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KAPTAN COVİD-19

Dr. Samir Jafarov1

İnsanlar hemen hemen her şeye alışabilirler. 
Sanırım hayatlarımızın en iyi yönü bu. 

Elbette aynı zamanda en korkunç tarafı. 
Stephen King

Ünlü Amerikalı yazar Stephen King’in uzun zaman önce yazdığı “Mahşer: Kaptan Trips” (The Stand: Captain 

Trips) eseri günümüz dünyasında neredeyse gerçeğe dönmüştür. Güncel gelişmeleri ele alacağımız çalışma-

mıza, çocukluğumuzda okuduğumuz bu eseri anımsayarak King’in sözleriyle başlamak sanırım hepimiz için 

nostalji olmanın ötesinde bir anlama sahiptir. 

Bu bağlamda çalışmanızda tarihsel perspektifin yanı sıra günümüz gerçeklerini ve dünya ekonomisi ile ilgili 

bazı bilinen rakamları ortaya koyarak kısa vadede bizi bekleyen uluslararası siyasi - iktisadi konjonktürdeki 

olası gelişmeleri analiz etmeye çalışacağız.

Bilindiği üzere günümüzde birçok devlet adamı ve biliminsanı Covid-19 (Coronavirüs) salgını 2. Dünya Savaşı 

sonrasında insanlığın başına gelen en büyük trajedi olarak adlandırmakta ve artık dünyanın farklı olacağını 

ifade etmektedir.

 Peki, ne farklı olacaktır?

	Bilişim teknolojilerinin gelişimi ile zaten kısıtlı hale gelen bireysel hak ve özgürlükler yine aynı 

teknolojiler kullanılarak daha da kısıtlanacak mıdır?

	Tüketimin ve refahın daha az olacağı ve belki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisinin ve 

doların hâkim olmadığı yeni bir dünya ekonomik düzeni mi ortaya çıkacaktır? 

	Büyük güçler, konumlarını korumak veya yeni pozisyon elde etmek için birbirlerini suçlayarak 

“yeni soğuk” veya “sıcak savaş”lar mı başlatacaklardır?

Bu soruları analiz etmeden önce günümüzde oluşan duruma, Amerikalı psikolog Abraham Maslow’un İhtiyaçlar 

1 Uluslararası İlişkiler Doktoru & Diplomasi Araştırmaları Derneği Fahri Üyesi, e-mail: samir@sandeks.com.
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Hiyerarşisi teorisinin penceresinden kısaca bakmak faydalı ola-

caktır. Bilindiği üzere Maslow, 1950’lerde geliştirdiği teorisinde 

insanların ihtiyaçlarını bir piramit şeklide sınıflandırmıştır. En 

temel katmanda fizyolojik – nefes alma, yeme, uyku, sağlık; 2. 

katmanda güvenlik; 3. katmandaysa sevgi, ait olma daha sonra 

saygınlık ve en üstte de kendini gerçekleştirme yer almaktadır. 

18 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 7,6 milyarlık dünya nüfusunun 

10-20 milyonu Covid-19’a yakalanırken hastalanma korkusu en 

temel ihtiyaçlarımızı etkilemiştir. İnsanlar maskesiz nefes alma-

mayı ve seyahat özgürlüklerinden feragat edip ev hapsine gir-

meyi kabul etmişlerdir. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler (BM) 

raporlarına göre yaklaşık 820 milyon insan açlık içinde yaşa-

makta ve her yıl yaklaşık 8-10 milyon kişi açlıktan ölmektedir.2 

Yani günümüzde her 10 saniyede bir çocuk açlıktan hayatını kaybederken, uzun yıllarca süren bu duruma, 

gerçek anlamda hiç bir çözüm üretilmemektedir. Covid-19 Salgını yüzünden gidilen kısıtlamalar sonucu dünya 

refahı % 5 ila 10 arası azalacaktır ve bunun sonucu açlıktan ölen insan sayısı da büyük ihtimal aynı oranda 

artacaktır. Çünkü açlıkla boğuşan insanlar dünyanın en fakir ve hammadde ticareti yapan Afrika ve Asya ül-

kelerinde yaşamaktadır.

İlgi çekici diğer bir nokta da birçok özgürlük kısıtlanırken medya ve sosyal medyanın kısıtlanmamasıdır. Belki 

de bu durumun sayesinde insanlar can kaybı henüz dünya çapında binde bir olmasına rağmen özgürlüklerinin 

kısıtlanmasına razı olmuşlardır. ABD’nin kurucularından olan Benjamin Franklin’in şu sözleri günümüzde in-

sanlığın durumunu bize özetlemektedir. “Geçici güvenlik için özgürlüğünü feda edenler ne özgürlüğü hak eder 

ne de güvenliği.” Genel ve soyut olarak aktardığımız gerçekler ışığında Covid-19 sonrasında daha az hak ve 

özgürlüklere sahip olunacağı ve bu yönde daha çok yönlendirmelere maruz kalınacağı ileri sürülebilir. 

2. Sorumuzu analiz etmek içinse öncelikle açık kaynaklardan elde ettiğimiz bazı rakamları aktarmak faydalı 

olacaktır. 

	Dünyanın en büyük ekonomisi ABD yaklaşık 21 trilyon dolar olup, ikinci sıradaki Çin Halk 

Cumhuriyeti yani Çin yaklaşık 14 trilyon dolar hacme sahiptir.

	 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ABD doları ve ekonomisi dünyaya büyük ölçüde hâkim ol-

muştur. 1919’dan 2019’a kadar Dünya Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)’sının % 25 ile % 40 oranını 

ABD tarafından oluşturmuştur. ABD doları ise dünya ticaretinde % 42’lik kullanım oranına sahip-

ken, tüm dünya döviz rezervlerinin % 60’ı da ABD dolarından oluşmuştur.

	ABD 1. Dünya Savaşı’na 1917’de katılarak savaşın yıpratıcı etkilerinden korunmuş ve savaşan dev-

letlere silah ve askeri malzeme satışıyla küresel çapta en büyük ekonomi olduğunu göstermiştir. 

2. Dünya Savaşı’nda ise bu konumunu daha da pekiştirmiş ve günümüzde de sürdürmektedir.

	ABD daha çok sanayi ötesi bir toplum olup, GSMH’sinin % 80’i hizmet sektöründen oluşmaktadır. 

Çin’de ise hizmet sektörü oranı % 50 olup kalan % 50 ise mallardır.

	Donald Trump Hükümeti 2 yıl süren müzakerelerin ardından Çin’e dış ticaret konusunda isteğini 

büyük ölçüde kabul ettirmiştir. Aralık 2019 Aralık itibarıyla yapılan ticari sözleşme ise bu duru-

mun en iyi kanıtıdır.

Çeşitli derecelendirme kuruluşları, bankalar ve ünlü ekonomistler dünya ekonomisinin % 5 ila 10 arasında bir 

2 “The Secretary-General’s Message On World Food Day”, 16 October 2018, https://unrcca.unmissions.org/secretary-

generals-message-on-world-food-day (e.t. 15.04.2020)
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oranla küçüleceğini, Çin ekonomisinin ise öngörülen % 6 yerine % 2 büyüyeceğini tahmin etmektedirler. 

Söz konusu tahminin ilk kısmına kani olunsa da ikinci kısmına katılmak zordur. Zira kaynak ithalatçısı du-

rumunda olan Çin petrol, doğalgaz ve diğer kaynakların fiyatlarının ciddi oranda düşmesi ve kendi ürettiği 

malların fiyatlarını artırması sonucunda ekonomik büyüme trendini devam ettirecektir. Bu sebeple 2020 

sonu itibarıyla en az % 3 veya 4 büyüme sağlayacağı öngörülmektedir. 

Salgının etkisiyle dünya genelinde mal üretimi sektörü, hizmet sektöründen farklı olarak hızlı bir şekilde 

eski kapasitelerine ulaşmaktadır ve bu durumun en somut örneği de Çin’de görülmektedir. Bu kapsamda 

ortaya çıkan bir diğer soru ise ekonomisinin büyük bir kısmı hizmet sektörüyle oluşturulan ABD’nin ve 

Avrupa Birliği (AB)’nin GSMH’sinin de Çin kadar kısa sürede toparlanıp toparlanamayacağıdır. Dünyanın 

fabrikası haline gelen ve bu krizle durumunu daha da pekiştiren Çin’in, uluslararası ticarette kendi parası-

nın daha fazla kullanılması konusunda çabalarını artırması bizce olasıdır. Daha geniş bir biçimde açıklar-

sak, BRICS içinde zaten son yıllar bu istikamette çalışmalar devam etmektedir. 2019 yılı verileri itibarıyla 

Çin’in ABD’ye ihracatı yaklaşık 452 milyar dolar, ithalatı ise sadece 106 milyar dolardır.3  Ayrıca Japonya 

dan sonra en fazla ABD hazine bonosuna sahip olan ülke 1.1 trilyon dolarlık pay ile Çin’dir. Ama 2010’dan 

itibaren Çin, döviz rezervlerinde dolar oranı giderek azaltmaktadır. Tabii ki Çin’in dış ticaretinde bir anda 

yuan’a geçmesi ve doları bırakması olası değildir, sadece sürecin hızlanması gözlenebilir. 

Covid-19 virüsünün ortaya çıkışı, gelişim süreci ve mevcut neticeleri itibarıyla ilk etapta Çin’i kazanan 

aktör durumuna getirirken, ABD ve AB başta olmak üzere dünyanın geri kalanını ise kaybeden aktörler 

haline getirmiştir.  Tabii ki ABD ve müttefikleri çeşitli ekonomik, politik, hukuki ve çok düşük olasılıkla as-

keri tedbirlerle cevap vermeye çalışacaklardır. Zira bu devletler dünya sermaye piyasanın büyük kısmını 

kontrol etmektedirler. Çin’in ise her yıl en yüksek oranda dış yatırım alan ülke olduğu unutulmamalıdır. 

Bu bağlamda Covid-19 salgını sürecinde birçok ülkede toplamı 4 trilyon doları aşan ekonomiye destek pa-

ketleri açıklanmıştır. 10 Nisan 2020 tarihinde OPEC ve neredeyse tüm ciddi petrol üreticilerinin 10 milyon 

varillik üretim indirimine gitmesinde gösterdikleri işbirliği de bu çabaların başka bir örneğidir. 

ABD başta olmak üzere pek çok Batı devleti Çin’i suçlarken, medya aracılığıyla da bu algı yayılmaya 

çalışılmaktadır. Çin buna Maske Diplomasisi4 ile karşılık vermeye çalışsa da başarı olasılığı, gelişmiş ül-

kelerdeki insani ve ekonomik kayıplar artıkça azalacaktır. Uzun süredir kendi ulusal hukukunu ulusla-

rarası hukuktan üstün tutan ABD mahkemelerinde önümüzdeki aylarda Çin hükümetine karşı tazminat 

davalarının açılma olasılığı da mevcuttur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı’nın açıklama için ABD 

Senatosuna davet edilmesi buna yönelik 

eğilimlerin bir başka örneğidir.

Covid-19 ile ilgili açık kaynaklardan temin 

edilen bir kaç bilgiyi paylaşmak gerekir-

se virüsün Çin’de Kasım – Aralık 2019’da 

ortaya çıktığı malum olup, 3 ay içinde 

kontrol altına alındığı ileri sürülmüştür. 

Toplamda 1,4 milyarlık nüfustan oluşan 

Çin’de kendi resmi rakamlarına göre yak-

laşık 80 bin kişi hastalığa yakalanmış ve 3 

bin kişi hayatını kaybetmiştir. Çin’in resmi 

olarak açıkladığı bu rakamların doğruluğu 

3  https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2019 (e.t. 18.04.2020)
4 Bkz. Barış Özdal, “Maske Diplomasisi”, Diplomasi Araştırmaları Derneği Güncel Gelişmeler 4 Nisan 2020, https://
www.diplomasiarastirmalari.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/4-Nisan-2020-Maske-Diplomasisi.pdf, (e.t. 
08.04.2020).
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üzerine farklı görüşler olmakla birlikte, dünyanın en büyük ekonomileri olan ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve 

Birleşik Krallık gibi ülkelerde binlerce insanın hayatını kaybettiği de bir gerçektir.

Çin’in ilk zamanlarda basit bir grip salgını gibi algılanan Covid-19’la ilgili neden daha önce örneği görülmemiş 

önlemler aldığıysa önemli bir soru işaretidir. Bu önlemlerin Ocak 2020’den itibaren başladığı uluslararası 

kamuoyu tarafından izlenmiştir. Kasım-Aralık 2019 döneminde de Covid-19 Virüsü’nün Çin’in diğer bölgele-

rine yayılması önlenmiştir. Bu kadar yoğun bir nüfusun bulunduğu ülkede bu kadar az vaka ve ölüm olması 

gerçekten bir Çin mucizesi midir?

Aralık 2019 ve Ocak 2020 ayları süresince Çin’in dünya ile bilgi paylaşımına yanaşmadığı açıktır. Hatta Çin’e 

giden Rus bilim adamlarına virüsün orijinal numunesi bile verilmemiştir. Rus basını bu gelişmeyi birkaç kez o 

dönemde yazmıştır.5 

Tüm bunları dikkate aldığımızda, önümüzdeki aylarda ABD önderliğinde Batı ülkeleri tarafından Çin’e top-

yekûn bir fatura çıkarılabileceği önemli bir olasılıktır. Kanımızca bu durum Çin’in suçunun büyüklüğü veya 

küçüklüğünden ziyade Batı dünyasının vereceği insani ve ekonomik kayıplarına ve elbette süreç içeresinde 

Çin’in politikalarına bağlıdır.

Belirtilen hususların ışığında 2020-2021 yıllarında iktisadi çöküşle beraber insanların refah düzeyinde geçici 

de olsa azalma olacağı söylenebilir. ABD başta olmak üzere Batı dünyasının siyasi ve ekonomik açıdan Dünya 

üzerindeki etkisinin azalacağı da öngörülmektedir. Batı’nın toplumsal, ekonomik ve jeopolitik kayıplarına bağlı 

olarak Çin’e karşı ekonomik, hukuki ve hatta hibrid bir savaşın açılması da olasılıklar dâhilindedir. Lakin sıcak 

veya hibrid savaş olasılığı kısa vadede çok düşüktür. Zira Çin ve Batılı devletlerin karşılıklı bağımlılık oranı çok 

yüksektir. Bu sebeple pazarlıklar yapılarak Çin’in maddi şekilde cezalandırılması daha olasıdır. 

5 Tatiana Alexeyevna Golikova’nın  Rus Resmi Haber Ajansı Ria Novosti’ye verdiği  03.02.2020 tarihli beyan için bkz.;  
https://ria.ru/20200203/1564200558.html (e.t. 15.04.2020) 




