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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; 



395

Talha Köse

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.
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