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Özet

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel düzeyde yayılmaya bağ-
ladığı kısa zaman içinde tüm dünya ülkeleri için ciddi bir tehdit haline gelen 
Kovid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş-
tir.  Küresel, bölgesel ve ulusal sağlık ve istihdam sistemlerinin sürdürülebilir-
liğine meydan okuyan Kovid-19 salgını kapasitesi ve kriz yönetim kabiliyeti 
güçlü devlete duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Türkiye gibi kurumsal kapasitesi ve sağlık alt sistemleri güçlü ülkeler 
birey sağlık ve güvenliğini tehdit eden salgın krizini görece iyi yönetebilmeyi 
başarabilmişlerdir. Uzun yıllar salgın hastalıklarla mücadele etmiş ve mücade-
lesini sürdürmekte olan Afrika kıtası ülkeleri ise Kovid-19 salgını karşısında 
yeterli kurumsal kapasiteye sahip olmadıklarından devlet kapasitesinin hare-
kete geçirilmesinde geç kalmışlardır.

Salgın krizinin yönetilmesinde kurumsal kapasitesi güçlü devletin ön pla-
na çıktığı vurgusunun yapıldığı çalışmada Türkiye’nin insani ve girişimci dış 
politika anlayışı doğrultusunda salgınla mücadele deneyimini paylaştığı Afri-
ka kıtasına ilişkin izlemiş olduğu çok yönlü politikası incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kovid-19, Ulus Devlet, Türkiye, Afrika, İşbirliği.
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Abstract

The Covid-19 outbreak, which emerged in Wuhan, China and became a 
serious threat to all world countries in a short time due to global spread, was 
declared as a pandemic by the World Health Organization. Challenging the 
sustainability of global, regional and national health and employment systems, 
the Covid-19 outbreak capacity and crisis management ability have increased 
the need for a strong state.

Institutional capacity of the health subsystems powerful countries such as 
Turkey and were able to be able to manage relatively good health and safety of 
individuals that threaten the outbreak of the crisis. On the other hand, African 
continent countries, which have struggled with epidemics for many years and 
have been struggling, have been late in activating the state capacity because 
they did not have sufficient institutional capacity against the Covid-19 outbre-
ak. Multidimensional policy that the management of the epidemic crisis of ins-
titutional capacity in studies where strong state fore the emphasis on Turkey’s 
humanitarian and entrepreneurial understanding of foreign policy in line with 
the shared experience of combat outbreaks have been watching on the African 
continent will be examined.

Key Words: Covid-19,  Nation State, Turkey, Africa, Cooperation.

GIRIŞ

Kolaylıkla tanımlanamayan ve sınırları belirlenemeyen, sağlık sektö-
ründen tedarik zincirlerine, ekonomiden sosyal ilişkilere çok boyutlu etkiler 
doğuran yeni tip Kovid-19 salgını sadece bir kamu sağlığı sorunu olmayıp 
doğrudan ve dolaylı olarak bir güvenlik sorununu teşkil etmektedir. Devlet, 
toplum ve birey güvenliğini doğrudan tehdit eden salgının yıkıcı etkilerinin en 
az zararla atlatılması konusunda uluslararası kurumların etkisiz kalması kar-
şısında ülkelerin izlemiş oldukları politika ve uygulamalar küresel siyasette 
devletin rolünün yeniden tanımlanmasını gerekli kılmıştır. Güçlü bir yönetime, 
kriz yönetebilme beceri ve kapasitesine sahip devletler salgının küresel yöne-
tişiminde ön plana çıkmıştır. Bu anlamda Türkiye, inşa etmiş olduğu esnek ve 
çabuk yanıt verebilen sağlık sistemi ve salgının yaratmış olduğu çok boyutlu 
krizi yönetme becerisi ile dünyanın birçok noktasına uzattığı yardım eli saye-
sinde birçok ülkeden müspet anlamda ayrışmıştır. 
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Diğer yandan ulusal çıkarların ülke sınırlarının güvenliğine bağlı olma-
dığı gerçeğini gözler önüne seren Kovid-19 salgını görece kısa vadeli etkileri 
kontrol altına alınabilse de dünya genelinde neden olduğu negatif ekonomik 
ve toplumsal etkileriyle mücadele bağlamında uluslararası işbirliği ve küresel 
dayanışma bir zorunluluk arz etmektedir. Nitekim zayıf devlet yapılanmaları-
nın ve sosyal güvenlik sorunlarının görüldüğü Afrika ülkeleri için Kovid-19 
salgınının oldukça olumsuz sonuçlar doğurması beklenmektedir. Söz konusu 
bu ülkeler ebola, AIDS, sıtma gibi büyük halk kitlelerini etkisi altına alan sal-
gın hastalıklarla mücadele konusunda tecrübe sahibi olsalar da yetersiz sağlık 
fonksiyonları ve mevcut altyapı sorunları dolayısıyla tedarik zincirinde ve me-
dikal ekipman konusunda desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu doğrultuda pro-
aktif dış politika stratejisi kapsamında Afrika ülkeleriyle ilişkilerini eşit ortak-
lık ve karşılıklı saygı temelinde güçlendiren Türkiye söz konusu bu politikanın 
bir parçası olarak salgınla mücadele kapsamında kıta ülkelerine tıbbi ekipman 
ve hizmet desteğinde bulunmuştur.

Çalışmada ulusal savunma öncelikleri arasında birey güvenliğini ön plana 
çıkaran ve iç kamuoyunun devletten büyük beklentilere girdiği salgının ku-
rumsal devlet mekanizması üzerindeki etkileri incelenecektir. Kapsayıcı bir 
sosyal sağlık sistemine sahip olan Türkiye’nin toplumsal ve yönetsel anlamda-
ki deneyimlerini paylaştığı ve görünürlüğünü artırdığı Afrika ülkeleriyle iliş-
kileri analiz edilecektir.

1. Kovid 19 Salgını  ve Ulus Devletin Işlevselliği

Soğuk savaş sonrası dönemde güvenlik kavramının içeriği değişime uğra-
yarak geleneksel devletçi-askeri unsurlardan uzaklaşmıştır. 1990’lardan itiba-
ren güvenliğin muhatabı ya da referans nesnesi uluslararası ve bölgesel sevi-
yeden ulus içi ve bireye doğru derinleşmiştir.1 Sınırların değiştiği, düzenleyici 
ve denetleyici güçlerin belirsizleştiği, çeşitli grupların geleneksel ulus devlet 
yapısını zorladığı, bölgesel istikrarsızlık ve çatışmaların hakim olduğu2 bu dö-
nemde resmi ve popüler dilde tehditler ve risklerin tanımlandığı kategoriler 
devletlerarası olmaktan çıkmış, siyasi ekonomik istikrarsızlık Üçüncü Dün-

1 Keith Krause, Williams M.C.(der) Critical Security Studies: Concepts and Cases, 
Minneapolis: University of Minnesota Press. 1997, s.25.

2  Sait Yılmaz, Uluslararası Güvenlik Teori, Pratik  ve Gelecek, Kaynak Yayınları, 2017, s.759.
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ya’da devlet inşası problemleri, göç, uyuşturucu, salgın hastalıklar en önem-
li güvenlik sorunları olarak kabul edilmiştir.3 Küreselleşme sürecinin zaman 
ve mekan üzerindeki hızlandırıcı ve daraltıcı etkileri doğrultusunda salgınlar 
ulusal veya ideolojik sınır tanımaksızın siyasi sistemlere göre etkisini değiş-
tirmeyen bir güvenlik tehdidi halini almıştır. Büyük bir hızla yayılma etkisi 
göstererek tüm sektör ve sosyal katmanları etkisi altına alan salgınlar korku 
tünelleri oluşturarak güvenlik duygusunu aşındırmıştır.4 

İnsanın fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik düzenini ve toplumsal yapıyı 
örseleyerek bozguna uğratan, birçok açıdan belirsizlik ve tehlikeleri beraberin-
de getiren salgınlar siyasal düzenleri ve siyasi eğilimleri de derinden etkileme 
gücüne sahiptir.5 Örneğin; Avrupa, Avrasya ve Kuzey Amerika kıtalarında tam 
rakam bilinmemekle birlikte 1330’lerde İtalya’da yaşanan Kara Veba 75-125 
milyonun yaşamını yitirmesine yol açmıştır. Sonuç ve etkileri bakımından Av-
rupa tarihi açısından en büyük salgın olarak kabul edilen kara veba salgınının 
aynı zamanda sosyal siyasi ve ekonomik sonuçları itibariyle Avrupa’da feo-
dalizmin çökmesinde doğrudan etkili olduğu değerlendirilmektedir.6 Bu doğ-
rultuda literatürdeki ismiyle Kovid-19 salgınının sadece sağlık sistemlerinde 
değil birey yaşamının bütün boyutlarında uzun yıllar hissedilebilecek kırılma-
lara neden olacak şekilde dünya ekonomik, sosyal ve siyasi çevrelerinde ciddi 
dönüşümlere neden olduğu ve olacağı öngörülmektedir. 

Geçmişten günümüze süregelen yüzyıllar devinimli salgın hastalıkların 
bir yenisi olan Kovid-19 krizinin küresel sistem ve siyaset açısından nereye 
evrileceği diğer bir ifadeyle ne tür fırsat ve meydan okumalara neden olacağı 
konusunda öngörüde bulunmak oldukça zordur. Dünyanın birçok bölgesinde 
iç savaş ve çatışmaların yaşandığı, güvenlikten ekonomiye, fakirlikten işsiz-
liğe, su, besin ve toprak gibi doğal kaynaklardan iklim değişikliği ve küresel 
ısınmaya kadar geniş bir yelpazede yaşanan çok boyutlu sorunlar karşısında 
korumacı ve milliyetçi politikaların yükselişe geçtiği Birleşmiş Milletler gibi 
çatı kurumların işlevselliklerinin sorgulandığı bir dönemde ortaya çıkan Ko-
vid-19 salgını karşısında  “güçlü devlet”e duyulan ihtiyaç söylemi kuvvetlen-

3 Şaban Kardaş, Ali Balcı, Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, 2017, s.338.
4 Mehmet Karakaş, “Covid-19 Salgınının Çok Boyutlu Sosyolojisi ve Yeni Normal Meselesi”, 

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, s.545.
5 Ibid., s.557-558.
6 TÜBA Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu 2020. http://www.tuba.gov.tr/files/

images/2020/kovidraporu/Covid-19%20Raporu-Final+.pdf 

http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/Covid-19%20Raporu-Final+.pdf
http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/Covid-19%20Raporu-Final+.pdf
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miştir.7 Salgın tehdidinin ne zaman sonlanacağına, aşısının ya da tedavi ila-
cının ne zaman geliştirilebileceği konularına dair belirsizlik devam ederken 
toplumların düzenleyici ve koruyucu bir kurum olan güçlü devlet beklentisi 
artmıştır. “Yaşamsal güvensizlik” ortamında bu beklentiyi artıran önemli bir 
faktör küresel kurumların salgın sürecinin yönetilmesi ve koordine edilmesin-
deki karar alma becerileri ve etkinlik düzenlerinin zayıflayarak uluslararası iş-
birliği ve dayanışmanın asgari seviyeye inmiş olmasıdır. Uluslararası kuruluş-
ların salgınla mücadelede izlemiş oldukları basiretsiz politikalar dünyanın her 
yerinde bulunan mevcut kurumların yetersizliği ve eksikliğine ışık tutmuştur. 
Fukuyama’ya göre; özel sektörün veya hayırseverlerin devletin fonksiyonla-
rını sergileyemeyeceğinin anlaşılmasıyla Kovid-19 krizi karşısında anti-dev-
letçilik anlamını yitirmiş ve mevcut krizle baş edebilmek için güçlü devlet 
müdahalesinin önemi anlaşılmıştır.8 Nitekim güvenlikleri ve varlıkları söz ko-
nusu olduğunda vatandaşların sokağa çıkma yasağı dahil tüm sert önlemlerin 
alınmasını talep etmeleri özgürlüklerinden devlet lehine vazgeçmeye hazır ol-
duklarını ortaya çıkarmıştır. Fukuyama, Kovid-19 salgını karşısında kapasitesi 
yüksek devletlerin salgın sürecinden görece başarı ile çıkacağını belirtirken 
kapasitesi ve liderliği zayıf olan ülkelerde yoksullaşma ve istikrarsızlık sorun-
larının derinleşeceğine dikkat çekmektedir.9 Tüm dünya geneline yayılmasıyla 
eğitimden sağlığa ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar birçok alanda ola-
ğan akışı ciddi biçimde etkileyen ve geleceğe dair büyük bir belirsizlik yaratan 
Kovid-19 salgını dünya devletlerinin bir pandemiye karşı tamamen hazırlıksız 
olduklarını açığa çıkarmıştır. Söz konusu salgına karşı hangi yöntemlerin daha 
sağlıklı sonuçlar vereceğinin tam olarak bilinememesi durumu devletlerin sü-
reç içinde farklı stratejiler benimsemesine ve farklı sonuçlar elde etmelerine 
neden olmuştur.10 Dolayısıyla gerek salgının ölçeği gerek salgın çerçevesinde 
hayata geçirilen uygulamalar karşısında ulus devlet işlevleri, sağlık sisteminin 
kapsayıcılığı, ulusal üretim zincirlerinin sürekliliğini sağlama becerisi, vatan-
daşlarının güvenliğini sağlama kapasitesi gibi alanlarda ciddi sorgulamalarla 

7 Fuat Keyman, “Korona Pandemisi ve Küreselleşme: Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?”, 
Perspektif,  7 Nisan 2020, https://www.perspektif.online/korona-pandemisi-ve-kuresellesme-
nasil-bir-dunyada-yasayacagiz/ (Erişim Tarihi: 17.10.2020).

8 Francis Fukuyama, “Tha Pandemic and Political Order It Takes a State ”, Foreign Affairs, 
July/August 2020, https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-
and-political-order (Erişim Tarihi:23.10.2020).

9 Ibid.
10 Hazal Duran, “Devletlerin Koronavirüsle Karşılaştırmalı Mücadele Stratejileri”, SETA 

Analiz, Sayı:317, s.9.

https://www.perspektif.online/korona-pandemisi-ve-kuresellesme-nasil-bir-dunyada-yasayacagiz/
https://www.perspektif.online/korona-pandemisi-ve-kuresellesme-nasil-bir-dunyada-yasayacagiz/
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order
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karşı karşıya kalmıştır. Yaşanmakta olan süreç ulus devletleri sağlık, ekonomi 
ve güvenlik konusunda çok daha fazla aktif rol almaya ve inisiyatif gösterme-
ye zorlayarak tedarik zincirlerinin oluşturulmasından yatırımların hangi alanda 
yapılacağına kadar birçok alanda planlamacı sosyal devlet uygulamalarını öne 
çıkarmıştır.11 Bu doğrultuda birey güvenliğini doğrudan tehdit eden,  toplumsal 
ve politik düzenleri sarsan salgının etkileri devam ederken başta devletler ol-
mak üzere uluslararası sistemdeki tüm aktörler rejimlerinin yapısı ve siyasal ve 
kültürel farklılıkları ölçeğinde salgınla mücadele tedbirlerini hayata geçirmeye 
başlamıştır. Söz konusu tedbirlerin kapasite ve performansını belirleyen temel 
parametrenin devletlerin sosyal güvenlik politikaları, güçlü sağlık sistemleri, 
gıda arzı ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği olmuştur.12 Devletlerin nü-
fus, sağlık hizmeti kapasitesi ve ekonomik imkanlar gibi farklı dinamikler ön-
cülüğünde almış oldukları tüm tedbirlere rağmen Kovid-19 salgınının kontrol 
altına alınıp alınamayacağı belirsizliğini sürdürmektedir.

1.1.  Afrika Ülkelerinin Kovid-19 Salgınına Karşı Direnç ve Kırılgan-
lıkları

Tüm dünyada hızlı bir yayılım etkisi göstererek Dünya Sağlık Örgütü Ge-
nel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus’un pandemi (küresel salgın) ola-
rak ilan ettiği Kovid-19 salgını Afrika kıtasına da sıçrayarak yeni bir yayılım 
alanı kazanmıştır. Salgının ilk ortaya çıktığı günlerde sıcaklık, nem ve enlem 
ile Kovid-19’un yayılması arasında bir ilişki olduğu dolayısıyla Afrika kıtası 
gibi sıcak iklime sahip bölgelerde yayılımının düşük olacağı öngörülüyordu.  
Ancak Kovid-19’un Batı Afrika’da Avrupa’dan daha sonra görülmesine rağ-
men vaka sayısındaki artışın daha hızlı olması sıcaklık ve nem düştükçe salgı-
nın daha hızlı yayıldığı öngörüsünün de yıkılmasına neden olmuştur.13

Dolayısıyla salgının tetiklediği siyasal sorgulamalar devam ederken Af-
rika kıtası da bu süreçten ciddi manada etkilenen bölgelerden biri olmuştur. 
2020’nin başlarında merkez üssü seyreden salgın çok geçmeden kıtanın ge-

11 Orçun İmga, Umut Ayhan, “Kovid-19 Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik”, Polis 
Akademisi Yayınları,No.93, 2020,  s.6.

12 Oya Çağlar Macar vd. “Covid 19 ile Birlikte Uluslararası İlişkilerde Değişim ve Süreklilikler: 
Tarih, Bugün ve Gelecek İlişkisinde Disiplinler Arası Bir Analiz”, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Covid-19 Süreci Analiz Raporu, 2020, s.2.

13 M. Martinez-Alvarez, et al. “COVID-19 pandemic in west Africa”, Lancet Glob Health, 8(5), 
s.1.
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neline yayılmış ve vaka sayılarında artışa ulaşılmıştır.14 Kıta genelindeki ilk 
vaka Mısır Sağlık ve Nüfus İşleri Bakanlığı tarafından 14 Şubat 2020 tarihinde 
Kahire’de bildirilmiştir.15 Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara 
ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre kıta ge-
nelinde 20 Ekim 2020 tarihine kadar 1.267.094’den fazla Kovid-19 vakası bil-
dirilmiştir.16 Rand Corporation adlı düşünce kuruluşu tarafından 2016 yılında 
yayınlanan dünyadaki bulaşıcı salgın hastalıklara karşı kırılgan ülkeler temalı 
raporda 25 ülkeden 22’sinin Afrika kıtasında yer aldığı ve sınırların geçirgen-
liği düşünüldüğünde bu rakamın ilerleyen süreçte artacağını ifade edebiliriz.17 
Kıta genelinde ilk vakanın tespit edilmesinden sonra ilk hafta içinde bildirilen 
vakalar genellikle Çin’den ya da Avrupa ülkelerinden dönen insanlardı. Kitle-
sel bulaşmanın etkisiyle artan enfeksiyon sayısı karşısında yayılmanın başlıca 
risk faktörleri arasında yurtdışı kaynaklı uçuşlar, yetersiz sağlık sistemleri ve 
kalabalık şehir merkezleri olduğu belirtilmiştir. Uzun yıllar ebola, sıtma, he-
patit ve AIDS gibi salgın hastalıklarla mücadele etmiş ve etmekte olan kıta 
ülkeleri Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı da dahil ol-
mak üzere salgının yayılımını önleyecek sosyal mobilizasyonu kısıtlayacak 
yöntem ve uygulamalara başvurmuşlardır.18 Salgınla mücadelede en önemli 
nokta, güçlü bir sağlık alt yapısının var olmasıdır. Salgınlar öncelikli olarak 
ülkelerin sağlık sistemlerine yönelik tehditler içermektedir. Mevcut hastane 
kapasitesi, laboratuarlar, salgınla etkili mücadele bağlamında yeni teknik ve 
tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi sağlık sektörünü ilgilendiren konularda ha-
zırlıklı olmayı zorunlu kılmaktadır.19 

Yüksek test kapasitesine sahip olan Güney Afrika, Fas ve Cezayir gibi 
ülkeler Nijerya gibi daha düşük test kapasitesine sahip ülkelere göre daha faz-

14 “Covid-19 Poses Formidable Threat for Fragile States in the Meadle East and Nort Africa” 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/13/na051320-covid-19-poses-formidable-
threat-for-fragile-states-in-the-middle-east-and-north-africa (Erişim Tarihi: 22.10.2020).

15 Elijah Paintsil, “COVID-19 Threatens Health System in sub-Saharan Africa:The Eye of The 
Crocodile”, The Journal of Clinical  Investigation,  2020, s.2742.

16 Worldometers, https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries (Erişim Tarihi: 
22.10.2020).

17 Melinda Moore et.al., “Identifying  Future Disease  Hot Spots Infectious Disease Vulnerability  
Index” Rand Cooporation, 2016, s.31.

18 Lloyd G. Adu Amoah, Covid-19ant the state in Africa: The state is dead, long live the 
state”,Administrative Theory&Praxis, s.2.

19 Haluk Alkan, “Covid-19 Sonrasında Yönetsel Kapasite: Demokrasi Bağlamında Devletlerin 
Geleceği”,  içinde Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği (Ed.) Muzaffer 
Şeker vd. Türkiye Bilimler Akademisi 2020, s.269.

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/13/na051320-covid-19-poses-formidable-threat-for-fragile-states-in-the-middle-east-and-north-africa
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/13/na051320-covid-19-poses-formidable-threat-for-fragile-states-in-the-middle-east-and-north-africa
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la sayıda vaka açıkladıklarından bu rakamlar sınırlı verileri yansıtmaktadır.20 
Diğer bir ifadeyle dünyanın ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerine ev sahip-
liği yapan Afrika kıtası salgınla mücadele bağlamında yeterli test kitine sahip 
olmadığından sağlık taraması da istenen seviyede yapılamamaktadır. Afrika 
kıtasında vaka sayılarının diğer kıtalara oranla görece düşük olmasının nedeni 
kıta ülkelerinin yeterli tıbbi malzeme ve personele sahip olmamasıdır.21 Do-
layısıyla yüksek gelirli ülkelerin dahi tedarik zincirinde ve medikal ekipman 
stoklarında sorun yaşadığı salgın sürecinde sağlık personeli sayısı, yoğun ba-
kım yatağı sayısı laboratuar kapasitesi, temiz su ve alt yapı imkanlarının ye-
tersiz olduğu kıta ülkelerinde salgının daha büyük halk kitlelerini etkisi altına 
alarak yüksek sayıda can kaybına neden olmasından endişe edilmektedir.22

Ülkeleri kendi ulusal kaynakları ile baş başa bırakan Kovid-19 salgını-
nın Afrika kıtasına ilişkin olumsuz etkileri bağlamında öncelikli olarak güçlü 
bir sağlık altyapısına sahip olmamaktan kaynaklı sağlık krizi sorunu ön plana 
çıkmış olsa da Afrika ekonomileri de bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. Hali-
hazırda oldukça zorlayıcı olan sosyoekonomik sorunlar salgın krizi ile birlikte 
çok daha yıkıcı hale gelmiş ve hatta kriz sonrasında Afrika ekonomik sistem-
lerinin hayatta kalmasına yönelik kritik bir tehdit oluşturmuş durumdadır.23 
Küresel ekonomide 8 trilyon doların üzerinde maliyete neden olan salgının ilk 
belirlemelere göre Afrika kıtasına 100 milyar doların üzerinde bir zarara ne-
den olmuştur. Kovid-19 salgını küresel bağlamda bir ekonomik krizi meydana 
getirmesi durumunda ise kıta ülkelerinin ihtiyaç duydukları finansal kaynakla-
ra ulaşımına engel olabilecek, ilerleyen süreçte dış borçların ödenmesinde de 
zorluklar yaratabilecektir. Örneğin Sahra altı Afrika ülkelerinin 2020 yılı içe-
risinde dış borçları dolayısıyla ödemeleri gereken faiz miktarı 44 milyar dolar 
civarındadır. Finansal imkanları kıta ülkeleri için kısıtlama tehlikesi barındıran 
salgın ayrıca merkezi hükümetlerin gelirlerinde azalma meydana getirerek 
daha büyük krizlere sebebiyet verebilir. Dolayısıyla Kovid-19 salgını Afrika 

20 Matthew M. Kavanagh, et.al.,  “Access to lifesaving medical resources for  African countries: 
COVID-19 testing and response, ethics, and politics”, Lancet, 2020, s.1735.

21 “Covid-19: Fightfar from over as virüs accerelates in Africa”  International Committe of 
the Red Cross,5 August 2020, https://www.icrc.org/en/document/covid-19-fight-in-africa.   
(Erişim Tarihi: 22.10.2020).

22 Mehmet Dedeler vd, “Covid 19 ve Afrika”, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi,  Ocak 
2020, Cilt 25, s.308ç

23 Felix Tih, “COVİD-19 Spreading  Rapidly in Africa: WHO”, Anadolu Agency, 9 Nisan 
2020, https://www.aa.com.tr/en/africa/covid-19-spreading-rapidly-in-africa-who-/1798673.  
(Erişim Tarihi: 22.10.2020).

https://www.icrc.org/en/document/covid-19-fight-in-africa
https://www.aa.com.tr/en/africa/covid-19-spreading-rapidly-in-africa-who-/1798673
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kıtasında sadece sağlık sektörlerinde değil  insani krizlere de sebebiyet vererek 
bölgedeki öfke artışlarını tırmandırabilecektir.24

Afrika ülkelerinin salgınla mücadele elini zayıflatan ve bireylerin can 
güvenliğini riske atan asıl unsur ise zayıf devlet kurumlarıdır. Zayıf kurum-
lara sahip olan iç politikadaki istikrarsızlıktan kaynaklı iç çatışma ve şiddetin 
yüksek olduğu ülkeler yüksek yoksulluk ve zayıf altyapı ile mücadele etmek-
tedir. Salgının seyri ve kıta ülkelerinin savunmasızlıkları göz önünde bulun-
durulduğunda salgının zayıf devlet kurumlarına sahip ülkelerde etkisinin çok 
daha yıpratıcı olacağı düşünülmektedir. Salgın bir yandan Somali, Orta Afrika 
Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi iç çatışma ve istikrarsızlı-
ğın hakim olduğu ülkelerde devletin fonksiyonlarını yerine getirmesini daha 
da zorlaştırırken diğer yandan söz konusu bu ülkeler zaten zayıf kurumlara 
sahip olduklarından salgına karşı etkin mücadele ortaya koyamamaktadırlar.25 
Diğer yandan sınırlı sağlık sistemine sahip olan kıta ülkeleri 2,7 milyon mül-
teciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu popülasyonların büyük çoğunluğu salgının 
yayılmasını kolaylaştıracak aşırı kalabalık ve güvencesiz kamp koşullarında 
yaşamaktadır. Örneğin; Cibuti ve Sudan’daki mültecilerin yalnızca yüzde 
10’unun temiz suya ulaşım sağlayabiliyor olması salgına karşı bireysel ko-
runmayı zorlaştırmaktadır.26 Ayrıca salgının sosyoekonomik etkileri karşısın-
da Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Yardım Programı gibi uluslararası yardım 
kuruluşlarının fonlarını durdurma ya da azaltma yoluna gitmeleri hayatta kal-
mak için bu yardımlara ihtiyaç duyan Uganda, Etiyopya, Kenya, Cibuti gibi 
Afrika ülkelerindeki mültecilerin Kovid-19 salgınına karşı savunmasızlıkları-
nı ikiye katlamış durumdadır.27 Sonuç olarak; farklı sebeplerden kaynaklanan 
zayıf yapılarından dolayı devlet kurumlarındaki idare ve eylem kapasitesini 
büyük oranda yitirmiş olan ve yüksek düzeyde gıda güvensizliği, yoksulluk 
ve güvenlik sorunları yaşayan kıta ülkelerinin salgın sonrasında derinleşecek 

24 “Covid-19 Drives Sub Saharan Africa Toward First Recession 25 Years”, World Bank, 9 
Nisan 2020, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/09/covid-19-
coronavirus-drives-sub-saharan-africa-toward-first-recession-in-25-years (Erişim Tarihi: 
22.10.2020).

25 Benjamin P. Nickels, “A Fragile State of Health: Covid-19 in Africa”, George C. Marshall 
Europan Center for Security Studies, https://www.marshallcenter.org/en/publications/
security-insights/fragile-state-health-covid-19-africa-0 (Erişim Tarihi: 22.10.2020).

26 Ibid.
27 “Food Rations Cut For Refugees in Eastern Africa as Coronavirüs Stretches Resources”, 

https://www.wfp.org/news/food-rations-cut-refugees-eastern-africa-coronavirus-stretches-
resources (Erişim Tarihi: 22.10.2020).

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/09/covid-19-coronavirus-drives-sub-saharan-africa-toward-first-recession-in-25-years
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/09/covid-19-coronavirus-drives-sub-saharan-africa-toward-first-recession-in-25-years
https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/fragile-state-health-covid-19-africa-0
https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/fragile-state-health-covid-19-africa-0
https://www.wfp.org/news/food-rations-cut-refugees-eastern-africa-coronavirus-stretches-resources
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sosyo-politik ve ekonomik öfke tırmanışlarını yönetmeleri oldukça zor olacak-
tır. İçsel kırılganlıklarından kaynaklı bu durum zaten çatışmalar yaşanan bu 
ülkelerin kırılganlıklarını daha da artırabilir. 

Toplumsal yapıda kısa sürede meydana getirdiği tahribat göz önüne alın-
dığında Kovid-19 salgını sadece bir sağlık sorunu olmayıp doğrudan bir gü-
venlik sorununu teşkil etmektedir. Terör faaliyetlerinin ortaya çıkış nedenleri 
ile Kovid-19 döneminde yaşananların paralellik gösterdiğini belirten terörle 
mücadele ve radikalleşme araştırmacı Raffaello Pantucci, salgın sırasında dev-
let kurumlarına güvenin sarsılmasının ve nefret söylemlerinin yükselmesinin 
terör olaylarına sebebiyet vereceğine vurgu yapmaktadır. Pantucci, Kovid-19 
ve terörizm arasındaki bağlantıyı şu şekilde özetlemektedir:

 “Terörizm genellikle devletlerin başarısız oldukları ya da insanların 
kendilerini sistemden dışlandıklarını düşündükleri zamanlarda ortaya çıkar. 
Kovid-19 salgını insanların otoriteye olan güven duygusunun daha da azal-
masına neden olabilecektir. Dolayısıyla salgın süresince sosyoekonomik hak-
larından mahrum kalan insanlar öfkelerini dile getirmek isteyen şiddete baş-
vurabilecektir.” 

Pantucci’nin açıklamalarından yola çıkarak salgınla mücadelede bekle-
nen performansı gösterememiş zayıf devlet kurumlarına sahip kıta ülkelerin-
de aşırılık yanlısı devlet dışı aktörlerin güvenlik boşluklarından yararlanarak 
manevra alanlarını genişletebileceklerini ifade edebiliriz. Bu noktada önemli 
bir hususu belirtmekte fayda vardır. Afrika kıtasında birçok devletin çok farklı 
etnik ve kültürel yapıyı içermesi birçoğunun çok dilli olması ve hepsinin farklı 
sömürge geçmişlerine sahip olması hem kıtayı anlamayı zorlaştırmakta hem 
de çoğu zaman genelleyici bakış açılarının önünü açmaktadır. Bunun temel 
sebebi, birçok ülkenin aslında “Afrika” adı verilen kıtasal toprak parçası dışın-
da çok fazla bir ortak noktasının olmamasıdır.28 Dolayısıyla salgınla mücadele 
bağlamında 54 kıta ülkesinin de başarısız bir performans sergilediği şeklin-
de genelleyici ifadelerden uzak durmakta fayda vardır. Nitekim test politika-
ları, salgın sürecinde halka sunulan maddi destek paketleri, izolasyon, sınır 
kontrolü ve kamuoyu bilgilendirmesi gibi konu başlıkları altında aralarında 
G-20 ülkelerinin de yer aldığı ülkelerin salgınla mücadele performanslarının 
değerlendirildiği “Kovid-19 Küresel Yanıt Endeksi” başlıklı rapora göre Batı 

28 Mehmet Özkan, “Dünya Siyasetinde Afrika” içinde Şaban Kardaş, Ali Balcı, Uluslararası 
İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, 7. Baskı, s.448
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Afrika ülkesi Senegal salgınla etkili bir mücadele performansı sergilemiştir. 
Senegal’in bu başarısının ardında hızlı eyleme geçme, şeffaf iletişim ve 2014 
Ebola salgınından kazanmış olduğu deneyimler bulunmaktadır.29

1.2.  Kovid-19 Salgınının Türkiye-Afrika Ilişkilerine Yansıması

En temel insan hakkı olan bireylerin yaşan hakkı olmak üzere devlet sis-
temleri, kamu politikaları ve demokrasi ve güvenlik alanlarında küresel bir 
tehdit haline gelen Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin’de ve diğer ülke-
lerde kamu sağlık otoriteleri salgının yayılma hızını önlemeye yönelik önem-
lere başvurmuştur. Her ülkenin kendi gücü ve potansiyeli doğrultusunda uy-
gulamaya koyduğu bu önlemler günlük hayatın sosyal izolasyonu sağlayacak 
şekilde sınırların kapatılmasından dış hatların uçuşlara durdurulmasına, yurt 
içi ulaşım kısıtlamalarından sokağa çıkma yasaklarına kadar kitlesel hareket-
liliği azaltmaya 

yönelik yol ve yöntemler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Dünyanın dört 
bir noktasında vaka ve ölüm sayılarında artışların yaşandığı dolayısıyla bü-
tün devletlerin ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldığı salgın sürecinde Türkiye 
Kovid- 19 ile mücadelesine ülke sınırları içinde ilk vakanın tespit edildiği 10 
Mart öncesinde başlamıştır.  Avrupa kaynaklı ilk vakanın görülmesinin ardın-
dan Türkiye salgının yönetilmesinde, alınacak önlemlerde, test uygulamaların-
da diğer bir ifadeyle alt yapı ve kriz yönetimi bağlamında Kovid-19 salgınına 
karşı görece en hazırlıklı ülkelerden biri olmuştur.30 Türkiye’nin salgına karşı 
yürütülen mücadelede başarılı sonuçlar elde etmesinde istikrarlı bir şekilde 
uygulamaya konulan politikaların yanı sıra özellikle 2002 yılından itibaren 
sağlık hizmetleri kapasitesinin artırılması etkili olmuştur. Dolayısıyla salgın 
sonrasında idari yapıda alan yönetimi ilkesi yerine acil durumlara müdahale 
kapasitesinin tahkim edilmesi amacıyla işlevsel yönetim anlayışın ve güçlü 
devlete yönelik eğilimin artacağı tartışmalarında Türkiye gerek salgınla mü-
cadele performansı gerek devletin kapasite projeksiyonu sayesinde birçok 
ülkeden müspet anlamda ayrışmıştır.31 Tüm kurumsal süreçlerini, kaynak ve 
mekanizmalarını Kovid-19 ile ortaya çıkan şartlara uyarlayan ve bununla mü-

29 The Covid-19 Global Response Index, Foreing Policy, 5 Agust 2020, https://
globalresponseindex.foreignpolicy.com/. (Erişim Tarihi: 25.10.2020).

30 Nebi Miş, “Türkiye’nin Kriz Yönetim Başarısı”, Kriter, Sayı.45, Nisan 2020,
31 “Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Tehditler” Türkiye Dışişleri Bakanlığı 

Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, s.15.
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cadeleye seferber eden Türkiye ayrıca büyük bir dayanışma ruhu sergileyerek 
Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice 
güneş var” sözü ile Kovid-19 ile mücadele bağlamında birçok ülkeye yardım-
da bulunmuştur. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadele bağlamındaki yardımları 
ağırlık olarak tıbbi malzeme yardımından, özellikle kişisel koruyucu malze-
melerinden oluşmaktadır. Ayrıca Türkiye tarafından üretilmiş olan solunum 
cihazları da hibe olarak ihtiyacı olan ülkelere gönderilmiştir. İnsani ve giri-
şimci dış politika anlayışının bir yansıması olan söz konusu yardımlar salgı-
nın yaratmış olduğu zorlu insani, sosyal ve ekonomik koşulların hafifletilmesi 
amacıyla Sağlık bakanlığı başta olmak üzere diğer kurumlarla istişare edilerek 
dünyanın dört bir yanına ulaştırılmaya çalışılmıştır. Salgın sürecinde 158 farklı 
ülkeden yardım talebi almış olan Türkiye şuana kadar 155 ülkeye yardım sağ-
lamış bulunmaktadır.32 Türkiye salgın sürecinde sadece kendisinden talep edi-
len yardımları sağlamakla kalmamış salgının etkilemiş olduğu ülkelerde yerel 
kaynakların kullanılarak kişisel koruyucu malzeme üretilmesine ilişkin eğitim 
programları düzenlemiştir. Dolayısıyla insani olduğu kadar stratejik bir mahi-
yet taşıyan Kovid-19 salgınının başlangıcından beri işbirliği ve dayanışmanın 
önemine dikkat çeken Türkiye’nin kapasite ve uygulamaları ile yapmış olduğu 
sağlık yardımları salgın sonrasında devletin mahiyeti tartışmalarında hakkın-
da konuşulacak örneklerden biri olmasını sağlamanın yanı sıra aynı zamanda 
bazı siyasi yakınlaşmalara da önayak olabilir.33  Bu kapsamda Afrika ülke-
leriyle ilişkilerini karşılıklı yarar ve karşılıklı saygı temelinde güçlendirmek 
için diplomasisini Afrika’ya yönelten Türkiye kıtaya önceden yapmış olduğu 
ve halihazırda sürdürdüğü insani yardımların da bir devamı olarak Afrika’nın 
Kovid-19 ile mücadelesi çerçevesinde kıtaya yardım elini uzatmıştır. Afrika 
politikasının öncelikli uygulama unsuru kapasite inşası olan Türkiye, yardım 
talebi aldığı 48 ülkeyle ilk sırada gelen kıta Afrikası ülkelerine Kovid-19 ile 
mücadele kapsamında maske, dezenfektan, tulum gibi  tıbbi yardım malzeme-
leri göndermiştir.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında en kapsamlı yardım Doğu Af-
rika ülkesi Somali’ye gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından hazırlanan sedye, yatak ve 
nevresim gibi malzemeler Ankara’dan Mogadişu’ya hareket eden Türk Hava 
Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı ile Somali’ye gönderilmiştir. Ayrıca Türk 

32 Koronavirüs Salgınındaki Rol ve Vizyonumuz, http://www.mfa.gov.tr/koronavirus-
salginindaki-rol-ve-vizyonumuz-6-11-2020.tr.mfa (Erişim Tarihi: 26.10.2020).

33 Ibid.
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mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yoğun bakım solunum cihazlarının 
Somali’ye gönderilmesiyle Kovid-19 yardımları kapsamında bir ilke imza atıl-
mıştır.34

 İnsani yardım konusunda dünyanın en cömert ülkelerinden biri olan Tür-
kiye’nin Kovid-19 ile mücadele bağlamındaki yardımları yalnızca tıbbi malze-
me yardımlarıyla sınırlı kalmamıştır. TİKA’nın salgın tehdidi devam ederken 
sınırların kapatılmasından dolayı temel ihtiyaç malzemelerinin tedariki konu-
sunda zorluk yaşayan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrindeki 
birçok ihtiyaç sahibi aileye sağlamış olduğu gıda yardımları bu bağlamda dik-
kate değerdir.35 Sosyal ve ekonomik yaşamın sistematiğinin öngörülemez bir 
biçimde değişmesine neden olan salgından ekonomisi ağır şekilde etkilenen 
Uganda’nın yanı sıra Etiyopya da TİKA’nın salgın sürecinde gıda yardımında 
bulunduğu bir diğer Afrika ülkesi olmuştur.36 

Kovid-19 salgını ile mücadeleyi sadece ulusal sınırları içinde sürdürme-
yen Türkiye, küresel bir boyuta evrilmiş olan salgının yayılımını durdurmak 
için birçok ülkenin mali ve tıbbi arz yönünden sürdürmüş olduğu mücadele-
ye de destek sağlamaktadır. Salgının kontrol altına alınması için uluslararası 
dayanışmanın kesintisiz işlemesi gerektiğine vurgu yapan Türkiye, tedarik 
zincirinde ve dayanaklılık konusunda zorluklarla karşı karşıya kalan Senegal, 
Sudan, Çad, Moritanya, Cezayir, Umman gibi daha birçok Afrika ülkesini kriz 
yönetimi gerektiren alanlarda desteklemiştir. Diğer birçok ülkeye göre uzun 
vadeli stratejik bir politika benimseyen Türkiye’nin yardımları bir sağlık dip-
lomasisi haline gelmiştir. Türkiye tıbbi ve gıda yardımlarının haricinde Afri-
ka ülkelerinin salgınla mücadelelerinde destek sağlanması bağlamında Afrika 
Kalkınma Bankasına 3 milyar dolarlık finansman desteğinde bulunmuştur. 
Tıbbi malzemelerin satışının yasaklandığı, salgınla mücadelede sınırların ka-
patılması anlayışının benimsendiği kriz sürecinde Türkiye’nin Afrika ülkele-
rine sağlamış olduğu söz konusu yardımlar bölgenin kalkınması için vermiş 
olduğu önemin göstergesidir.

34 Merve Aydoğan, “Turkey Delivers Somalia Medical Aid to Tackle Virus”, Anadolu Agency, 
04.05.2020 https://www.aa.com.tr/en/health/turkey-delivers-somalia-medical-aid-to-tackle-
virus/1827857 (Erişim Tarihi: 26.10.2020).
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news/turkey_sends_medical_aid_to_south_africa_to_fight_virus-56833 (Erişim Tarihi: 
26.10.2020).

36 “Turkey’s TIKA Send Food Aid to Uganda  Amid COVİD-19 Pandemic”, Daily Sabah, 
27  Apr 2020 https://www.dailysabah.com/politics/turkeys-tika-sends-food-aid-to-uganda-
amid-covid-19-pandemic/news (26.10.2020).
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Sonuç olarak Afrika ülkelerinin sağlığı, güvenliği ve kalkınmaları için 
salgınla mücadele deneyim ve tecrübelerini kıta ülkeleriyle paylaşarak sorun-
ların çözümünde kalıcı katkılar sağlayan Türkiye’nin kapsamlı yardımları sal-
gın sonrası süreçte gelişen iki taraf ilişkilerinin güçlenmesi hususunda yeni 
fırsatlar doğuracaktır.

SONUÇ

Sağlık sektöründen tedarik zincirlerine ekonomiden sosyal ilişkilere ka-
dar birçok sektörde ulus devletleri ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya 
bırakan Kovid-19 salgını, devlet kurumlarının rolü ve işlevselliğinin sorgulan-
masını da beraberinde getirmiştir. Küresel ölçekte toplumların karşılıklı ba-
ğımlılığını gözler önüne seren salgın karşısında uluslarüstü kurum ve kuruluş-
ların küresel yönetişim noktasında zayıf dayanışma ve işbirliği sergilemeleri 
sosyal refahın sağlanmasında kilit role sahip olan güçlü ulus devletin önemini 
ortaya koymuştur.

Öncelikli olarak ülkelerin sağlık sistemlerini tehdit eden Kovid-19 sal-
gını, yayılımının yavaşlatılması ve salgınla mücadele noktasında en önemli 
etkenin güçlü bir sağlık alt yapısının olduğunu da kanıtlamıştır. Bu noktada  
kamusal sağlık kapasitesine,  eğitimli ve yeterli sağlık personeline, yeni teknik 
ve tedavi yöntemlerine sahip olan Türkiye gibi ülkeler etkili ve kapsamlı poli-
tikalar uygulayarak görece başarılı bir performans sergilemiştir. 

Yalnızca sağlık sistemlerini değil hayatın bütün boyutlarını etkisi altına 
alan Kovid-19 salgını Afrika kıtasında çok sayıda devletin yönetsel ve kurum-
sal kapasitesinin zayıf olmasının yanı sıra sağlık alt yapılarının yetersizliğin-
den dolayı geniş halk kitlelerini etkisi altına almıştır. Kıta ülkelerinin medikal 
ekipman desteği başta olmak üzere gıdadan ekonomiye birçok alanda yardıma 
ihtiyaç duydukları salgın sürecinde Türkiye insani ve girişimci dış politikası-
nın gereği olarak kıtaya yardım elini uzatmıştır. Kovid-19 salgını sonrasında 
Afrika ülkelerinin de kurumsal mekanizmalarını ve başta sağlık olmak üzere 
yönetişim kapasitelerini artırmaya yönelik eğilimlerinin yükseleceğini ifade 
edebilmekteyiz. Bu doğrultuda Afrika politikasının ana unsurunu kapasite in-
şası oluşturan Türkiye’nin salgın sürecinde kıta ülkelerine yapmış olduğu çok 
boyutlu destekler salgın sonrasında iki taraf ilişkilerinde önemli bir kaldıraç 
işlevi görecektir. 
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