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COVID-19’un hayatımıza g!rmes!ne paralel "ek!lde sal-
gının küresel etk!ler! üzer!ne yo#un b!r tartı"ma da 
ba"ladı. B!r tara'a artık h!çb!r "ey!n esk!s! g!b! olmaya-

ca#ını söyleyenler !le s!stemde pek b!r "ey!n de#!"meyece#!n! 
!fade edenler, bu tartı"mada !k! ucu olu"turuyor. Ben, henüz ne 
kadar sürece#!n! b!lmed!#!m!z ve küresel yansımaları çok hız-
la de#!"en bu salgının uluslararası s!steme etk!ler! konusunda 
n!ha! kes!nl!kte anal!zler üretmek !ç!n henüz erken oldu#unu 
dü"ünüyorum. Bununla b!rl!kte, "!md!den bazı tesp!tler yap-
mak mümkün. 

 %lk ba"ta otor!ter rej!mler!n salgına daha hızlı ve net ön-
lemlerle kar"ılık vererek ba"arılı oldukları !zlen!m! uyandıysa 
da bu görü" yer!n! artık öneml! olanın rej!m türünden z!yade, 
rej!m!n etk!nl!#! ve becer!s! oldu#u anlayı"ına bıraktı. L!beral 
olsun otor!ter olsun, tüm ülkelerde ortak b!r gel!"me olarak, 
güvenl!kler! ve varlıkları söz konusu oldu#unda vatanda"ların 
özgürlükler!nden devlet leh!ne tav!ze hazır oldukları görüldü. 

Mustafa AYDIN
Kad!r Has Ün!vers!tes! Ö#ret!m Üyes!

Anahtar Kel!meler
Devlet, Güvenl!k, Çok Tara(ılık, Uluslararası %" B!rl!#!

COVID-19 VE 
ULUSLARARASI DÜZEN
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Bunun ne kadar sürecek b!r rızaya tekabül ett!#!n! veya bu rı-
zadan faydalanarak güç dev"!ren “devlet” !le b!reyler!n salgın 
sonrası özgürlük talepler!n!n ne kadar hızlı çatı"ma !ç!ne g!re-
ce#!n! kest!rmek kolay de#!l.

 Kr!z sonrası dönü"ümler! dü"ünürken, devlet!n !y!ce 
küçüldü#ü ekonom!k model!n, ortaya çıkarttı#ı sosyal mal!-
yetler ve tekrarlayan kr!zler neden!yle artık genel kabul görme-
d!#!n! de hesaba katmalıyız. Ayrıca, son yıllarda gel!"en bazı 
uluslararası trendler!n (örne#!n s!yasette artan popül!zm, eko-
nom!k-m!ll!yetç!l!k ve yabancı dü"manlı#ı) bu salgın dolayısıy-
la büyük de#!"!mlere u#ramayaca#ını da varsayab!l!r!z. Buna 
kar"ılık, kr!z!n uzaması ve ekonom!k olumsuzlukların artması 
hal!nde pek çok ülkede popül!st l!derler!n sorgulanması ve/
veya !kt!dar de#!"!kl!kler! de gündeme geleb!l!r. Sürec!n bura-
dan nereye evr!lece#!n! bel!rleyecek olan !se, kr!z dönem!nde 
ya"ananlardan z!yade, kr!z sonrası dönem!n talepler!ne ne tür 
rej!mler!n hang! ekonom!k ve s!yasal önlemler !le en !y! "ek!lde 
cevap verece#!d!r. 

 Uluslararası !l!"k!ler açısından da kr!z!n ortaya çıkar-
taca#ı de#!l, hızlandıraca#ı bazı e#!l!mlerden bahsetmek daha 
do#ru olacaktır. Uluslararası s!yaset!n g!d!"atına !l!"k!n küre-
selle"me ba#lamında yapılan “yen! dünya düzen!” tartı"maları-
nın bu kr!zle b!rl!kte daha da canlandı#ına ku"ku yok. Fakat bu 
tartı"maların, dünya s!yas!-ekonom!k s!stem!n!, !puçlarını kr!z 
önces!nde gördü#ümüz e#!l!mlerden tamamen farklı b!r yöne 
ta"ımasından z!yade, hâl!hazırda ba"lamı" evr!mle"mes!ne kat-
kı yapaca#ını öngörmem!z daha do#ru olacaktır. 

 Bu çerçevede !lk olarak, kr!z önces!nde net b!r "ek!lde 
ba"lamı" olan Ç!n-ABD rekabet!n!n hızlanarak devam edece#!, 
hatta ekonom!k yönü a#ır basan yo#un b!r gerg!nl!k dönem!ne 
g!rece#! öngörüleb!l!r. Salgın dönem!nde bel!rg!nle"en dünya 
üret!m z!nc!r!n!n özell!kle ara mallarda Ç!n’e ba#ımlı olması 
gerçe#!, kr!z önces!nde ba"layan ABD’n!n bel!rl! ürünler !ç!n 
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Ç!n-dı"ı alternat!(er gel!"t!rme arzusunu der!nle"t!rerek, Ba-
tı’nın genel!ne yayılan ortak b!r çabaya dönü"türeb!l!r. Bu da 
uzunca b!r süred!r ABD !le Avrupa arasında “ortak tehd!t/
v!zyon” eks!kl!#!nden kaynaklanan farklıla"mayı durdurarak, 
Atlant!k’!n !k! yakasındak! devletler! yen! b!r ortak ülkü/arzu 
etrafında toparlayab!l!r.

 Bununla ba#lantılı olarak, küresel salgınla mücadelede 
bas!rets!z pol!t!kalar !zleyen ABD l!derl!#!n!n küresel hege-
monya yarı"ını Ç!n’e kaybett!#!n! dü"ünenler olmakla b!rl!kte, 
salgının !lk "a"kınlı#ını atlatan ABD ve bazı Batılı ülkeler!n, 
salgının ve tak!p eden kr!z!n faturasını Ç!n’e çıkartma çabası-
na g!r!"t!kler! de gözden kaçmamalıdır. Bu çabaların ne kadar 
ba"arılı olaca#ı b!r tarafa, Ç!n’!n otor!ter yapısıyla salgına kar"ı 
gerekl! önlemler! almakta gec!kt!#!, salgın b!lg!s!n! ba"langıç-
ta dünyadan saklayarak yayılmasına katkıda bulundu#u, DSÖ 
g!b! yapılar üzer!nde bugüne kadar yeter!nce d!kkate alınma-
yan etk!s! !le salgına kar"ı olu"ab!lecek b!r erken-küresel !"-
b!rl!#!ne zarar verd!#! algısı "!md!den yaygın b!r kanaate dö-
nü"meye ba"ladı b!le. Bu tartı"maların salgının kontrol altına 
alınmasından sonra artaca#ına ku"ku yok.

 Öte yandan, salgının !lk "okunun atlatılmasından son-
ra herkes!n fark ett!#! g!b!, devletler bu küresel soruna öncel!k-
le ulusal çözüm denemeler!yle yakla"tılar. Her ne kadar bunda 
salgına özgü bazı unsurların (Örne#!n, salgınla mücadelen!n 
en etk!n yolunun sosyal teması azaltmak/ortadan kaldırmak 
olması g!b!) büyük etk!s! varsa da, uzun yıllardır bu tür sal-
gınlara hazırlanan ve bunlarla mücadelede öncü olması gere-
ken DSÖ g!b! uluslararası kurulu"ların zayıf ve hatta ba"arısız 
olmaları da öneml! rol oynadı. Fakat kr!z !lerled!kçe, salgın 
tüm dünyada durdurulmadıkça ülkeler!n kend!ler!n! !zole 
edemeyecekler!n!n, salgının ulusal sa#lık s!stemler! üzer!nde 
ortaya çıkarttı#ı baskının !çe kapanmacı yöntemlerle bertaraf 
ed!lemeyece#!n!n anla"ılması ve salgına en kes!n müdahaley! 
sa#layacak a"ı/!laç üret!m!n!n en etk!n "ek!lde ancak küresel 
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!"b!rl!#!yle sa#lanab!lece#!n!n görülmes! uluslararası !"b!rl!#! 
arayı"ları da gündeme get!rmeye ba"ladı.

 Her ne kadar !nsanlık 21. yüzyılın bu !lk evrensel fela-
ket!ne ba"arılı b!r kar"ılık veremed!yse de bunun temel neden! 
çok tara(ı !"b!rl!#! modeller!n!n anlamsızlı#ından z!yade, ye-
ter!nce ve ba"arılı b!r "ek!lde çalı"tırılamamı" olmalarıdır. Bu 
nedenle, kr!z sonrasında, mevcut uluslararası !"b!rl!#! model-
ler!n!n ba"arısızlık nedenler!n!n tartı"maya açılaca#ını öngöre-
b!l!r!z.

 Bu kapsamda, ulus üstü b!r yapılanma model! olan 
AB’n!n kr!ze müdahalede geç kalması, kr!zle mücadele !ç!n 
uygun b!r mekan!zmasının olmaması, üyeler!n ba"ta ulusal 
güvenl!kler!n! öne çıkartmı" olmaları ve ulusal sınırların ka-
patılmasıyla b!rl!kte ‘tek Avrupa’ anlayı"ının çökü" görüntüler! 
vermes! de d!kkat çek!yor. Ancak bu noktada, AB’n!n kr!zden 
sonrak! varlı#ının, büyük ölçüde ana u#ra" alanı olan ekono-
m! boyutunda üye ülkelerde sa#layaca#ı dönü"üm ve gelmekte 
olan ekonom!k kr!z!n en az hasarla atlatılmasına verece#! katkı 
çerçeves!nde bel!rlenece#!n! bel!rtmek gerek!r. Bu yöndek! ba-
"arı, AB’n!n evr!lerek devamına da katkı sa#layacaktır. Aks! !se 
daha da zayı(amasına neden olacaktır.

 Güvenl!k pol!t!kaları açısından bakılırsa, güvenl!k ör-
gütler! !le devletler!n ulusal güvenl!k belgeler!ne zaten g!rm!" 
olan, fakat y!ne de yeter!nce hazırlık yapılmadı#ı anla"ılan, 
k!myasal-b!yoloj!k tehd!tler!n bundan sonrak! planlamalarda 
üst sıralarda yer alaca#ını öngöreb!l!r!z. Ayrıca, pek çok ülke-
de s!lahlı kuvvetler!n salgınla mücadelede akt!f rol alması, kr!z 
sonrasında s!v!l-asker !l!"k!ler! ve orduların asker! olmayan ko-
nulardak! hareketl!l!#! üzer!ne yen! b!r tartı"mayı ba"latacaktır. 
Orduların sosyal mesafey! ortadan kaldıran ortak ya"am, e#!-
t!m ve çalı"ma yöntemler! de ku"kusuz bu tartı"malarda gün-
deme gelecekt!r.
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 Son olarak, tüm dünyada salgınla mücadele !ç!n "u ana 
kadar bulunan en etk!n yöntem!n vatanda"ların evler!ne ka-
panmaları olması, son 20 yılda hızlanarak gel!"en “sanalla"ma” 
trend!n! çok boyutlu b!r hale get!rd!. Bu kapsamda ortaya çıkan 
ve salgın ortamında genell!kle kabul gören kontrol mekan!z-
maları !le farklı çalı"ma yöntemler! tecrübeler!n!n h!ç olmamı" 
g!b! unutulacaklarını dü"ünemey!z. 

 Ku"kusuz tüm bunlar salgının ortaya çıkarttı#ı gel!"-
meler de#!l, ama hemen tamamı salgın neden!yle kısa sürede 
yaygın ve etk!n boyutlar kazandı. Bu nedenle, salgın sonrasın-
da zaten b!r süred!r tecrübe ett!#!m!z gen!" kapsamlı toplumsal 
de#!"!mler!n hızlanaca#ını öngöreb!l!r!z. Bu da b!z! uzun va-
dede farklı b!r küresel s!yas! ve ekonom!k s!steme ta"ıyab!l!r. O 
noktada belk! gerçekten h!çb!r "ey esk!s! g!b! olmayab!l!r. 

 


