler 
sonucu toplumun yerleşik/geleneksel kurallarını yıkıcı içeriklerin yayı-
lımını kontrol etmek güçleşecektir.   

• Geleneksel eğlenme kültürü yerine mekân bağımsız eğlencelerin daha 
fazla toplumsal yaşama dâhil olmasına imkân sağlayacaktır. Sosyal ve 
geleneksel yüz yüze iletişimin azalması bireylerde psikolojik, travmatik 
ve toplumsal sorunlar ortaya çıkaracaktır. 

• Pandemi süreci, tüm dünyada önemli düzeyde mobil veri kullanımı-
nın artmasına neden olmuştur. Özellikle sokağa çıkma kısıt ve yasak-
lamalarının olduğu dönemler, mobil teknolojilere yönelimi artırmış 
ve veri kullanım kapasitelerini yetersiz kılmıştır. Yeni durumda bant 
genişlikleri başta olmak üzere teknoloji yatırımlarının ülke bütçelerin-
de önemli bir yük kalemi olması kaçınılmaz görünmektedir. Özellikle 
medya ve eğlence sektörü arasındaki yakınsaklığın daha belirgin hale 
getirmesini sağlaması beklenen 5G’nin (veya 6G) yaşama girmesiyle 
bant genişliği yatırımlarının gerekliliği daha da görünür hale gelecek-
tir.  

• Pandemi sürecinin maliyetleri artırması, eğlence sektörünün daral-
masına neden olacak, özellikle reklam endüstrisinin geri dönüşü uzun 
zaman alacaktır. Salgın sonrasında geleneksel kitle iletişim ve eğlence 
sektörlerinin reklam ve sponsorluk gelirlerinin düşmesi beklenmek-
tedir.  Diğer taraftan sosyal medya ve internet bağlantılı reklamların 
denetlenebilir olması yeni dönemde oldukça güç görünmektedir. Dev-
letler bu konuya yönelik özel önlemler almadığı takdirde ciddi ekono-
mik kayıplara uğrayabilirler.

• Film endüstrisi başlangıçta negatif olarak etkilenecektir. Fakat tekno-
lojik destek ve çevrimiçi yöntemler ile toparlanması mümkündür. Di-
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ğer taraftan teknolojiye uyum sağlama becerileri açısından bakıldığın-
da doğası gereği tiyatronun bu durumdan aşırı olumsuz etkilenmesi 
kaçınılmaz görünmektedir. 

• Sinema ve alternatif ev içi modeller arasında tercih yapması gereken 
tüketicinin fiyat hassasiyeti daha yerleşik hale gelecektir (Bunyan & 
Maitland, 2020, s. 9). 

• İzleyicinin talebine göre video içeriğini izleyebildiği sistem (VOD), film 
endüstrisi açısından fırsat gibi görünmekle birlikte uzun vadede sine-
maların sonunu getirme riski bulunmaktadır (Deloitte, 2020b).

Pandemi Sonrası Spor Sektörü
Spor 7’den 70’ye tüm bireyleri kapsayan yaygın bir alana sahiptir. Doğası içe-
risinde bireysel ve takım sporları olarak farklılıklar arz eden bu sektörde ama-
tör ve profesyonel sportif faaliyetlere yönelik değerlendirmeleri birbirinden 
bağımsız yapmak pek mümkün değildir. Küresel salgına bağlı kısıtlar sonrası 
spor endüstrisinde antrenmanlar da dahil olmak üzere toplu sportif faaliyet 
yürütme konusunda bireyleri ve kulüpleri olumsuz etkileyen ciddi riskler or-
taya çıkmıştır. Buna bağlı olarak uzun süreli belirsiz bir takvim boyunca du-
rağanlığın devam etmesi beklenmektedir. Başta spor yayınlarını izlemeye yö-
nelik abonelik ücretleri olmak üzere ev dışı harcamaların etkisinin eğlence 
sektöründe olduğu gibi spor endüstrisini de önemli düzeyde olumsuz etkile-
mesi kaçınılmazdır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli başlık; bireyin sağlığını korumaya yöne-
lik tedbirlerin uygulanmasıdır. Gerek amatör ruhla spor yapan bireyler ge-
rekse profesyonel sporcu düzeyinde ya da taraftar ve seyircilerin sağlığının 
korunmasına yönelik alınması gerekli olan tedbirlerin hayata geçirilmesi zor-
luklar içermektedir. Örneğin geniş katılımlı çok uluslu spor organizasyonları 
ve farklı milletlerden oluşan kulüp yapılanmaları; uygulama standardizasyonu 
ve eğitimi ile COVID-19 tedbirlerinin uygulanmasında önemli bir sorun oluş-
turacaktır. 

Bazı spor organizasyonları ve ligler için geri dönüş tarihleri açıklanmış olsa 
da başta reklam gelirleri olmak üzere endüstrinin gelir düzeyinde bir azalma 
ve sektörel bir daralma kaçınılmaz olarak görünmektedir. Bu daralmaya bağlı 
olarak kulüplerin ve profesyonel sporcuların ticari faaliyetleri de olumsuz et-
kilenecektir. Yarım kalmış, tamamlanamamış spor organizasyonlarının ticari 
anlaşmaları (sponsorluk, yayın hakları, kombine bilet satışları, dönemsel kont-
ratlar, lisanslı ürün satışları vb.) spor kulüplerini zora sokacaktır. Bu konunun 
spor sektöründeki sigorta poliçeleri açısından da yeni bir hukuki ve ticari so-
run oluşturacağı da göz ardı edilmemelidir.

Sporcuların uzun süreli düzenli ve kontrollü olarak kendilerini üst düzey per-
formansta tutabilmek üzere güdülemeleri mümkün olamayacağından profes-
yonellik bağlamında seyirci tatminini sorunu yaşanacaktır. Ayrıca kulüplerin 
ve sektörün seyirci ilgisini canlı tutmak için farklı yöntemler geliştirmesi ge-
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rekecektir. Seyircili müsabaka oynamaya alışmış olan profesyonel sporcuların 
uzun süreli seyirci desteği olmadan başarılı performans gösterebilmeleri için 
bu duruma adapte olabilmelerine yönelik motivasyona ve psikolojik desteğe 
ihtiyaç duyulacaktır. Bu da kulüp yönetimi ve antrenörler için özel ilgi göster-
meleri gereken maliyetli önemli bir alandır.  

COVID-19 salgını, salgın öncesinde başlayan sporun dijitalleşme sürecini ar-
tırmıştır. Profesyonel düzeyde ve bireysel bazda grup sporlarının uygulanma-
sını engelleyebilecek durumlar için dijital kullanımı süreçte daha öne çıkmıştır 
(Evans vd., 2020, s. 90). Deloitte (2020a) pandemi süreci sonrasında spor sek-
töründe %50 oranında ekonomik daralma ve %30 oranında kriz beklendiğini 
ileri sürmektedir. Yarı yarıya daralma, doğal olarak tüm paydaşların sektör 
gelirlerinden aldığı payın azalmasına yol açacağı düşünüldüğünde daha geniş 
bir kitlenin etkilenmesi kaçınılmaz görünmektedir.

Ertelenen ve birçok ülkede yeniden başlayan liglerin kısmen telafi olanağı olsa 
da ligleri tamamlamama kararı alan ülkeler açısından yayın ve sponsorluk ge-
lirleri taraflar arasında önemli sorun alanı olarak ortaya çıkacaktır. Her tür-
lü ekonomik resesyonda ilk olarak sponsorluk yatırımlarından tasarruf kararı 
alınacağı düşünüldüğünde, sponsorların sayısında ve niteliğinde büyük bir 
düşüşün yaşanması kaçınılmazdır. Spor, çok paydaşa sahip ve gelir kaynakları-
nın önemli bölümünü sponsorlukların oluşturduğu bir endüstridir ve özellikle 
havayolu şirketleri, turizm-seyahat şirketleri vb. sponsorlar, oluşan kayıplarını 
gerekçe göstererek spor endüstrisinden çekildiğinde sözleşmelerinde yer alan 
mücbir sebep maddelerinden yararlanabilecek; bu durum da sektörde hukuki 
ve ticari sorunlarla birlikte ekonomik daralmayı artıracaktır (Chiliz, 2020).

Diğer taraftan ekonomik daralmanın sonucunda spor kulüplerinin gelecekte 
mevcut koşullarda olduğu gibi sporculara yüksek meblağlarda ödeme yapma-
larının olasılığı azalmıştır. COVID-19 ile ilgili olarak “hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağı” öngörüsü, spor sözleşmeleri için isabetli biçimde söylenebilir gö-
rünmektedir. Sektörün küçüleceği varsayımından hareketle ilk etkinin oyuncu 
sözleşmelerinin yeniden gözden geçirilme talebiyle ortaya çıkması beklenen 
bir durumdur. Kulüplerin geçmiş sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlü-
lükleri nedeniyle vergi ödemelerinde bile zorlandıkları düşünüldüğünde kısa 
vadede hükümetlerden düzenleme taleplerinin olması kaçınılmaz görünmek-
tedir. Özellikle futbol kulüpleri açısından konu ele alındığında UEFA’nın Fi-
nancial Fair Play yükümlülükleri ile kulüp lisanslarının alınmasındaki kural-
ların ve uluslararası düzenlemelere ilişkin kriterlerin ivedilikle esnetilmesine 
gereksinim vardır.  

Tekrar oynanmasına karar verilen spor organizasyonları için mekânsal dü-
zenlemelere gereksinim duyulacaktır. Örneğin müsabakaların seyircisiz ger-
çekleştirilmesi durumunda dahi giyinme ve duş olanaklarının mümkün oldu-
ğunca sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenmesi, müsabaka anında kişisel 
mesafeyi korumak üzere kurumsal önlemlerin alınması zorunludur (Muñoz ve 
Meyer, 2020, s. 85). Ulusal ve uluslararası federasyonlar tarafından her spor 
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branşının kendi özelliklerine bağlı olarak “yeni sportif kurallar” açıklanması 
ve bu kuralların uygulanmasının takibi gerekecektir. Hükümetler ve sağlıkla 
ilgili kuruluşlar tarafından dünya çapında spor federasyonlarına, kulüplere ve 
organizasyonlara güvenlik, sağlık, işgücü ve gelecekteki spor etkinlikleri ve 
ilgili güvenli çalışma koşulları hakkında oluşturulacak yeni düzenlemeler ışı-
ğında lojistik destek gereklidir. Bu kuruluşlar, uluslararası standartlar ve pro-
tokollerle ilgili rehberlik sağlayabilirler (Bas vd., 2020). Ayrıca toplumun yeni 
kuralları öğrenmesi, kabullenmesi ve uygulaması için spor medyası desteği de 
önemli olacaktır. Eğlence alanında olduğu gibi spor endüstrisinde de pandemi 
süreci, dijitale evirilmeyi gerektirmiştir.

Küresel Salgın Sonrasında
Spor Sektörü Önündeki Fırsatlar 
Spor alanında e-sporun konuşulma zamanının geldiği görülmektedir. “Ger-
çek” sporun olmaması, sanal teknolojilerin büyümesi için bir fırsat doğurmuş-
tur. E-sporun son yıllarda büyük ölçüde büyüyen bir alan olarak pandemi son-
rasında daha fazla kişinin ve kuruluşun ilgisini çekeceği ve cazibe alanı olacağı 
düşünülmektedir. Kriz sürecinde kulüplerin ve ünlü isimlerin hayranlarıyla 
etkileşim kurmalarının ve yeni gelir kalemleri oluşturmanın alternatif bir yolu 
sanal spor oyunları olmuştur. E-spor, taraftarların fiziksel olarak bir arada ol-
maları zorunluluğunu ortadan kaldırmakta; oyuncuların oynadıkları oyunları 
dijital ve geleneksel medyadan paylaşmalarına imkân sunmaktadır. Spor ya-
yıncılarının eski içerikleri aktarma yerine e-spor müsabakalarını canlı olarak 
daha uygun maliyetlerle sunmaları olanağı pandemi süreci ile ortaya çıkmıştır. 
E-spor ve çevrimiçi video oyunları, talep ve izleme rakamlarının yükselmesiyle 
(Hall, 2020) heyecanın devam etmesi ve sporsuz geçen zamanlar için alternatif 
olması, bu sürecin önemli fırsatlarındandır. Ayrıca kulüplerin e-spor alanında 
rekabet etmelerine yönelik bir motivasyon yaratılmış; taraftarı fazla olan ku-
lüplerin bu rekabetin de pazarlanması yoluyla gelir elde edebilecekleri yeni bir 
pazar ortaya çıkmıştır. COVID-19 sürecinin spor endüstrisi için ortaya çıkardı-
ğı fırsatlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Spor kulüplerinin savurganlığının önlenmesi ve öz varlıkları ile altya-
pıya yönelmelerinin gerekliliği ortaya çıkmış; sporda dışa bağımlılığın 
minimuma indirilmesinin önünü açmıştır. 

• Kulüplerin sanal alemde de rekabet ettiklerini, taraftarları elde tutmak 
için sanal mecralara da profesyonel olarak ağırlık vermesi gerektiğini 
ortaya çıkarmıştır. Taraftarlarla etkileşimin ve taraftar sadakatinin sağ-
lanması için alternatif yollara ihtiyaç olduğunu göstermiştir. 

• Aşırı düzeyde artan transfer bedellerinin rasyonel boyutlara çekilmesi-
ni sağlamıştır. Bu durum, kulüpler açısından katlanılabilir maliyetler-
le, niteliğe odaklanmanın önemli olduğunu da göstermiştir. Geçmiş-
te olduğu gibi kuru rekabet güdüsüyle ve rakibe çalım atma amacıyla 
transfer yapma sürecinin sona ermesi gerektiğini; maliyet azaltıcı etkin 
ekonomi politikaları ile kulüpleri yönetmenin önemini ortaya çıkar-
mıştır. 
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• Ekonomik olarak zor durumda olan spor kulüplerinin sözleşmelerini 
yeniden düzenlemesine imkân sağlamış; gelecek yıllara ilişkin projek-
siyonlar için kulüplere zaman kazandırmıştır.  

• Bireysel sağlıklarını korumak için sporcuların müsabaka ve antrenman 
süreçlerinde aynı şişeden içecek paylaşımları engellenecektir. Ayrıca 
kanamalı/açık yaralanmalarda alınmış daha önceki kurallar geliştiril-
melidir. Bunun yanında alınan tedbirler, sahaya tükürme alışkanlığı 
vb. kültürel açıdan hoş olmayan ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri 
olan alışkanlıkların yasaklanmasına ve pandemi sonrası ortadan kaldı-
rılmasına fırsat sunmuştur. Sporcuların başarılı performans sonucunda 
kutlama ve tebrikleşme süreçlerinde fiziksel mesafe kurallarına uyarak 
davranmaları, sonraki süreçte benzer bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 
da spor camiasında azaltacaktır.

• Pandemi süreci, sektörün özeleştiri yapmasına imkân sağlamış, yeni 
spor düzeninde spor yöneticilerinin yeniliğe açık ve cesaretli olmaları-
nın gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Sanal dünya ile etkileşim yönünde 
yönetimlerde motivasyon oluşturmuştur. Bu meyanda spor kulüpleri-
nin yönetimlerinin profesyoneller eliyle yürütülmesinin gerektiği an-
laşılmıştır.   

• COVID-19 örneği, spor endüstrisinin diğer alanlarla ve bu alanlardaki 
profesyonellerle iş birliği içinde çalışmasının gerekliliğini ortaya çıkar-
mıştır. Aynı şekilde toplumsal refleksler için de spor ve sporcuların po-
pülerliğinin kullanılmasının önemini göstermiştir. El yıkama ve sosyal 
mesafeye ya da diğer önlemlere ilişkin tedbirlerin aktarılmasında ünlü 
sporcuların kullanılması, sporcuların toplumsal kanaatleri yönetmek 
için önemini gösteren örneklerdendir. 

• Salgın, kulüplerin olağandışı durumlar için bir acil eylem planlarının 
olmasının gerekliliğini ortaya çıkarmış; sporcu sözleşmeleri ve sigorta 
poliçelerinin düzenlenmesinde pandemi benzeri olağan dışı durumla-
rın kapsam içine alınarak ticari güvence alanlarının genişletilmesinin 
gerekliliğini göstermiştir. 

• Olağandışı durumlar için spor kulüplerinin ve spor endüstrisinin bir 
B planının olması gerektiği açıktır. Salgın süreci, sportif kuruluşların 
diğer paydaşlarıyla ilişkilerini sürdürme ve kulüplerin ekonomik sür-
dürülebilirlikleri için bir yedek akçe sistemi oluşturması gerektiği gös-
tererek olağandışı durumlar için kulüplere sigorta güvencesi verecek 
ortak fon oluşturmanın önemini ortaya koymuştur. COVID-19 ben-
zeri durumlarda olası kısıtlama ve doğacak ticari/hukuki riskler için 
kulüpler ve oyuncular açısından krizlerden korunmaya fırsat sunabile-
cek yapıdaki bu uygulamalar, meslek ve dayanışma örgütlenmelerinin 
önemini de ortaya çıkarmıştır.   

Küresel Salgın Sonrasında
Spor Sektörü Önündeki Tehditler
COVID-19’un spor endüstrisi üzerinde negatif etkilerinin mevcut durumda 
değerlendirilmesi, isabetli sonuçlara erişmek açısından sorunlu görünmek-
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tedir. Spor endüstrisi üzerinde çoklu etkilerinin uzun vadede ortaya çıkması 
beklenmekle birlikte en büyük kaybın yayın ve sponsorluk üzerinde olacağı 
açıktır. Yayıncı kuruluşların taahhütlerine göre gelir kaybı tehdidinin boyutu 
belli olacaktır. Diğer taraftan iptal edilen yayın aboneliklerinden ortaya çıkan 
gelir kaybının profesyonel kulüplere yansıması kaçınılmaz olarak görünmekte-
dir. Spor endüstrisi için olası tehditler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• İptal edilen ligler için sponsorların oynanamayan sezonun bedelini 
geri almaları, iptal edilen ve ertelenen liglerin her ikisi için de se-
yirciden elde edilecek gelirlerin yaklaşık dörtte birinin kaybedilmesi 
sonucu spor kulüplerinin amatör branşlara yatırım yapmasının önün-
de engeller oluşturacaktır. Profesyonel kulüplerin popüler olmayan  
branşlardan çekilmek yönündeki kararları, sporun toplumsal çeşitlili-
ği, kapsayıcılığı ve yaygınlığı üzerinde tehdit oluşturacaktır. 

• Bireysel düzeyde spor yapılan alanlara pandemi sonrasında bireylerin 
geri dönüş konusunda tedirginlikleri sonucu müşteri kaybı oluşacak-
tır. Yeni regülasyonlar çerçevesinde yapılacak ek düzenlemelerin eko-
nomik maliyeti spor işletmelerinin mali durumlarını olumsuz yönde 
etkileyecektir. Mali zorluklara düşen spor işletmelerinin kapanması 
sektördeki işletme sayısını azaltacaktır. Alternatifsizlik nedeniyle bi-
reysel spor olanaklarının fiyatı artacaktır. Spor için kalabalık tesislere 
gitmenin yaratacağı tehdit de uzun vadede kapalı mekânlarda bireysel 
spora olan ilgiyi azaltabilir. 

• Spor müsabakalarına seyircilerin girmesine izin verildiği takdirde bile 
geçmişte olduğu gibi kitlesel olarak taraftarın tümünü sahaya çekmek-
te kulüpler zorlanacak ve taraftar kaybı yaşayacaklardır. Bu durum ise 
hem ekonomik hem de toplumsal anlamda sorunların ortaya çıkması 
anlamına gelecektir. Bireylerin sportif faaliyet taleplerini karşılamak 
üzere ilgili kurumların (Gençlik ve Spor Bakanlığı, yerel yönetimler, 
federasyonlar vb.) alternatif yöntemler sunması ek maliyetler oluştu-
racaktır.

• Bütçe dengesi gözetmeyen kulüplerin mali sorunlarını çözememeleri-
ne bağlı olarak ekstra borçlanmaları iflas başta olmak üzere ciddi eko-
nomik sorunlara bağlı yönetim değişiklikleri ortaya çıkarabilir.   

• Büyük liglerin sponsor yapısı, küresel piyasada sahip olduğu izleyici 
sayısı düşünüldüğünde büyük ligler ile diğerleri arasındaki rekabet ma-
kasının her anlamda açılması sonucu doğabilir. Zira daha profesyonel 
yönetilen bu liglerdeki takımların pandemi sürecinin etkilerinden daha 
hızlı çıkmaları olasıdır. Bu durum, özellikle uluslararası organizasyon-
larda başarılı olan kulüplerin uzunca bir süre alternatifsiz kalmaları-
na neden olabilir. Mücadele temeline dayalı sportif faaliyetlerde kalite 
kaybı oluşabilir. Bu durum da seyirci ve sponsor ilgisini azaltacaktır.

• Devam eden ligler, küresel salgında ikinci dalgayı oluşturma riski taşı-
maktadır. Böyle bir durumda bireylerin spora karşı ilgisinin azalması ve 
spordan uzaklaşması sonucu sektörün geleceği belirsizlik teşkil edebilir. 
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Sonuç
Küresel salgınları ifade eden pandemi süreçleri, bireysel, toplumsal ve küresel 
boyutta etkileri olan durumlardır. Başta sağlık ve ekonomi alanında güçlükler 
yaratan salgın dönemleri ülkelerin sanat, kültür, spor, medya ve eğlence alan-
ları üzerinde de olumsuz sonuçları ortaya çıkarabilmektedir. Tüm dünya eko-
nomilerini ve ekonomik dinamikleri olumsuz yönde etkileyen COVID-19’da 
gruplar halinde yapılan tüm toplumsal aktiviteleri tüm dünyada durdurmuş, 
var olan bireysel alışkanlıkların ve toplumsal ritüellerin değiştirilmesini zorun-
lu kılmıştır. Bireysel olmaktan ziyade toplu olarak icra edilen eğlence ve spor 
etkinlikleri, pandemi ile mücadelede ilk yasak kararı alınan alanlar olmuştur. 
Sporcu ve seyirci sağlığı açısından salgınların sınırlandırılması ve yayılması 
bağlamında sektörün ne denli önemli bir özellik taşıdığı ortadadır.

Sosyal mesafenin korunmasının ve kişisel temizliğin çok önemli birer tedbir ol-
duğu belirtilen COVID-19 pandemisi medya açısından da etkiler oluşturmuş-
tur. Geleneksel kitle iletişim araçlarının gücünün zayıfladığını ileri sürenlerin 
aksine pandemi süreci, bu araçların etkisinin halen üst seviyelerde olduğunu 
göstermiş, yeni medya ile etkileşim içinde çalışmasının zorunluluğunu ortaya 
çıkarmıştır. Diğer taraftan toplumsal her alanda dijitalleşme sonucunu yaratan 
kriz dönemi, eğlencede, sporda ve medyada teknolojik yakınsamanın düzeyi-
nin artırılmasının da tetikleyicisi olmuştur. 

Pandemi süreci, medyada, eğlencede ve sporda uzaktan erişim ve dijitale daha 
fazla yönelimin önünü açmıştır. Süreç içerisinde ve tümüyle normalleşmeye 
kadar geçen zaman içinde yeni eğlence, yeni toplumsal ilişki desenleri ve yeni 
spor organizasyonları küresel olarak yayılacak gibi görünmektedir. Eğlence ve 
spor endüstrisinde yeni dönem olarak ortaya çıkması beklenen pandemi son-
rası süreç, yeni değerler ve değer zincirlerini ortaya çıkaracaktır. Tüm demog-
rafik boyutlarda eğlencenin reel yerine sanala evirildiği bu yeni yapı, kendi 
içinde fırsatları ve tehditleri barındırmaktadır. Medya açısından bakıldığın-
da isteğe göre içerik sağlayan platformların sürecin en çok kazananı olacağı 
görülmektedir. Çoğu medya işletmesinin kriz durumları için bir acil eylem 
planlarının olmadığı görülmüş, ortaya çıkan içerik talepleri çoğu işletme tara-
fından karşılanamamıştır. Sürekli olarak pandemi konusuna odaklı yayın yap-
mak zorunda kalan geleneksel televizyon kanalları, nostalji kuşakları dışında 
medya aracılı eğlencede alternatif çözümler sunamamışlar; eğlencenin dijitale 
daha fazla yönelmesine neden olmuşlardır. 

Pandemi sürecinden önce yeni medyaya ve dijital teknolojilere karşı güvenin 
düşük düzeylerde olduğu çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bu platformlar 
üzerinden yürütülen kampanyalara ve aktarılan bilgilere insanların kuşkuyla 
yaklaşmakta oldukları ve ilgili bilgilerin doğruluğunu teyit etme gereği duy-
dukları ileri sürülmüştür. Pandemi süreci, ilk elden bilginin dijital platformlar 
üzerinden yayıldığı, kriz sözcüsü konumundaki devlet yöneticilerinin açıklama-
larının sosyal medya üzerinden aktarıldığı bir dönem olarak ortaya çıkmıştır. 
Salgına yönelik gelişmelerin ve denetimlerin bile yeni teknolojiler aracılığıyla 
yapıldığı pandemi süreci, eğlence ve sporda elektronik temelli alternatifleri 
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küresel düzeyde gündeme getirmiştir. Reel eğlenmenin sanala evirildiği, oyun 
sektörünün eğlencede başat aktör olmaya başladığı kriz dönemi, fırsatları ve 
tehditleri ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada COVID-19 pandemisi Mart 2020 
ile Haziran 2020 aralığında analiz edilmiş, geleceğe ilişkin çıkarımlar sürekli 
değişen yapıdaki verilerin mevcut durumuna göre ortaya konulmuştur. 

Eğlence ve sporda yeni bir dönemin başlatıcısı COVID-19 pandemisi, özellikle 
sporda maliyet etkin politikalara yönelmeyi, eğlencede dijitale uyarlanmayı, 
medyada ise isteğe bağlı içerik üretmeyi öne çıkarmıştır. Organizasyonel dü-
zeyde spor endüstrisinin öz kaynaklara dönmesi, spor kulüplerinin maliyet 
etkin biçimde ve stratejik bakış açısıyla yönetilmesi, geçmişin klasik yönetim 
anlayışının profesyonel yöneticiliğe evirilmesi spora yönelik çıkarımlar olarak 
görünmektedir. Spor ekosistemi, pandemi sürecini iyi analiz etmeli, gelecekte 
olası kriz durumları için eylem planları yapmalıdır. Yeni ve yenilikçi çözümler 
yanında yaratıcı alternatifler de spor endüstrisinin üzerinde düşünmesi ge-
reken konulardır. Bir alternatif olarak e-spor, sektör açısından ilk akla gelen 
alternatif gibi görünmektedir. Böyle durumlardan önce e-sporun yaygınlaştı-
rılması, geleneksel spor kulüplerinin taraftarlarının bu alana çekilmesi gerek-
lilik olarak görünmektedir. Ayrıca devletlerin spor ve eğlence alanına yaptık-
ları/yapacakları teşvik ve desteklerin sektörle ilgili paydaşları memnun etse 
de geniş halk kitlelerinin ve özellikle de geçim standardının altında yaşayan 
vatandaşların nezdinde hoş karşılanmaması ve siyasi polemik konusu olarak 
eleştirilebilecek bir zemini olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat spor 
ve eğlence sektörünün bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde olumlu 
etkisinin olduğu tartışmasızdır. Özellikle gençlerin sanatsal ve sportif yetenek-
lerini geliştirmelerinin özgüven kazanmalarına ve şahsiyetlerinin oturmasına 
katkıda bulunduğu göz önüne alındığında bu sektörlerin toplumun huzur ve 
rehabilitasyonuna uzun vadeli katkısı olan bir eğitim aracı olarak devletler ta-
rafından desteklenmesi bir gerekliliktir.

Eğlence ve spor sektörü, sağlık sektöründen sonra en çok etkilenen alanların 
başında gelmektedir. Pandemide faaliyetleri ilk olarak durdurulan bu sektör-
ler, uzunca bir süre normale dönme çabası sergilemek zorunda kalacaklardır. 
Özellikle mekâna bağlı eğlenme sisteminin hem fiziksel hem de zihinsel olarak 
yeni toplumsal koşullara hazırlanması zaman alacaktır. Mekândan bağımsız 
eğlencenin elektronik araçlar aracılığıyla yaygınlaştığı görülmektedir. Yeni 
dönemde dijital olarak eğlenceyi kendi hizmetlerine uyarlayabilen eğlence iş-
letmeleri, sanal olarak sundukları içerikleri gelire dönüştürdüklerinde krizden 
güçlenerek ve öğrenerek çıkabileceklerdir. Dikkat edilmesi gereken başka bir 
başlık ise spor ve eğlence sektöründe son dönemdeki dijitalleşme çerçevesinde 
ticari mevzuatlara olan ihtiyacın her geçen gün artmasıdır.
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COVID-19 küresel salgının geçmiş salgınlardan 
en önemli farkı ulaşım ve iletişim hızının salgı-
nın yayılmasında ve alınan tedbirlerin uygulan-
masında oluşturduğu çarpan etkisidir. Geçmiş 
salgın dönemlerinin sağlıklı analizi yapılarak 
günümüz ile farklılıkları ve etki alanları değer-
lendirildiğinde küresel salgının oluşturduğu 
toplumsal değişimin yansımaları iyi okunmalı-
dır. Tarihsel değerlendirmeye bağlı olarak 
post-pandemi stratejilerinin belirlenmesi, 
normalleşme sürecinin sevk ve idaresinin daha 
sağlıklı gerçekleştirilmesini mümkün kılacaktır. 
TÜBA tarafından yayımlanan bu kitapta küre-
sel salgın sonrasında toplumsal hayatta yaşan-
ması beklenen değişim ve dönüşümler çok 
boyutlu ve kapsamlı olarak ele alınmıştır. Unu-
tulmamalıdır ki yeni dönemde bilişim teknoloji-
leri, yapay zekâ çalışmaları, sürdürülebilir bir 
ekonomik ekosistem, nitelikli bir eğitim ve 
sağlığın geleceğine yönelik yatırımlar toplumla-
rın geleceğine yön verecektir.
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