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YENİ DÜŞMAN PANDEMİDEN SONRA ULUSLARARASI
SİSTEM
THE INTERNATIONAL SYSTEM AFTER THE NEW ENEMY
PANDEMIC

Ali Poyraz Gürsona and Can Telemecib
ÖZ
Tarihteki büyük kırılmalar büyük felaketlerin, savaşların, afetlerin ve salgın
hastalıkların sonucunda yaşanmaktadır. 20. yüzyılda iki büyük dünya savaşı
yaşayan insanlık günümüzde de Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkarak tüm
dünyaya kısa sürede yayılan Covid-19 salgını ile karşı karşıya kalmıştır.Savaşları
önlemek, ülkeler arasındaki diplomasiyi geliştirmek ve küresel sorunlara beraber
çözümler bulmak maksadıyla kurulan ulus ötesi örgütler geçmişte olduğu gibi
günümüzde dedünyada patlak veren krizleri çözmekte yetersiz kalmışlardır.
Bunun neticesinde uluslararası kuruluşlara olan güven derinden zedelenmiştir.
11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi
olarak ilan edilen Covid-19 salgını devletler için yeni düşman olarak
tanımlanabilir. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ırk, dil, din, cins, zengin ve fakir
gözetmeksizin hızla yayılan virüs bütün sosyal hayatı etkiledi. Ayrıca, uluslararası
sistemde özellikle küreselleşme, ulus devlet, ülke sınırları, uluslararası kurumlar,
özgürlük-güvenlik ikilemi, sağlık, neo-liberal politikalar ve sosyal güvenlik
kavramlarının tekrar tartışılmasına neden olmuştur.
Pandemi tek başına uluslararası sistemi dönüştürecek bir etken olarak
görülmesi abartılı bir bakış açısı olmakla birlikte salgın öncesinde de var olan neokapitalist düzenin doğurduğu tüm sorunların daha da açığa çıkmasını sağladı.
Küresel çapta çözüm bulanamayan pandemiye karşı devletler öz sınırlarına
çekilerek vatandaşlarını korumaya çalıştılar. ABD, Çin, Almanya, Rusya ve
İngiltere gibi ülkeler bir yıl gibi kısa bir sürede virüse karşı aşı geliştirmeyi
başardılar. Fakat insanlığın en temel hakkı olan aşı konusunda bile ülkeler
arasında acımasız ve adaletsiz bir rekabet yaşanmaktadır.
Bu çalışmada, salgın hastalık ile birlikte büyük bir tarihi kırılma yaşanan
dünyada ülkelerin yeni düşmanı pandemiye karşı verdikleri mücadele ve
pandeminin uluslararası düzene olan etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: küresel salgın, covid-19, uluslararası ilişkiler, uluslararası
sistem.
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Abstract
Major breaks in history have been experienced as a result of great disasters,
wars and epidemics. Humanity, who experienced two great world wars in the
20th century, has faced with the Covid-19 epidemic that emerged in Wuhan,
China and spread to the whole world in a short time. Transnational organizations
established to prevent wars, improve diplomacy between countries and find
solutions to global problems together have been inadequate to solve the crises
that broke out in the world today, as in the past. As a result, trust in international
organizations has been deeply damaged.
The Covid-19 outbreak, which was declared as a pandemic by the World
Health Organization (WHO) on March 11, 2020, can be defined as a new enemy
for states. The virus, which affected the whole world and spread rapidly
regardless of race, language, religion, gender, rich and poor, affected all social life.
In addition, in the international system, especially globalization, nation-state,
country borders, international institutions, freedom-security dilemma, health,
neo-liberal policies and social security concepts have been discussed again.

Although it is an exaggerated point of view that the pandemic is seen as a
factor that will transform the international system alone, it has enabled all the
problems caused by the neo-capitalist order to emerge even more. States tried
to protect their citizens by withdrawing to their own borders against the
pandemic that could not be solved on a global scale. Countries such as the
USA, China, Germany, Russia and the UK have managed to develop a
vaccine against the virus in a short period of one year. However, there is a
ruthless and unfair competition between countries, even regarding the
vaccine which is the most fundamental right of humanity.
In this study, the struggle of countries against the new enemy pandemic and
the effect of the pandemic on the international order in the world where a great
historical break occurred with the epidemic disease was examined.
Key Words: pandemic, covid-19, international relations, international system.

1. Giriş
Tarih boyunca insanlık ölümcül bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmış ve büyük
mücadeleler vermiştir. Ölümcül bulaşıcı hastalıklar toplumsal hayatı derinden
etkileyen ve insanoğlunu tehdit eden en korkutucu felaketler olmuştur. Oysaki
savaşlar ve doğal afetler sınırlı bir coğrafyayı etkilerken, bulaşıcı hastalıklar tüm
insanlığı olumsuz etkilemiş, insanın yaşadığı ve sosyalleştiği her yerde etkisini
büyük ölçüde göstermiştir (Demiray ve Çeviker, 2020:38). Dünya tarihinde
ölümcül bulaşıcı hastalıkların en başında veba gelmektedir. Veba salgınları gibi
zaman zaman toplu ölümlere neden olan pandemiler, insanlık tarihini derinden
etkilemiştir. Veba salgını 14. yüzyılda dünya nüfusunu 1/4 oranında azaltmış ve
birçok önemli şehrin nüfusunun neredeyse tamamen yok etmiştir (Çobanoğlu,
2020:39).Tüm dünyayı tehdit eden uluslararası terör, çevre sorunları, bulaşıcı
hastalıklar vb. sorunlar tek bir küresel aktör veya tek bir devlet tarafından
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çözümlenemeyecek kadar büyük çaptadır. Küresel boyuttaki bu sorunların neden
olduğu insan kayıplarının önüne geçebilmek ulus devletlerin başlıca
hedeflerindendir. Fakat bu sorunlar küreselleşmenin yol açtığı insan
hareketliğiyle, bireylerin davranışlarıyla ve gelir adaletsizliğinin yarattığı kötü
koşulardan ötürü artmaktadır. Küreselleşmenin yarattığı genel zorlukları
yönetmek için nasıl bir yöntem izleneceği belirlenirken, göz önünde
bulundurulması gereken husus ise geleneksel devletin artık tek başına sorunların
üstesinden gelmesinin neredeyse imkânsız olduğudur (Schomaker, 2017: 121122). Bu çerçevede, ulusal ve uluslararası aktörlerin dâhil olduğu bir sistemde
küresel sorunlara çözümler üretilebilir fakat bu kısa vadede mümkün
gözükmemektedir. Diğer taraftan bazı ülkeler örgütlenerek veya ittifaklar kurarak
güvenlik, sağlık, ticaret gibi konularda mücadeleyi bir grup olarak sürdürmeyi
tercih edebilir. Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi ile yeni bir kırılma yaşanan
dünyada yeni düşman pandemilere karşı küresel aktörlerin ve ülkelerin verdikleri
mücadele incelenmiştir. Aynı zamanda, ülkeler arasındaki mevcut askeri güç
çerçevesinde oluşturulan ittifak anlayışının değişebileceği, özellikle sağlık
konusunda (örnek: aşı geliştirme) yeni ittifak modellerine geçilebileceği ve
dünyada karşılıklı bloklaşmanın sağlık üzerinden yaşanabileceği vurgulanmıştır.

2. Yeni Düşman Pandemi
Geçmişe baktığımızda, insanoğlu tarih boyunca birçok salgın hastalıkla karşı
karşıya kalmıştır. Bu salgınlarda pek çok insan hayatını yitirmiştir. Yaşanan bu
büyük salgınlar dünya tarihin akışını önemli derecede değiştirmiştir. Bahse konu
salgınlardan özellikle çiçek virüsü 12 bin yıldır varlığı bilinmekte ve dönemsel
olarak dalgalar halinde gün yüzüne çıkmakta ve 300 ile 500 milyon arasında
insanın ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir. Dünyanın karşılaştığı diğer
büyük salgınlar aşağıda tablo şeklinde belirtilmiştir (Master’s in Public Health
(MHP), 2021).
Tablo 1. Salgın Hastalıkların Tarihsel Gelişimi
Hastalığın Adı
Antonine Vebası
Justinian Vebası
Hıyarcıklı Veba
3. Kolera Salgını
Influenza (Asya ya da Rusya Gribi)
6. Kolera Salgını
Influenza (İspanyol Gribi)
Influenza A (Asya Gribi)
Influenza A (Hong Kong Gribi)
HIV

Görüldüğü Yıllar
165
541-542
1346-1353
1852-1860
1889-1890
1910-1911
1918
1956-1958
1968
1976-Devam

Ölüm Sayısı
5 milyon
25 milyon
75-200 milyon
1 milyon
1 milyon
800 bin
30-50 milyon
2 milyon
1 milyon
36 milyon

Kaynak: Master’s in Public Health (MHP), 2021

Tarihsel süreç içerisine karşılaşılan salgın hastalıklar, sağlık alanındaki bilimsel,
teknolojik ve hijyen koşullarındaki gelişmeler ile toplumun genelini toplumsal
bağışıklık sağlamak maksadıyla yaygın aşılama sayesinde 20. yüzyılda büyük
ölçüde ektisini kaybetmiştir. Ancak modern dünyada sağlık alanında yaşanan
önemli gelişmelere rağmen salgın hastalıklar başka yapılarda günümüzde bile
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insanlığın kâbusu olmaya devam etmektedir. Yakın zamanlarda kronolojik olarak;
SARS-2003 yılında, Kuş Gribi-2007 yılında, Domuz Gribi-2009 yılında, MERS2012 yılında, Influenza A H7N9-2013 yılında, Ebola-2014 yılında, ZİKA-2015
yılında ve en son olarak COVID-19 (2019) salgınlarının ortaya çıkış sıklıkları
geçmiş dönemler ile karşılaştırıldığında tarihsel süreç içinde nerdeyse her 100
yılda bir salgından söz edilirken son dönemlerde salgın hastalıkların görülme
periyodu belirgin ölçüde kısalmıştır (Macar ve Asal, 2020:227).
İlk olarak Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid19, öncesinde hayvanlardan insanlara sonrasında ise insandan insana hızlıca
yayılarak kısa zamanda küresel boyutta bir salgına dönüştü. Bir enfeksiyon
etkeninin veya hastalığın bir ülkenin sınırlarını aşarak kıtalarda, hatta tüm dünya
gibi çok geniş bir coğrafyada yayılım göstermesine “pandemi” denilmektedir.
Covid-19, 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü gün Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aynı zamanda pandemi olarak ilan edilmiştir
(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020).
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni düşman pandemi uluslararası ilişkiler
alanında özellikle küreselleşme, ulus devlet, güvenlik, uluslararası aktörler, ülke
sınırları, ulus üstü örgütler gibi kavram ve yapıların tekrardan sorgulanmasına
neden oldu. Devletler başta olmak üzere uluslararası sistemde yer alan tüm
aktörler, salgının ortaya çıkardığı krize karşı siyasi, toplumsal ve ekonomideki
değişimlerin sonuçlarının neler olacağına dair öngörülerde bulunmaya başladılar.
İlk olarak pandeminin sebebi ve nasıl ortaya çıktığı ile başlayan sorunlar,
sonrasında Çin’in salgının yayılımını önlemede aldığı tedbirlerin yetersiz kaldığına
ilişkin yapılan suçlamalarla devam etti (Macar ve Asal, 2020:223).
Salgın hastalıkların, son zamanlardaki görülme sıklığı göz önüne alındığında,
küreselleşme ve ağır sanayileşme neticesinde yaşanan iklim değişikliği ile
aralarında doğru bir orantı bulunmaktadır. 18. yüzyılın ikinci döneminden
itibaren başlayan Sanayi Devrimi’nden bu yana dünya hızla gelişmekte ve
modernleşmektedir. Bunun neticesinde yaşanan hızlı kentleşme, artan insan
nüfusu ve insan hareketliliği salgınların hızla yayılmasına sebebiyet vermiştir
(Macar ve Asal, 2020:227). Sonuç olarak, yeni düşman Covid-19 pandemisi ile
birlikte devletler küreselleşmenin en olumsuz sonuçlarından birini tecrübe
etmeye devam etmektedir. Geçmişte gemilerle ve savaşlarla yayılan hastalıklar,
günümüzdeki ulaşım teknolojisinin geldiği noktada insan akışının hızıyla çok
çabuk aktarılmaktadır (Özalp, 2020:128).

3. Pandemi ile Mücadele
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), II. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sağlık
çalışmaları çerçevesinde ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlama misyonu ile
kurulmuştur. 1980’li yıllardan itibaren neo-liberal politikaların meydana çıkması
ve küreselleşmeyle beraber, sağlığa karşı bütünsel yaklaşım sona ermiş, dikkat
sadece hastalıkların kontrolüne odaklanmış, kamunun sistemdeki rolü
sorgulanmış ve daha ziyade düzenleyici rolüne vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda,
Dünya Bankası (DB) bahse konu durumdan etkilenen kurumların en başında yer
almış, DSÖ’ye aktarılan düzenli bütçe kesilmiş ve örgüt zengin ülkelerin veya
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uluslararası yardım kuruluşlarının gönüllü katkılarıyla ilerlemeye çalışmıştır.
2000’li yılların başlangıcı ile birlikte küresel sağlık sistemi ve yönetişimi farklı ilgi
ve güçlere sahip oyunculara sahne olmuştur. Bir taraftan Birleşmiş Milletler (BM)
diğer taraftan küresel sisteme müdahil olan diğer aktörler (G8, Özel Sektör,
Küresel Kamu Özel Sektör İşbirlikleri, Uluslararası Organizasyonlar, Sivil
Toplum Kuruluşları, Küresel Politik ve Ekonomik Çevre) küresel politikaları
belirleyen başlıca yapılar haline gelmiş ve sağlığın ticarileştirilmesine yönelik
zorlayıcı tavırlar ortaya koymuşlardır (Gediz Oral ve Arpazlı Fazlılar, 2019:250).
Dünya
Sağlık
Örgütü Genel
Direktörü
Etiyopyalı
Tedros
Adhonam Ghebreyesus, koronavirüs salgının önüne geçmenin tek yolu küresel
dayanışma olduğunun altını çizdi. Uluslararası dayanışma vurgusu yapan DSÖ
direktörü “Uluslararasında dayanışma, sağlık çalışanları arasında dayanışma,
hepimiz arasındaki dayanışma Covid-19 pandemisi salgınını durdurmanın tek
yolu bu” ifadelerini kullandı. Dünya önemli bir enfeksiyon hastalığı ile karşı
karşıya kalmış durumdadır. Ortada ırk, dil, din ve cins gözetmeksizin hızla yayılan
bir virüs var. Ancak virüs yaş ayrımcılığı yapıyor. Bulaş riski toplum içinde herkes
için aynı orandayken, öldürücü özelliği yaşla beraber artış göstermektedir. Çelikte
72 saat, plastikte 48 saat, kartonda 24 saat, bakırda 4 saat, havada ise saatlerce
kalabilen bir virüs ile savaşmak zorundayız (Çobanoğlu, 2020:37).
Uluslararası aşı organizasyonlardan en önemlilerden bir diğeri olan GAVI
(The Global Alliance for Vaccines and Immunizations), 1990 senesinde kurulan
Çocuk Aşı Girişimi adlı örgütün devamıdır. 1999 yılında Bellagio’da toplanan bir
Dünya Bankası Zirvesi’nde Çocuk Aşı Girişimi örgütünün yerine geçmek üzere
ülkeler arasında bir ittifakın oluşturulması gerekliliği konusunda fikir birliğine
varılmıştır. Müteakiben GAVI ittifakı, “Dünyanın en fakir ülkelerinde aşılamaya
erişimi artırarak öncelikle çocukların hayatlarını kurtarma ve insanların sağlığını
koruma” göreviyle 2000 yılında teşkil edilmiştir. Uluslararası bir kamu özel
ortaklığı olan GAVI ittifakının temelleri UNICEF, Dünya Bankası, Dünya Sağlık
Örgütü, Bill and Melinda Gates Vakfı ve Dünya Bankası öncülüğünde atılmıştır.
İttifakın finansmanı Bill and Melinda Gates Vakfı tarafından sağlanmaktadır.
İttifakın merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunmaktadır. İttifak, İsviçre'de
uluslararası kuruluş statüsünde bir vakıf ve aynı zamanda Amerika Birleşik
Devletleri'nde ise hayır kurumu statüsünde bir örgüttür (GAVI, 2021).
Toplumu oluşturan bireyler, olağanüstü hallerde ve kriz durumlarında güçlü,
kararlı ve istikrarlı yönetimler arzularken devleti yönetenlerin kamusal ve hatta
özel alan dâhil her yeri kapsaması bazı olumsuz neticelere sebep olabilir.
Pandemi, felaket ve kriz durumlarında hükümetlerin anlayışı ve işleyişi aniden
değişiklik göstermektedir. Neticede hükümetlerin Covid-19 pandemisini
yönetme kabiliyeti veya kabiliyetsizliği iktidarın ömrünün kısa mı uzun mu
olacağını belirler. Vatandaşlarına pandemiye karşı etkin bir koruma ve akabinde
sağlık hizmeti sağlayamayan iktidarlar vatandaşların gözünde güven kaybı
yaşarlar. Pandeminin başlarında Fransa ve İngiltere farklı devlet uygulamalarını
hayata geçirmişlerdir. İngiltere virüsün yayılımına karşı devlet müdahalesini en az
seviyede tutması fazlasıyla eleştiri konusu olmuştur. Fransa’da ise aksine güçlü bir
kontrol yetkisi ve ürün fiyatlarının belirlenmesi hususunda bile kararlar alınmıştır.
Bu kapsamda, Macron Fransa toplumundaki popülaritesini artırmıştır (Özalp,
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2020:128).
Pandemi ilerleyen süreçte zamanla bir krize dönüşerek devletlerin gelişmişlik
ve refah seviyesi nasıl olursa olsun krizi yönetme ve kaldırma yeteneklerinin
zayıflığını da gün yüzüne çıkardı. Aynı zamanda, kriz yönetiminde yürürlüğe
konan kararların başarısızlığı, her ülkenin sağlık sistemi, sağlık alt yapısı ve sosyal
güvenlik uygulamalarının yetersizliğini ortaya çıkardı (Macar ve Asal, 2020:223).
Dünya çapında yaşanan sağlık sorunların üstesinden hep birlikte alınacak
tedbirlerle gelinebilir. Sınır ötesi yayılan bir salgın hastalığın yayılmasını
engellemeye ve önlemeye yönelik alınacak tüm tedbirlerin etkisinin gücü en az
çaba sarf eden ülkedeki kadardır. Salgınla mücadele esnasında bir ülkede
yaşanabilecek aksaklık, karantina önlemlerinin hafifletilmesi, ilaçların yeterli
dağıtılmaması ve gerekli hijyen koşullarının sağlanmaması neticesinde tüm ülkeler
olası bir başarısızlıkta hep beraber bir bedel ödemek durumunda kalacaklardır.
En gelişmiş ülkelerde alınan sıkı tedbirler ve sağlığı artırıcı önlemler, bir bütün
halinde hareket edilmediği sürece mücadelenin bütününe önemli bir etkisi
olmayacaktır (Gediz Oral ve Arpazlı Fazlılar, 2019:254).

4. Ülkelerin Pandemide Karşılaştıkları Sorunlar
Devletler her türlü zorlu koşullarda dahi ulusal güvenliklerini devam ettirmek
zorundadır. Pandemide karşılaşılan tüm risklere karşı en üst düzeyde tedbirler
alınarak hava, deniz ve kara sınır güvenliğinin aksatılmadan sağlanması hayati
öneme haizdir. Buna ilave olarak ülke içinde güven ortamını devam ettirmek
maksadıyla gerekli tüm önlemlerin kimilerine göre özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirleri
içerse bile toplumu korumak adına alınması şarttır. Terör, kaçakçılık, insan
kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele, düzen ve asayişi temin etmek gibi temel
alanlarda faaliyetler sürdürülmelidir (Yenal, 2020:1323).
En yalın haliyle kendine yönelik tehditlerin bulunmaması hali olarak
tanımlanan “güvenlik” kavramına devletler açısından bakıldığında çok yönlü bir
güvenlik algısı oluşmaktadır. Beka, devletlerin en önemli güvenlik kaygıların en
başında yer almaktadır. Beka bir devletin varlığını idame etmesi, birlikteliğini
devam ettirmesi ve bütünlüğünü sürdürmesi, vatandaşlarının huzur ve refah
içinde yaşaması manasında kullanılmaktadır. Karşı karşıya kaldığımız pandemi
küresel, bölgesel ve yerel boyutta önemli güvenlik problemlerini beraberinde
getirmiştir. Bu kapsamda, başta sağlık sistemi olmak üzere ekonomiden tarıma,
toplumdan bireylere, uluslararası örgütlerden ulus devletlere, küreselleşmeden
yerelleşmeye, sınırlar ötesinden devletlerin tekrar sınırlara çekilmesine kadar çok
faktörlü bir analiz yapılması gerekmektedir (Yenal, 2020:1320).
Dünya’daki sağlık problemleri, aslında tüm herkese yetecek gıda varken
adaletsiz paylaşım ve israf nedeniyle fakir ülkelerde yaşanan açlık, temiz içme
suyuna erişim sıkıntıları, doğal afetler dâhil ekonomik ve çevresel sebeplerden
ötürü geleneksel olmayan pek çok sorun insan güvenliği başlığı altında yeniden
gözden geçirilmektedir. Bu çerçevede, güvenlik algılamalarının değiştiği bir
düzlemde ortaya çıkan pandemi sınırları aşan, her türlü statüden bağımsız bir
şekilde gelir düzeyi ne olursa olsun tüm insanlığı tehdit eden ve askeri nitelikte
olmayan bir insan güvenliği problemidir (Bağbaşlıoğlu, 2020:105).
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Küresel yönetişimin imkansızlığı ortaya çıktığı pandemi sürecinde, devletler
kendi kabuklarına çekilerek izolasyon, karantina, sınırlarını kapatma, güvenli
bölge oluşturma gibi ulusal tedbirler alarak krizi yönetmeye çalışmıştır. Geçmişte
de örnekler olduğu gibi karşılaşılan küresel bir krizde devletlerin ilk çare olarak
kendi sınırlarına dönmeyi seçmeleri ve yürürlüğe koydukları ulusal politikalar
giderek daha da içe kapanmasına neden olmuştur. Sonuçta, çözüm için
başvurulan ve uygulamaya konan politikalar bir taraftan devletin denetim ve
gözetim gücünü arttırırken diğer taraftan bu gücü meşrulaştırmaktadır. Toplum
içine adeta enjekte edilen endişeden ve korkulardan beslenen popülist siyaset
söylem ve eylemler liderler tarafından daha sık dile getirilmektedir (Oğurlu,
2020:797).
Pandemi öncesinde bile uluslararası ekonomik düzene ciddi eleştiriler
yöneltilmekteydi. Mevcut koşullarda, ekonominin deregülasyonuna dayanan
dünyadaki yaygın neo-liberal kapitalist düzenin yarattığı ekonomik ve dolayısıyla
sosyal sorunlar yaşanan pandemi ile birlikte daha da gün yüzüne çıkarak
belirginleşmiştir. Covid-19 ekonomik krizinin neo-liberalizm etkisi ile oluşan bir
kriz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 1980’li yılların sonundan bu yana
piyasanın üstünlüğünü, minimal devleti, bireyselleşmeyi, rekabeti, özelleştirme
prensibini savunan neo-liberalizm dünyayı küresel bir piyasaya çevirmiştir. Ulusdevletlerin giderek sınırlarına çekilmesine ve yalnızlaşmasına, sosyal güvenlik
kurumlarının ve ağlarının zayıflamasına, genel toplumu ilgilendiren sağlık gibi
kamusal
hizmetlere
ayrılan
bütçelerin
azalmasına
ve
kamu
hizmetlerinin“metalaştırılmasına”sebep olan bu yapı devletlerin yaşanan pandemi
gibi küresel çaptaki büyük sağlık sorunları ile mücadele azmini ve müdahale
gücünü zayıflatmıştır. Neo-liberal modelin dayattığı ve özellikle kemer sıkma
politikalarına dayanan “yapısal dönüşüm stratejileri”sonucunda sosyal refah
anlayışından uzaklaşılmış, kamu sağlığı başta olmak üzere kamu harcamalarına
ayrılan oran azalmış ve ulusal sağlık sistemleri işlevsizleştirilmiştir. Bahse konu
yaklaşımlar ve uygulamalar sonucunda, neo-liberal yönetimler bireylerin
sağlılarını güvence altına alma, hayatlarını koruma, geçimlerini sağlama ve
refahlarını iyileştirme gibi yönetimin en temel amaçlarını bile yerine getirmekte
yetersiz kalmıştır (Oğurlu, 2020:797).

5. Pandemi Sonrası Uluslararası Sistem
DSÖ tarafından Covid-19 salgınının pandemi olarak ilan edilmesi ile birlikte
uluslararası alanda yaşanan olumsuz durumu değiştiremediği gibi, kaos ve
kargaşanın daha da genişlediği bir durum ile karşı karşıya kalınmıştır. I. Dünya
Savaşı’nın yaşandığı bir dönemde 1918 yılında patlak veren İspanyol Gribi
salgınına karşı mücadele günümüze göre çok daha çetin geçmiştir. O yıllarda çok
az sayıda uluslararası örgüt ve kurum vardı. Bir yandan savaş devam ederken
ülkeler düşman ülkelerin yanında pandemiyle de savaşmak zorunda kaldılar (Koç,
2020:109-110).
Neoklasik realizmin en önemli temsilcilerinden biri olan Randall L.
Schweller’ın tanımına göre, devletlerin ittifak kurma davranışları sadece tehdit
veya tehlike nedeniyle değil, ödül ve menfaat sağlama maksadıyla da bir araya
geldiği yönündedir. Bu kapsamda, devletler güvenlik ya da tehdit yerine menfaat

155

All rights reserved © 2021 Transnational Press London

Author Copy - Not for Distribution
The International System After the New Enemy Pandemic

ve kâr amacıyla çıkarları doğrultusunda da ittifaklar içinde yer almayı tercih
etmektedir (Tür ve Salık, 2017:16-17).İki veya daha fazla egemen devlet
arasındaki resmi veya gayri resmi güvenlik işbirliği ilişkisi “ittifak” olarak ifade
edilmektedir (Walt, 1987:1).
Ülkeler arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlayan, diyalog yolunu açan
Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Birliği (AB) ve
Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü (NATO) gibi ulus ötesi örgütlerin son
zamanlarda üye ülkelerin güvenlerini kırmaları bu kuruluşların varlık sebebinin
sorgulanmasına yol açmıştır. Buna ilave olarak, ülkeler arasında artış gösteren
rekabet sonrasında çatışma bölgeleri çoğalmış ve bu durum uluslararası ilişkilerde
daha realist ve devlet merkezli yeni bir dönemin başladığına işaret etmiştir. ABDÇin arasında yaşanan ticaret savaşları 2018 yılından itibaren şiddetini ve etkisini
artırmış, Soğuk Savaş sonrasında kurulan neo-liberal düzene büyük zarar
vermiştir (Koç, 2021:109). Netice itibariyle, her durumda liberal politikaların ve
uluslararası işbirliği ile eşgüdümün daha zor hala geldiği bir yapı oluşması
muhtemeldir (Köse, 2020:399).
Genel çerçevede dünyada liberal siyasetin kan kaybettiği, liberal, sosyal
demokrat, muhafazakâr demokrat ve ana akım partilerin oy kaybettiği, bunun
yerine sağ ve sol popülizmin ve milliyetçiliğin rağbet gördüğü bir ortamda liberal
yönetişim anlayış ile devam etmek daha zor hala gelecektir. Salgın sonrası ortaya
çıkan kriz ortamında birçok devlet ve lider uluslararası toplumun menfaatlerinden
ziyade kendi vatandaşların çıkarını gözeten ve uluslararası sorumlulukları arka
plana atan yaklaşımları benimsemişlerdir. Oysaki karşılaşılan dünya çapındaki
siyasi krizler bireysel önlemlerle ya da piyasa öncelikli ekonomik kararlarla değil,
uluslararası toplumsal dayanışmayı, insanlığın ortak çıkarları ve ihtiyaçlarına
öncelik veren yaklaşımlarla önlenebilir (Köse, 2020:399). Bu çerçevede, bir diğer
ihtimalde aynı ideolojik yapı ve ekonomik ilişkileri daha yakın olan bazı ülkeler
ise sağlık konusunda bir araya gelebilir, salgınlara karşı ortak aşı geliştirme
çalışmaları yapabilir ve ürettikleri aşıları sadece ittifak üyelerin kullanımına
sunabilir.
Yeni dönemde devletlerarasında yürütülen diplomasi ve diplomatik teamül ile
yöntemlerde de bazı önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Yüz yüze yapılan
diplomasiler yerine çevrimiçi diplomasiye geçiş, önemli zirvelerin veya ikili
görüşmelerin çevrimiçi iletişim kanalıyla yapılması diplomaside ortaya çıkan
değişikliklerdir. Buna ilave olarak ilerleyen zamanlarda “Aşı Diplomasisi”, “Sağlık
Diplomasisi” ve “Pandemi Dönemi İnsani Diplomasi” gibi örneklerde görüldüğü
üzere yumuşak güç bağlantılı yeni kavramlar literatüre geçmiştir(Koç, 2020:110).
Günümüzde Avrupa ve Amerika’yı tarif eden “transatlantik yapı”, 1990’lı
yıllarda zaman tüneline yakalanarak düşüşe geçmiş ve bunun sonucunda liberal
dünya düzeni sallantıya girmiştir. Diğer taraftan yeniden ayağa kalkan Rusya ve
Çin’in sahnede yerlerini alması ile küresel ekonomi değişiyordu. İç savaş ve
bölgesel istikrarsızlıklar artıyor ve kurumlar güven kaybı yaşıyordu. Bu değişimler
yeni ideolojik çatışmaları beraberinde getirdi. Bahse konu ideolojik çatışma batı
güvenlik toplumun kendi içinde gerçekleşiyor ve bu savaş küreselci liberal dünya
düzenini savunanlar ile merkantilist korumacı politikaları savunanlar arasında
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yaşanıyordu. Yeni ideolojiler arasındaki çatışma tam da kavşak noktasındayken
Covid-19 pandemisi öbür taraftan hayatımıza girdi. Pandeminin yaptığı şey bir
katalizör görevi görerek dünya düzenin yaşadığı değişimi hızlandırmış olmasıdır.
“Ayrıca ufukta yeni bir tür ulus devlet göreceğiz: Tüm sektörlerde kendi kendine
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” (Aybet, 2020:315).

6. Ülkeler Arasındaki Aşılama Faaliyetleri
SARS-CoV-2 virüsüne karşı dünya çapında aşı geliştirilmesi maksadıyla
bilimsel çalışmalar daha salgının ilk ayında başlamıştır (Azap, 2021:96). Farklı
ülkeler tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşılar salgının gidişatını belirleyecek
en önemli gelişme oldu. Pandeminin ilk aylarından itibaren başlayan aşı
araştırmalarının neticesinde Aralık 2020’de acil kullanım onayı alan aşıların
(Tablo-2) yaşlılardan başlamak kaydıyla uygulanmasına başlandı. Uzun bir süredir
farklı aşıların virüse karşı ekinliği, olası yan etkileri, aşıyı üreten şirketlerin menşei
ülkeleri gibi birçok alanda yapılan tartışmalar kamuoyunu meşgul etti. Dünya
genelinde olduğu gibi ülkemizde de aşı karşıtlığı zaman zaman gündeme gelmeye
devam etmektedir. Dünyada 75 ülkede aşılamanın başladığı günümüzde ne yazık
ki bir türlü istenen hıza ulaşılamadı. Bir taraftan zengin ülkeler aşı depolayıp
stokçuluk yapıyor, diğer taraftan yapılan anlaşmalarla devletleri kendisine muhtaç
duruma düşüren aşı şirketleri ise anlaşmalarda belirlenen miktardaki aşı tedarikine
yetişememektedir (Bilim ve Aydınlama Akademisi, 2021:1).
İlk olarak Nisan 2020'de Çin'de geliştirilen ve "CoronaVac" olarak
adlandırılan Sinovac Biontech tarafından geliştirilen aşının ilk klinik denemeleri
geçen sene yapıldı.2021 yılı başında Çin ile ilk satış anlaşması imzalayan ülkeler
Brezilya, Türkiye ve Endonezya oldu. Salgın hızındaki artışın devam etmesi
nedeniyle müteakiben anlaşma yapan ülke sayısı artış gösterdi. ABD'li Pfizer aşısı
-70, Moderna aşısı ise -20 derecede muhafaza edilmesi koşulu gerekirken
Sinovac'ın 2-8 derece sıcaklıkta veya buzdolabı soğukluğunda muhafaza
edilebilmesi, diğer firmaların aşılarına kıyasla avantaj olarak kabul edilebilir. Kolay
muhafaza koşulları nedeniyle çok düşük soğuklukta milyonlarca doz aşı muhafaza
edebilecek teknik imkânları bulunmayan birçok ülkenin, ilerleyen zamanlarda
Sinovac aşısına yönelebileceği tahmin edilmektedir. Dünya genelinde şimdiye
kadar Sinovac'ın 182 milyon doz aşısı satıldığı, anlaşma sağlayan ülkeler arasında
Endonezya ve Türkiye’nin ve ellişer milyon, Brezilya'nın 46 milyon, Malezya'nın
14 milyon, Tayland ve Şili'nin 2'şer milyon doz aşı satın aldığı açıklanırken, geri
kalan 18 milyon dozun ise Laos, Uruguayve Kolombiya tarafından alındığı
belirtildi (Anadolu Ajansı, 2021).
Pandemiden kurtulmanın en etkili yolu olan Covid-19 aşılamaları devam
ederken, aşılanan kişi sayılarına bakıldığında ülkeler arasında çok büyük rakamsal
farklılıklar göze çarpmaktadır. Aşılanan kişi sayılarına bakıldığında ABD, Çin,
Hindistan, İngiltere, Brezilya ve Almanya’dan sonra en çok aşı yapan ülkelerden
biri Türkiye’dir. 24 Nisan 2021 tarihi itibariyle Türkiye’de ise 21 milyon 63 bin
448 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Nüfusu yüz binler seviyesinde olan Cebelitarık,
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Butan ve Falkland Adaları gibi küçük ülkeler halkın çoğunluğunu aşılamış
durumda. Kalabalık nüfusa sahip ülkelerde ise İsrail, İngiltere ve Şili aşılama
listesinde en başlarda yer almaktadır. Dünya genelinde şu ana kadar 590
milyondan fazla koronavirüs aşının en az bir dozu yapıldı. Son zamanlarda
Fransa, Almanya ve İtalya aşılama faaliyetlerindeki hızı dikkat çekicidir
(Euronews, 2021).
Tablo 2. Acil Kullanım Onayı Almış Aşılar, Onay Aldıkları Ülkeler ve Tipleri

Kaynak: Bilim ve Aydınlanma Akademisi, 2021
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Harita 1: Sinovac Aşısı Satın Alan Ülkeler

Kaynak: Anadolu Ajansı, 2021

Grafik 1. Dünya’da En Çok Covid-19 Aşısının Yapıldığı 20 Ülke

Kaynak: Euronews, 2021
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7. Sonuç
Covid-19 pandemisi siyasal alanda önemli etki yaratmakla birlikte iki farklı
yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Bazıları, salgını ve verdiği hasarları küreselleşmenin
ve küresel ekonomik sistemin bir sonucu olduğunu belirtirken; bazıları ise bu
pandeminin küresel kapitalist sistemin sonunu getirdiğini savunmuştur. Siyasal
alandaki etkileri özellikle özgürlük, demokrasi ve devlet gücü arasındaki ilişki
üzerinden değerlendirilmektedir. Bu yorumlar özgürlük-güvenlik dengesi
kapsamında yapılan analizlere dayanmaktadır. Terör, afet ve salgın gibi etkenlere
dayalı olarak gelişen olağanüstü zamanlarda özgürlük-güvenlik dozunun
ayarlanmasındaki zorluklar ve meşru şiddetin uygulanması hususları analistler
tarafından uzun süredir tartışılmaktadır (Karakaş, 2020:558).
Covid-19 pandemisinin uluslararası boyutta yarattığı etkiye Avrupa açısından
bakıldığında, Avrupa Birliği’nde bir dağınıklık durumu gözlemlenmiştir. Avrupa
bu süreçte ilk başlarda yenilgiye uğramış ve çaresizlik içerisinde bir görüntü arz
etse de Almanya ve İngiltere’nin geliştirdiği aşılar sayesinde durumu değiştirmeye
başlamıştır. Avrupa’nın başlıca ülkeleri olan İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya
virüs karşında ağır kayıplar vermiş ve zor dönemlerden geçmiştir. Alınan tüm
önlemlere rağmen salgındaki vaka ve ölüm sayılarındaki hızlı artış, AB
bağlamında Avrupa siyasetinde çalkantılara neden olmuştur. Ülke başkanlarının
birbirlerine olan ithamları ve AB’nin salgında yetersiz kaldığına ilişkin yapılan sert
eleştirileri, salgın sonrası dönemde Avrupa siyaset alanının ciddi değişimlere
maruz kalacağını işaret etmektedir. AB vatandaşlarının sahip olduğu vizesiz
dolaşım hakkını engelleyen, adeta egemenlik dönemlerine dönüşü anımsatan üye
devletlerin birbirlerine karşı bile sınır kapatmaları, Birliğin temellerini kökünden
sarsıcı hareketlerdir. Bunun yanında bir dönem Avrupa’nın virüsün çıktığı ve
bulaştırıcı ülkesi olan Çin’in yerine geçerek salgında merkez haline gelmesi veya
bulaştırıcı konuma düşmesi, diğer ülkelerin AB’ye olan bakışını olumsuz yönde
etkilemiştir. Bu kapsamda, diğer ülkeler virüsün yayılım hızını yavaşlatmak ve
kendilerini korumak adına Avrupa kıtası ile ilişkilerini hızlı bir şekilde
kesmişlerdir. Bütün bu gelişmeler AB’nin tekrar sorgulanmasına neden olmuştur
(Karakaş, 2020:560-561).
Pandeminin tek başına uluslararası sistemi değiştirecek bir etken olarak kabul
edilmesi abartılı bir yorum olmakla beraber (Kurt, 2020:5) salgın öncesinde
başlayan neo-liberal kapitalist düzenin yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlar daha
da gün yüzüne çıkması beklenmektedir. Devletlerin krizlerde uluslararası
örgütlerden çözüm beklemek yerine kendi ulusal politikalarını yürürlüğe
koymaları ve kendi sınırları içeresindeki vatandaşlarını koruma refleksi ile hareket
etmeleri tahmin edilen bir tepki olmuştur. Son dönemlerde modernleşme ile
beraber yaşanan kentleşme sonucunda salgın hastalıklardaki artışların gelecekte
de devam edeceği ve bunun sonucunda eskiden askeri güvenlik düzleminde ittifak
içinde yer alan devletlerin bu sefer sağlık çerçevesinde (aşı geliştirmede) işbirliği
içinde bulanabileceği, pandemi süresinde yaşananlar göz önüne alındığında
gelecekte aşı, su ve gıda temelinde savaşların yaşanabileceği değerlendirilmektedir.
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