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ÖZET

Dünya Sağlık Örgütü, Aralık 2019’da, Çin’in Hubei Eyaleti Wuhan ken-
tinde ortaya çıkan yeni koronavirüsten kaynaklanan hastalığa, 11 Şubat 2020 
tarihinde COVID-19 adını verdi. Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin 
gerekli önlemleri almamaları, Dünya Sağlık Örgütünü, COVID-19’u pande-
mik (salgın) bir hastalık olarak ilan etmeye yöneltti. Salgın yaklaşık sekiz ay 
içinde, dünya genelinde 1,5 milyona yakın insanın hayatını kaybetmesine ne-
den oldu. İnsanlığın son yirmi yılda üç kez koronavirüs ailesine ait olduğu bil-
dirilen virüslerin neden olduğu sorunla karşılaşması, virüslü yaşamın önümüz-
deki dönemde de devam edebileceğine dair öngörüyü kuvvetlendirmektedir. 

Savaş olgusunun dönüşümü, tarihsel süreç içinde teknoloji ve stratejideki 
yeniliklerle gerçekleşmiş olmasına karşın, günümüzde dönüşümün itici gücü; 
askerlerin birbirlerinden ayrılmasını zorunlu kılan, harekât alanının her yerin-
de olmasına rağmen görülemeyen, bireyi ve özellikle grup halindeki insanları 
hedef alan, tanımlanması oldukça güç bir virüstür. 

1 Bildiri metni; İbrahim Arslan ve Soner Karagül tarafından, Üsküdar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, sayı: 10, (Mayıs 2020)’de yayımlanan “Küresel Bir Tehdit (COVID-19 
Salgını) ve Değişime Yolculuk,” başlıklı makalenin geliştirilmesiyle üretilmiştir.
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COVID-19 örneğinde olduğu gibi taşıyıcı rolündeki birey, salgın döne-
minde bir süreliğine belirli bir ortamda kontrol altında bulundurulabilmekte ve 
görevinden uzak kalabilmektedir. Bu durum barış zamanında dahi sistemlerini 
kesintisiz faal tutmak zorunda olan orduları doğrudan etkileyebilecek düzeyde 
hassasiyet yaratmakta, kuvvetin korunması ve verilen görevin başarıyla icra 
edilmesi güçleşmektedir. Bu çalışmada; COVID-19 ya da benzeri bir salgının 
üstesinden gelinmesine yönelik olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) örneğin-
de dönüşümün nasıl olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. COVID-19’un 
yarattığı etki; TSK’yı doktrin, teşkilat, eğitim, muharebe yöntemleri, lojistik 
sistemler, sağlık, günlük mesai ve geleneksel uygulamalarda değişime zor-
lamaktadır. Çalışma, önümüzdeki süreçte yapay zekâ ve robot kullanımının 
yaygınlaştırılması dâhil olmak üzere, teknoloji yoğun sistemlere ve muharebe 
yöntemlerine öncelik verilmesini ve “insansız savaş” kavramının üzerinde du-
rulmasını tartışmaktadır. 

COVID-19 ve benzeri salgınlara karşı gerekli tedbirleri almaya yönelik 
olarak, uluslararası işbirliği kapsamında, NATO ittifakı bünyesinde edinilecek 
deneyimlerden yararlanmak esas olmakla birlikte, bilgi üretimine ve ulusal öz-
gün çözümlerin bulunmasına önem verilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çerçevede, TSK’nın dönüşümünün, TSK’nın sahip olduğu ka-
pasite ile birlikte, Türkiye genelindeki mevcut diğer yeteneklerden de yararla-
narak gerçekleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Güvenlik, Savaş, TSK, Dönüşüm
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GIRIŞ

Dünya Sağlık Örgütü-DSÖ (World Health Organization-WHO), Çin’in 
Hubei Eyaleti Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni koronavirüs-
ten kaynaklanan hastalığa,  11 Şubat 2020 tarihinde, COVID-19 adını verdi.2 
Aynı kuruluş virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli önlemle-
ri almamasını gerekçe göstererek 12 Mart 2020’de COVID-19’u pandemik 
(salgın) bir hastalık olarak ilan etti.3 DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, yaptığı açıklamada “Pandemi4 basit bir kavram değildir. Yanlış 
kullanılması yersiz korkuya neden olabileceği gibi hastalığa karşı mücadele-
nin bir faydasının kalmadığı düşüncesiyle daha fazla ölüme yol açabilir (...) 
Bu pandeminin seyrini değiştirmek ülkelerin elinde. Her ülke kamu sağlığını 
korumak ile ekonomik ve sosyal faaliyetlere yönelik kısıtlamaları en az sevi-
yede tutmak arasında hassas bir denge bulmalı, bunları yaparken insan hak-
larına da saygılı olmalı.”5 ifadelerine yer verdi. COVID-19’un pandemik bir 
hastalık olduğu ilan edildiğinde 11 Mart 2020 itibariyle, 114 ülkede 118.000 
COVID-19 vakası görülmüştü.6 Bu çalışmanın yeniden gözden geçirildiği bir 
dönemde DSÖ 22 Kasım 2020 tarihi itibarıyla, dünya genelinde 220 ülkede/
bölgede 1.373.294 insanın yaşamını yitirdiğini teyit ediyordu.7 Bu rakamlar, 

2 “Koronavirüs nedir: Covid-19 hastalığının semptomları neler, hangi önlemler alınmalı?”, 
BBC, 27 Mart 2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51177538 (Dünya Sağlık 
Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19’un,  İngilizce corona, 
virus ve disease kelimelerinden yararlanılarak  (corona- co, virüs-vi, disease-d) türetildiğini 
ifade etti-Yazarın notu). Makale genelinde, dünyada bilinen hali ile COVID-19 kısaltmasına 
yer verilmesine karşın, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulan “Kovid-19 ile Mücadele 
Merkezi” ile ilgili olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı KOMMER kısaltması esas 
alınacaktır.

3 “Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler? - Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü pandemi ilan 
etti”, BBC, 12 Mart 2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51614548

4 Pandemi: Birden fazla ülkede veya kıtada çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren 
salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Dünyada 16. yüzyıldan bu yana 10-50 yıl arasında 
aralıklarla şiddeti ve etkisi değişen influenzadan kaynaklanan pandemiler görülmektedir. 
20. ve 21. yüzyılda görülen influenza pandemileri ve tarihleri: İspanyol gribi (1918), Asya 
gribi (1957-58), Hong Kong gribi (1968-69), İnfluenza A(H1N1) (2009). Bknz. Pandemik 
İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, (Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü, 2019), 10, 2.

5 “Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler? - Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü pandemi ilan 
etti”, BBC

6 “Spread of COVID-19 declared a pandemic by WHO”, FOX44.NEWS.com, updated: Mar 
11, 2020, https://www.fox44news.com/health/coronavirus/spread-of-covid-19-declared-a-
pandemic-by-who/#/questions/2574674”

7 “Coronavirus disease (COVID-19) pandemic”, World Health Organization, Last update: 22 
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sekiz ay içinde salgının yüksek yayılma hızının yanı sıra, Mart 2020’ye göre 
dünya genelinde on bir kattan daha fazla can kaybına neden olduğunu ortaya 
koymaktadır. COVID-19’dan kaynaklanan kayıpların, önümüzdeki dönemde 
de devam edeceği öngörülmektedir.

Yüksek yayılma hızıyla küresel bir tehdide dönüşen COVID-19, tespit 
edildiğinden itibaren sosyal yaşamdan çalışma hayatına, eğitimden sağlığa, 
kent ve çevre anlayışlarına, işletme kültüründen tüketim alışkanlıklarına kadar 
tüm alanları doğrudan ya da dolaylı etkileyerek bireyleri, toplumları ve kurum-
sal yapıları değişime zorlamaktadır.   

1. COVID-19 Nedir? 

COVID-19’un ilk ortaya çıktığı günden günümüze kadar geçen süre için-
de ne olduğu, neden kaynaklandığı soruları küresel ölçekte gündemi uzun süre 
meşgul etti. Tehdidin tespit edilmesi, bu tehdidin en az hasarla giderilmesine 
yönelik çözüm üretilmesi noktasında önemliydi. Koronavirüsler (Coronavi-
rus-CoV) insanlar arasında hastalık yapabilen, bazı hayvan türlerinde (kedi, 
deve, yarasa) tespit edilebilen geniş bir virüs ailesidir. Hayvanlar arasında do-
laşan koronavirüsler, zaman içinde değişim göstererek insana bulaşma yete-
neği kazanabilirler ve böylelikle insan olguları görülmeye başlar. Virüslerin 
insanlar açısından tehdit oluşturması, insandan insana bulaşma yeteneği ka-
zanmalarından sonra söz konusu olmaktadır. 

Koronavirüslerin; insanlarda basit soğuk algınlığından Ortadoğu Solu-
num Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome, MERS-CoV) ve Ağır 
Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) 
gibi değişik şiddette klinik tablolar gösteren türleri vardır.8 2002 yılında, Çin’in 
Guangdong eyaletinde başlayan SARS-CoV 17 ülkeye yayılmış ve 774 kişinin 
hayatını kaybetmesine neden olmuştu. MERS-CoV ise, Eylül 2012’de Suudi 
Arabistan’da başlamış, dünya genelinde 27 ülkeyi etkilemiş, 861 kişi yaşamını 
yitirmişti.9 

November 2020, 11:27 am, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019?gclid=EAIaIQobChMI3O-aiumV7QIVhbp3Ch1PGg88EAAYASAAEgK79vD_BwE

8  “Corona (Korona) Virüsü Nedir?”, Sağlık Rehberi MEDICANA, 28 Mart 2020, “https://
medicana.com.tr/saglik-rehberi-detay/9023/corona-korona-virusu-nedir

9 “Corona virüs nasıl ortaya çıktı? Korona virüs ilk olarak nerede ve ne zaman görüldü, nasıl 
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Yeni koronavirüs (novel coronavirüs) ilk kez 29 Aralık 2019’da, Çin’in 
Wuhan kentindeki deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette çalışan 
dört kişide ve aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok sayıda kişide akciğer 
enfeksiyonu (pnömoni) bulgularının tespit edildiğinin açıklanmasıyla günde-
me geldi. Virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan’daki hayvan pazarı Çin-
li yetkililerce 1 Ocak 2020’de kapatıldı10 ve yaklaşık bir hafta sonra 7 Ocak 
2020’de Çin tarafından yeni bir koronavirüs tanımlandı. Çin’in Hubei Eyaleti 
Wuhan kentinden kaynaklanan ilk yeni koronavirüs vakası, 13 Ocak 2020’de 
Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığınca laboratuvar onaylı olarak 2019-nCoV bi-
çiminde rapor edildi.11 DSÖ, koronavirüs kaynaklı hastalığa 11 Şubat 2020’de 
COVID-19 adını verdi.

COVID-19 benzeri salgınlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde hızlı ve 
etkin hareket edilmesi önem kazanmaktadır. Böylesi bir krizin karmaşık di-
namiklerini çözümleme ve buna ilişkin etkin alternatif politikaları uygulaya-
bilme konularında, bilim insanlarının ağ analizinden, epidemiyolojiye kadar 
uzmanlıklarını değerlendirmek gerekmektedir. Küresel salgınla ilgili veri top-
lama, verileri rasyonel değerlendirme, verilerin şeffaflığı ve paylaşılabilirliği 
özel bir önem ve çaba gerektirmektedir.12 

20. yüzyıl boyunca Uluslararası İlişkiler disiplini, dünyada meydana ge-
len radikal değişim dönemlerinin (sıçrama ya da çöküş) yarattığı etkileri farklı 
analiz düzeyleri bakımından ele aldı. Uluslararası İlişkiler çalışmalarında ço-
ğunlukla; I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve sonrası, Küresel-
leşme ve 11 Eylül, bir referans noktası oluşturmaktadır. II. Dünya Savaşı’ndan 
önce ve sonra, söz konusu disipline hâkim olan paradigmalardaki değişimler, 
bu çerçevede değerlendirilmektedir. COVID-19’un da, sıralananlar gibi, yeni 
dönemde COVID-19 öncesi ve sonrası dönem şeklinde bir referans noktası 
ve analiz çerçevesi olarak Uluslararası İlişkiler terminolojisinde yerini alacağı 
düşünülmektedir.   

bulaştı ve yayıldı?”, SABAH, son güncelleme 13 Mart 2020, https://www.sabah.com.tr/
yasam/2020/03/13/corona-virus-nasil-ortaya-cikti-korona-virus-ilk-olarak-nerede-ve-ne-
zaman-goruldu-nasil-bulasti-ve-yayildi 

10 A.g.e.  
11 “Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT - 1, 21 January 2020”, World 

Health Organization, erişim 20 Mart 2020, “ https://www.who.int/docs/default-source/
coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf

12 Marianna Belloc, Paolo Buonanno, Francesco Drago, Roberto Galbiati ve Paolo Pinotti,  
“Cross-country correlation analysis for research on COVID-19,” erişim 28 Mart 2020, 
https://voxeu.org/article/cross-country-correlation-analysis-research-covid-19
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Krize hazırlık bağlamında, Almanya dikkat çekmektedir. Alman Mecli-
si’ne sunulan 03 Ocak 2013 tarihli Kamu Güvenliği ve Risk Analizi raporun-
da,13 incelenen iki senaryodan ikincisinde mutasyona uğramış yeni SARS-ko-
ronavirüsün, Güneydoğu Asya’daki bir hayvan pazarından çıkacağı14öngö-
rülmektedir. Acil durum senaryolarının gerçekçi olabilmesi, farklı alanlarda 
uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmayı gerektirmektedir.15 Bu 
noktada, acil durum planlarına sahip olmanın önemi ile birlikte, ilgili kurum 
ve kuruluşların katılımıyla, planlara uygun hazırlığın önceden yapılmasına du-
yulan ihtiyaç da vurgulanmalıdır. Alman hükümetinin COVID-19 sürecinde, 
diğer ülkelerden daha başarılı olması halinde, bu plana uygun hazırlığa önce-
den sahip olduğu ileri sürülebilir, başarısız olunması durumunda ise, mevcut 
yönetim eleştirilecektir. COVID-19 ile ilgili olarak ülkelerin izlemiş olduğu 
politikaların başarılı ya da başarısız olarak nitelendirilebilmesi için, öncelikle 
salgının sona erdirilmesinin beklenilmesinin uygun olacağı değerlendirilmek-
tedir. 

2. Savaş Olgusunun Dönüşümü 

Savaşların evrimi konusunda değişim ve dönüşüme neden olan birçok 
faktör sayılabilir. Değişen teknolojiler ve stratejiler bu faktörler arasında en 
önemlileridir.16 Sanayi Devriminden bu yana savaş olgusunun dönüşümü, sü-
reç içinde gelişen teknolojinin sağladığı olanaklarla önceki dönemlere göre 
daha kapsamlı gerçekleşmiş ve karmaşıklaşmıştır. Bu dönüşümle ilgili birkaç 
örnek vermek mümkündür: 19. yüzyılın ortalarında kullanılan tüfekler yakla-
şık 70 metrelik menzile sahipti ve etkili olmaları için, iyi eğitimli askerlerin 
bu tüfekleri yaylım ateşinde kullanmaları gerekiyordu. 19. yüzyılın tüfeklere 

13 Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz Drucksache 17/12051, (Deutscher 
Bundestag-17. Wahlperiode, 2013). 

14 “Almanların 8 yıllık corona virüsü raporu ortaya çıktı!”, SÖZCÜ, 24 Mart 2020, https://www.
sozcu.com.tr/2020/dunya/almanlarin-8-yillik-corona-virusu-raporu-ortaya-cikti-5700592/, 
Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz Drucksache 17/12051, (Deutscher 
Bundestag-17.Wahlperiode, 2013), p.60.

15  Alman Kamu Güvenliği ve Risk Analizi Raporu, Robert Koch Enstitüsünün yanı sıra Federal 
Yapı ve Bölgesel Planlama Dairesi, Federal Kamu Güvenliği ve Afet Yardım Dairesi, Federal 
Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi, Tarım ve Beslenme Kurumu, Federal Teknik Yardım 
Kurumu, Federal Ağ Ajansı, Paul Ehrlich Enstitüsü, Silahlı Kuvvetler Kuvvet Koruma 
Komutanlığının katılımıyla hazırlanmıştır (Yazarın notu).

16  Ethem Büyükışık, İnsan ve Savaş, (İstanbul: Kırmızı kedi, 2020), s.125.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/almanlarin-8-yillik-corona-virusu-raporu-ortaya-cikti-5700592/
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/almanlarin-8-yillik-corona-virusu-raporu-ortaya-cikti-5700592/
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getirdiği ilk büyük yenilik, tüfek kapsülünün kullanılmaya başlanmasıdır. Tü-
fek kapsüllerini kullanmak, çakmaklı tüfeklerin çakmak taşı ve çelik ateşleme-
lerini kullanmaktan daha kısa bir süreyi gerektiriyordu. Bir sonraki adım, ağız 
yerine kuyruktan doldurulan tüfeklerin üretilmesi oldu. Kuyruktan doldurulan 
silahlar, ağızdan doldurulanlara göre çok daha hızlı atışa hazırlanabiliyordu. 
İlave olarak kuyruktan doldurulan bir silahın, ayağa kalkmadan yeniden dol-
durulması mümkün olabiliyordu; bunu, ağızdan doldurulan silahlarda yapmak 
neredeyse mümkün değildi. Yüzyılın başında, kimi zaman 45 metreden daha 
yakın menzillerde bir sıra halinde toplu yaylım ateşi açmak zorunda kalan as-
kerler artık dağılabiliyorlar, doğrudan kişilere hedef alarak atışlar yapabiliyor-
lar ve bunu yerde yatarak gerçekleştirebiliyorlardı. En iyi eğitimli bir piya-
de birliği bile, misket tüfekle dakikada üç tur atış yapabilirken bir kuyruktan 
doldurmalı silahla, neredeyse her asker, her beş ile on saniyede bir atış ger-
çekleştirebiliyordu. Özetle, tek bir askerin askeri potansiyeli, özellikle rakibi 
benzeri silahlarla donatılmamışsa ciddi şekilde artmıştı. 19. yüzyılda ağızdan 
doldurulan tüfeklere yiv ve set ilave edilmesi, tüfeklerin ağız yerine kuyruktan 
doldurulması, ateşleme sisteminin farklılaşması; bu silahların menzillerinin 
ve atım miktarının artmasına, askerin hedef küçültmesine, daha geniş alana 
dağılmasına olanak sağlamış, böylece verilen zayiat azalmış, bu tür silahları 
kullanamayan hasımlara karşı başarı oranı olağanüstü artmıştı.17 

Aynı yüzyılın ikinci yarısında demiryolu ile toplu taşımanın gelişmesi, 
birliklerin manevra ve kuvvet kaydırma imkânını artırırken, telgrafın kullanıl-
maya başlanması, savaştaki sevk ve idareyi kolaylaştırmış; bu dönemde, askeri 
karar verme sürecinin karmaşıklaşması üzerine, teknik bilgi ve karargâh deste-
ğini sağlayacak ”kurmay” kadroları oluşturulmuştur. 18 

1914- 1945 tarihleri arasında yaşanan iki büyük dünya savaşında, ülkeler 
bütün kaynaklarını seferber ederek, rakip askeri gücü imha etmeye odaklan-
mışlar; genel olarak 1790’dan 1945’e kadar devam ettiği kabul edilen “top-
yekûn savaş” anlayışının19 tepe noktasına çıktığı bu iki genel savaşta, her birey 
doğal asker sayılmıştır.  Devam eden süreçte hava gücünün belirleyici bir unsur 

17 Erik Gilbert,  Jonathan T. Reynolds, Dünya Tarihinde Afrika, ter. Mehmet Demirkaya 
(İstanbul: Küre Yayınları, 2016), s.410-412.

18 Sami Eker, “Savaş Olgusunun Dönüşümü: Yeni Savaşlar ve Suriye Krizi Örneği”, Türkiye 
Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı:1, 2015, s.37

19 Colin S. Gray, War, Peace and International Relations, (London and New York: Routledge, 
2007) s.57.
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haline gelmesi ve manevra yeteneğinin gelişmesi, zamanla siper savaşlarını 
ortadan kaldırmıştır.  Teknolojideki gelişmelerin savaş olgusunun dönüşümü-
ne olan etkisi süreç içinde artarak devam etmiş; 1945 ve 1949’da, sırasıyla 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
(SSCB) nükleer güce dönüşürken, 1952 ve 1953’te, iki ülke art arda hidrojen 
bombası üretmiştir.  Soğuk Savaş olarak adlandırılan bu dönemde nükleer si-
lahların insanlığı yok etme riski, 1962’de yaşanan Küba Füze Krizi ile anlaşı-
labilmiştir.20

Günümüzde savaş olgusunun dönüşüm nedeni teknolojideki bir gelişme 
değil, askerlerin birbirlerinden ayrılmasını zorunlu kılan, harekât alanının her 
yerinde olmasına karşın, insanlar tarafından görülemeyen bir virüstür. Söz 
konusu virüs, bireyi ve toplumu hedef almakta ve kolayca tanımlanamamak-
tadır. Bu özellikleriyle COVID-19, küresel düzeyde alışılmadık bir güvenlik 
sorunu21 yaratmaktadır. Güvenlik kavramı; zamana, mekâna, tehdit ve risklere 
göre farklı tanımlanmaktadır ve çok boyutludur. Farklı teorilerin üzerinde uz-
laşamadıkları güvenlik tanımı,22 toplumsal açıdan tehlike, risk, düzensizlik ve 
korkunun karşıtı olarak koruma, risk yokluğu, itimat ve öngörülebilirliğe işa-
ret etmektedir. Soğuk Savaş sonrasında güvenlik kavramı çeşitlenirken “insani 
güvenlik” kavramı öne çıkmıştır.23 BM, 1994 tarihli İnsani Gelişim Raporunda 
insan güvenliğinin yedi unsurunu; ekonomik güvenlik, gıda güvenliği, sağlık 
güvenliği, çevre güvenliği, kişisel güvenlik, toplumsal güvenlik ve siyasal gü-
venlik olarak sınıflandırmıştır. COVID-19, insani güvenlik unsurlarıyla iliş-
kilendirildiğinde, hastalık ve enfeksiyonlardan korunma bağlamında, “sağlık 
güvenliği” çerçevesinde değerlendirilebilir. Gelişmekte olan ülkelerde sağlık 
güvenliği kapsamında bir yıl içinde enfeksiyon ve parazitlerden kaynaklı has-
talıklardan yaklaşık 17 milyon ölüm gerçekleşmektedir. Bunların 6,5 milyonu, 
akut solunum yetmezliği rahatsızlığı ile ilgilidir.24

20  Eker, a.g.e. Savaş Olgusunun…, s.38-39.
21 Orçun İmga, Ufuk Ayhan, “Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik”, 

Polis Akademisi Yayınları:93, Rapor No:38, Mayıs 2020, Ankara, s.33.
22 Anthony Burke, “Security”, içinde ed. Richard Devetak, Anthony Burke ve Jim George, An 

Introduction to International Relations, second edition, Cambridge University Press, 2012, 
s.163.

23 Büyükışık, a.g.e. İnsan…, s.21-23. 
24 Human Development Report 1994, United Nations Development Programme, (Oxford 

University Press: New York 1994), s.24,25-27.
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3. COVID-19 Ortamında Kuvvetin Korunması Ve Görevin Icrası

COVID-19 salgını, daha önceki salgınlarda olduğu gibi, bireyin, dünya 
ölçeğinde kamu sağlığına tehdit oluşturan bir virüsün taşıyıcısına dönüşebi-
leceğini bir kez daha göstermiştir. COVID-19’a neden olan koşulların orta-
dan kaldırılması, benzer salgınların tekrar etmesinin önüne geçebilir; ancak 
insanlığın daha sonra bir başka nedenden dolayı, aynı bölgede veya bir başka 
bölgede ortaya çıkabilecek başka bir virüs salgınına karşı hassasiyeti, devam 
edecektir. Bu hassasiyetin giderilmesi; COVID-19 örneğinde olduğu gibi, ta-
şıyıcı rolündeki bireyin, salgın döneminde kimi zaman belli olmayan bir süre 
için kontrol altında bulundurulmasını ve kısmi olarak özgürlüklerinin kısıtlan-
masını gerektirmektedir.  

Bu kısıtlamalar, barış zamanında dahi, gün boyunca kesintisiz görev yap-
mak ve sistemlerini faal tutmak zorunda olan orduları nasıl etkiledi ya da nasıl 
etkileyebilir? Virüsün yukarıda açıklandığı biçimde ortaya çıktığı kabul edilse 
dahi, kuvvetin korunması ve verilen görevin başarıyla icra edilmesi sorunu, 
önümüzdeki süreçte ülkelerin silahlı kuvvetlerini uzun süre meşgul edecektir. 

Biz, bu çalışmada ortaya konulan bu sorunun yanıtını, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) örneğinde bulmaya çalışacağız. Milli Savunma Bakanlığı 
(MSB) Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subaylığı, COVID-19’un etkisinin or-
tadan kaldırılmasına yönelik olarak 4 Ekim 2020 tarihinde bir açıklama yaptı. 
Açıklamada “MSB KOMMER (Kovid-19 ile Mücadele Merkezi) tarafından 
vakaların bulaş yolu, tespit şekli, statü dağılımı yanında garnizonlardaki sivil 
vaka sayısı gibi birçok etken anlık incelenerek, yayılım durumuna göre nok-
tasal ve dinamik tedbirler ivedilikle ve kararlılıkla alınmaktadır. Alınan ted-
birlerle TSK diğer dünya orduları ile kıyaslandığında vaka sayısı en az olan 
ordulardan biridir.”25 ifadelerine yer verildi. Bakanlık bünyesinde oluşturulan, 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık personelinin de görev al-
dığı, yeni kurulan bu merkezdeki faaliyetlerle, MSB ile bağlı birlik, karargâh 
ve kurumlarda salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlanıyordu. 
COVID-19 ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve 
izlemenin yanı sıra, planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine 
getirilmektedir. MSB KOMMER, COVID-19 ile mücadelede hizmet verecek 
sağlık personeli ihtiyaçlarını tespit edecek ve bu kapsamda planlamaları ya-

25  “TSK’dan atılan FETÖ’cü sayısı belli oldu”, OdaTV, erişim 4.10.2020, https://odatv4.com/
tskdan-atilan-fetocu-sayisi-belli-oldu-04102001.html 

https://odatv4.com/tskdan-atilan-fetocu-sayisi-belli-oldu-04102001.html
https://odatv4.com/tskdan-atilan-fetocu-sayisi-belli-oldu-04102001.html
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pacak sağlık personelinden, kesin tanı ve şüpheli personelin klinik durumunu 
takip eden Planlama ve Yönetim Birimi ile İstatistik ve Analiz Biriminde görev 
alan uzmanlardan oluşmaktadır. Merkezde, TSK’da alınan tedbirlerin uygula-
ma seviyeleri takip edilirken, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi 
planlamalar ile muhtemel çözüm yöntemleri geliştirilmektedir. 24 saat esasıyla 
görev yapılan merkezden, Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Merkezleri ile 
telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak 
izlenmekte ve değerlendirilmektedir.26

COVID-19 ortamında TSK’da kuvvetin korunması, personele yönelik 
alınması gereken tedbirleri öne çıkarmaktadır. TSK personeli; general/amiral, 
profesyonel subay, astsubay, sözleşmeli erbaş erlerin yanı sıra zorunlu askerlik 
hizmeti nedeniyle silahaltında olan erbaş ve erlerden ve sivil memurlar ile işçi-
lerden oluşmaktadır. Zorunlu askerlik görevi nedeniyle silahaltında olan erbaş 
ve erler ile, konuş yeri özelliklerine göre bazı birliklerdeki personel dışında 
TSK’da görev yapan tüm personel, barış zamanında, TSK lojmanlarında ya da 
kendilerine ait konutlarda veya kirada, lojmanlar dışında ikamet etmekte, kış-
lalarda kalmamaktadır. Bu durum; personelin tamamının, sınırları belirlenmiş 
bir bölgede yaşamaması nedeniyle, bireyin taşıyıcı olduğu COVID-19 benzeri 
bir salgında sadece birlik, karargâh ve kurumlarda tedbir alınmasının yeterli 
olamayacağını göstermektedir. Sivil halkla aynı yerleşim yerlerinde ikamet 
eden personel yoluyla birliğin büyük kısmının virüsten etkilenmemesi ya da 
en az etkilenmesi için ilave tedbirler alınması konusu gündeme gelmektedir. 

COVID-19 sürecinde, Türkiye’de konu ile ilgili yöneticiler, Bilim Kurulu 
üyeleri ve akademisyenler, korunmaya yönelik olarak, insanlar arasına 1,5-2 
metre mesafe konulmasını gerektiren sosyal mesafelenmenin önemi üzerinde 
durdular. Bu bağlamda, süreç içinde, sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik 
olarak asker, daha kışlasına katılmadan bazı kısıtlamalarla karşılaştı, askere 
uğurlama törenlerine sınırlamalar getirildi. Birliğine yeni katılan askerler, on 
dört gün süreyle karantinaya alındı, her gün belirli aralıklarla ateşleri ölçüldü 
ve hastalık emaresi gösterenler tedavi altına alınarak, kuvvetin korunmasına 
çalışıldı. Bir koğuştaki erbaş/er sayısının, yemekhanede yemek yiyecek per-
sonel miktarının, kantin ve dinlenme yerlerinden yararlanma saatlerinin dü-
zenlenmesi, günlük mesai içinde içtima benzeri personelin bir araya gelmesine 

26  “MSB, KOMMER’i kurdu”, İHA, 24 Mart 2020, erişim: 2.11.2020,  https://www.iha.com.
tr/haber-msb-kommeri-kurdu-834771/ 

https://www.iha.com.tr/haber-msb-kommeri-kurdu-834771/
https://www.iha.com.tr/haber-msb-kommeri-kurdu-834771/
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yönelik geleneksel uygulamalara sınırlama getirilmesi, alınan diğer tedbirler-
dendi.  Bina ve alan kapasitesi yeterli olan karargâh, birlik ve kurumlarda bu 
tedbirler etkinlikle uygulanabilir, ancak altyapısı sosyal mesafenin sağlanma-
sına olanak vermeyen tesislerde, sosyal mesafeye uyulması güçleşmektedir.   

COVID-19, bireysel yaşamı zorunlu kılmaktadır, ancak silahlı kuvvet-
lerde birlik halinde yapılan görevlerde sosyal mesafe nasıl sağlanacaktır? Bu 
noktada, görevin icrasına yönelik olarak gerekli gücün bir araya getirilmesini 
sağlayan teşkilatlanmanın ve buna yönelik doktrinin yeniden gözden geçiril-
mesi gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyal mesafenin yanı sıra, üzerinde durulan bir başka korunma tedbi-
ri “maske” kullanımı idi. Karargâh ve kurumlarda maske kullanımına önemli 
oranda uyulmasına karşın, fiziki performansa dayalı piyade, komando ve ben-
zeri birliklerde görev yapan personelin maske kullanımı personelin etkinliğini 
azaltmaktadır. Koruyucu aşı/ilaç bulununcaya kadar bu tür birliklerde görev 
yapan personele yönelik özel maskelerin tasarlanmasının ve üretilmesinin ge-
rekli olduğu düşünülmektedir.

Libya krizi ve Ermenistan’ın saldırganlığı ile başlayan Azerbaycan’ın 
işgal altındaki topraklarının kurtarılmasına yönelik sürdürülen mücadele ör-
neğinde de görüldüğü üzere, silahlı çatışmalar salgın sürecinde de devam 
edebilmektedir. Bu mücadelelerin başarıyla sürdürülebilmesi, muharebede 
silahlı kuvvetler personeli arasında iş bölümünü gerektirmekte, bu aşamada 
silahlı kuvvetlerin sahip olduğu bazı yetenekler “kuvvet çarpanı” olarak öne 
çıkmaktadır. Bir harekâtın seyrine etki yapabilecek unsurlar olarak tanımla-
yabileceğimiz kuvvet çarpanlarını oluşturan kapasitelerde görevli personelin 
korunması, COVID-19 benzeri salgın dönemlerinde daha da önem kazanmak-
tadır. Bununla birlikte, bu personelin korunmasına yönelik izolasyon süresinin 
uzun tutulmasının ya da ortaya çıkabilecek bir ihtiyaçtan dolayı izolasyonun 
tekrarlanmasının bu personel üzerindeki etkileri de, ayrıca üzerinde durulması 
gereken bir ayrıntı olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada planlamacıların, muha-
rebe öncesinde tarafların durumunu ortaya koymak maksadıyla kullandıkları 
Nisbi Muharebe Gücü hesaplamalarında, COVID-19 benzeri salgın durum-
larını dikkate alarak, muharebe gücü hesaplarını yeniden gözden geçirmeleri 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, muharebelerde sağlığı korumaya 
yönelik çok önemli görevleri olan sahra hastanelerine kazandırılması gereken 
yeni yeteneklerin üzerinde durulmalı, harekât esnasında birliklerde COVID-19 
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test kitinin bulunması düşünülmeli, mevcut KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Rad-
yolojik ve Nükleer) birliklerin sayı, düzey ile olanak ve yeteneklerinin gelişti-
rilmesine öncelik verilmelidir. 

TSK’da “silah arkadaşlığı”, personel arasındaki dayanışmayı, moral ve 
motivasyonu artıran önemli bir kavramdır. Buna karşın içinde bulunulan sü-
reç, bireyin daha az sayıda kişiyle irtibatını zorunlu kılmaktadır. Bu durum, 
özellikle kışlasına yeni katılan askerlerde hassasiyet yaratabilir. Bu durum dik-
kate alınarak yalnızlaşan erin moralinin yüksek tutulmasına yönelik tedbirlerin 
alınmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Tatbikatlarda ve muharebede görevin icrasına yönelik olarak bir kısım 
birlikler, kesin sonucun alınmasına yönelik olarak ihtiyat göreviyle belirli böl-
gelerde konuşlandırılmaktadır. Muharebe ortamında bu birliklerde COVID-19 
benzeri vakaların görülmesi, harekâtı doğrudan etkileyecektir. Bu durum, gö-
rev bölgesinin/harekât alanının korunmasının/yalıtılmasının önemini ortaya 
koymakta, muharebe yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıl-
maktadır. 

İç güvenliğe yönelik icra edilen operasyonlarda ya da konvansiyonel mu-
harebede karşıt güçlerin çekilme esnasında bırakacağı tuzaklar arasına artık 
COVID-19 ortamı da ilave edilmelidir. Buna yönelik olarak barış zamanında 
gerekli eğitimin yapılması ve birlik düzeyinde kapasite geliştirmenin önemli 
olduğu değerlendirilmektedir. İlave olarak, mevcut ve gelecekte olası kriz böl-
gelerinde karşılaşılacak kitlesel göçlerin ve insan hareketliliğinin, sadece kla-
sik güvenlik anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesinin daha ciddi sorunlarla 
karşılaşılmasına ortam hazırlayacağı düşünülmelidir. Bu bağlamda, özellikle 
kriz bölgelerinde gözlem ve istihbarat çalışmalarına önem verilmeli, Türki-
ye’ye yakın bölgelerdeki kriz noktaları, barış döneminden itibaren izlenmeli 
ve analiz edilmelidir.

COVID-19 süreci, lojistik güvenliğini daha da öne çıkarmıştır.  Lojistik 
güvenlik, ihtiyaç duyulan malzemenin, belirlenen yer ve zamanda kesintisiz 
tedarikinin sağlanmasının yanı sıra, virüs dahil hijyen kurallarına uygunluğun 
kontrolünü de zorunlu kılmaktadır. TSK’da günlük tüketilen yaş sebze/meyve 
mahallinden temin edildiğinden; lojistik güvenliğe yönelik kapasitenin geliş-
tirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Barış döneminde birlik nizamiye-
lerinden, savaş durumunda ise, harekât bölgesinin herhangi bir noktasından 
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giren her canlı/cansız varlık, COVID-19 bağlamında bir risk unsurudur. Riskin 
azaltılmasına yönelik tedbirler düşünülmelidir. 

MSB tarafından, Kasım 2020 ayı içinde, salgınla mücadeleye ve kuvveti 
korumaya yönelik daha önce yayımlanmış tedbirlere ilave olarak, alınacak yeni 
tedbirlerin personele duyurulduğu emirde27 COVID-19’dan kaynaklı tehdidin 
üstesinden gelinmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü görülmektedir. MS-
B’nin yayımladığı emirde esnek çalışma mesaisi, idari izinli sayılacak perso-
nelin zorunlu olmadıkça ikametgâhından ayrılmaması, personel servislerinde 
alınacak tedbirler detaylı olarak açıklanmaktadır. Söz konusu emirde, garnizon 
içi hareketliliğin yanı sıra denetleme, konferans vb. nedenlerle gerçekleştirile-
cek garnizonlar arası hareketlilik de sınırlandırılmaktadır. İlave olarak, dikkat 
çeken kısıtlamalardan biri de, COVID-19 vakalarının yoğun görüldüğü birlik, 
karargâh ve kurumlarda, personele yönelik gerekli karantina tedbirlerinin, as-
gari Tugay Komutanlığı düzeyinde alınabileceğidir. 

SONUÇ

İnsanlık, son yirmi yılda, 2002, 2012 ve 2019 yıllarında, üç kez korona-
virüs ailesine ait olduğu belirtilen virüslerin neden olduğu sorunla karşılaştı ve 
sonuncusunda DSÖ tarafından “salgın hastalık” duyurusu ve resmi ilanı yapıl-
dı.  Bu gerçeklik, virüslü yaşamın önümüzdeki süreçte de devam edebileceğine 
dair öngörüyü kuvvetlendirmektedir. 

Gelecekte virüsün terör örgütleri ya da devletler tarafından biyolojik silah 
olarak kullanılması olasılığı, tehdidin öngörülen şiddetini daha da artırmakta-
dır. Böylesi bir tehdide karşı, konvansiyonel muharebeye göre yapılandırılmış 
orduların kuvveti koruması, barışta ve savaşta verilen görevleri başarıyla icra 
etmesi zorlaşmaktadır. Bu noktadan hareketle, ülkeler, virüsle mücadele bağ-
lamında kapasite geliştirmeye öncelik vermeli, küresel işbirliği artırılmalıdır. 
TSK ise, doktrin, teşkilat, eğitim, muharebe yöntemleri, lojistik sistemler, sağ-
lık, günlük mesai ve geleneksel uygulamalarda gerekli olan değişime uyum 
sağlamalıdır. Bu çerçevede, yapay zekâ ve robot kullanımının yaygınlaştırıl-

27 “Milli Savunma Bakanlığı COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Yeni Emir Yayımladı,” 
SİME-SEN, 12 Kasım 2020, erişim 22.11.2020, https://www.simesen.org.tr/Haber-MILLI-
SAVUNMA-BAKANLIGI-COVID-19-TEDBIRLERI-KAPSAMINDA-YENI-EMIR-
YAYIMLANDI-
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ması dâhil olmak üzere, teknoloji yoğun sistemlere ve muharebe yöntemleri-
ne öncelik verilmesi ve “insansız savaş” kavramının üzerinde durulmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, TSK’da istihdam edilen 
personelin, kendi başına görev yapabilme becerisine sahip olması ve psiko-
lojik olarak yeterliliği, üzerinde durulması gereken önemli bir ayrıntı olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Hayvanlar arasında dolaşan koronavirüslerin insanlar açısından tehdit 
oluşturması, insandan insana bulaşma yeteneği kazanmalarından sonra söz ko-
nusu olmaktadır. COVID-19’un bu süreci izleyerek ortaya çıkması, ya da kimi 
iddialarda dile getirildiği gibi, insansı varlıkların dünyasına geçiş için bir hız-
landırıcı olarak kurgulanmış olması olasılığı, TSK’daki dönüşümün, multidi-
sipliner bir anlayışla yapılacak çalışmalarda ulaşılan sonuçlar dikkate alınarak 
gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. 

COVID-19 ve benzeri salgınların ürettiği çok yönlü tehditlere karşı alına-
cak tedbirler ve TSK’nın dönüşümü konusunda, içinde bulunulan NATO ittifa-
kının tecrübelerinden yararlanırken, bu tür tehditlerin öncesinde ve sonrasında 
daha az hasarla üstesinden gelmeye yönelik olarak, ulusal bilgi üretimine ve 
özgün çözümlerin bulunmasına önem verilmelidir. Bu kapsamda, MSB KOM-
MER’in, ulusal düzeyde sahip olunan mevcut kapasite ile entegre edilerek 
teşkilat, görev ve sorumluluklarının edinilen tecrübelerden yararlanarak ye-
niden gözden geçirilmesinin ve bu yapının güçlendirilmesinin önemli olduğu 
değerlendirilmektedir. İlave olarak, TSK’nın konvansiyonel harp silah, araç ve 
gereçleri ile birlikte, COVID-19 örneğinden hareketle, muhtemel bir biyolojik 
tehditle karşılaşma olasılığı göz önünde bulundurularak; sağlık olanak ve ye-
teneklerinin de millileştirilmesi, üzerinde düşünülmesi gereken konuların ön 
sıralarında yer almalıdır.
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