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MASKE DİPLOMASİSİ 

Prof. Dr. Barış ÖZDAL1

Aralık 2019’da Çin’in Vuhan şehrinde başlayan Coronavirüs (Covid-19) Salgını kısa bir süre içinde Dünya Sağlık 

Örgütü (World Health Organization / WHO) tarafından pandemi olarak tanımlanmış ve tüm dünyayı etkisi al-

tına almıştır. 4 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 1 milyonu geçmiş, hayatını kaybedenlerin sayısı 

ise 60 binin üzerine çıkmıştır.

Coronavirüs Salgını’nın uluslararası sistemin 

tüm aktörlerini etkilediği bu süreçte tıbbi yar-

dım malzemelerinin diğer devletlerle paylaşımı 

dikkat çekmiş ve yeni bir diplomasi türü olarak 

karşımıza çıkmıştır. Aralarında Türkiye’nin de 

bulunduğu bazı devletler Coronavirüs’ün mer-

kezi haline gelen İspanya ve İtalya’ya tıbbi yar-

dım malzemesi gönderirken AB’nin ilk etapta 

yardımda bulun(a)maması eleştirilere neden 

olmuştur. Bu eleştiriler üzerine AB Komisyonu 

Başkanı Ursula von der Leyen 1 Nisan’da La Re-

pubblica Gazetesi’ne bir makale yazarak İtalya 

ile başlangıçta yeterince dayanışma gösterme-

diklerini kabul etmiş ve özür dilemiştir.

Maske Diplomasisi (Mask Diplomacy) kavramıysa ilk olarak 11 Mart 2020’de Cheng Li ve Ryan McElveen tara-

fından yazılan ve Brookings’de yayımlanan “Mask diplomacy: How coronavirus upended generations of Chi-

na-Japan antagonism” başlıklı makalede kullanılırken, içerik olarak Japonya’dan Çin’e yapılan tıbbi yardımları 

konu almıştır. Söz konusu makalede vurgulanan ana unsur ise Maske Diplomasisinin Çin ve Japonya arasında-
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ki tarihsel köklü düşmanlıkları kısa sürede tersine çevrilebildiği 

ve iki ülkenin bölgesel krizlerde ortak çözümlere gidebileceğinin 

önemli bir örneği olduğudur. Bu bağlamda Çin ve Japonya arasın-

daki ilişkiler bile Maske Diplomasisi ile bu kadar hızlı bir şekilde 

iyileşiyorsa, dünya çapında derin bir düşmanlığa yenik düşmüş 

birçok ilişki de düzeltilebilir.2

Maske Diplomasisi kavramının Batı kamuoyları tarafından tercih 

edilmesine yol açan ilk gelişmeyse salgının kendi ülkesinde kont-

rol altına alınmasını takiben Çin tarafından ihtiyacı olan devletle-

re yapılan yardımlar olmuştur.

Söz konusu yardımlarda ilk etapta Çin’in doğrudan büyük bir et-

kisi olmamıştır. Zira Mart ayı ortalarına kadar Çin devleti resmi 

olarak büyük miktarlarda yardım göndermezken, Çin merkezli 

çok uluslu şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu rolü üst-

lendiği görülmüştür. Örneğin dünyaca ünlü alışveriş şirketi Aliba-

ba’nın kurucusu olan Jack Ma, önce Japonya ve Güney Kore’ye 1 

milyon maske göndermiş ardından da Avrupa ülkelerine 1.8 mil-

yon maske ve 100 bin virüs tespit kiti bağışladığını açıklamıştır. 

Çin tarafından Coronavirüs Salgını ile mücadele kapsamında tıb-

bı yardım malzemelerinin gönderilmesini hızlandıran gelişmeyse 

ABD Başkanı Donald Trump’ın 17 Mart’ta yaptığı Twitter payla-

şımında “Çin Virüsü / Chinese Virus” ifadesini kullanması ve Çin 

yönetimini dünyayı geç bilgilendirmekle suçlaması olmuştur. 

Trump, bu mesajından sonra yaptığı her konuşmasında aynı vur-

guyu yapmaktan çekinmemiş ve Çin’e yönelik algıyı eleştirel 

bir yapıya dönüştürmüştür.  

Diğer bir deyişle Trump’ın söz konusu açıklamaları ile Çin bü-

yük bir imaj kaybederken bir anda tüm eleştirilerin hedefi 

haline gelmiştir. Fakat salgının ülkede kontrol altına alınma-

sı Çin için fırsat yaratmış ve Pekin yönetimi İtalya, İspanya, 

Irak, İran, Kamboçya, Filipinler, Çekya, Slovakya, Macaristan, 

Polonya ve Sırbistan başta olmak üzere pek çok devlete mas-

ke, kişisel koruma ekipmanları ve tıbbı yardım malzemeleri ile 

sağlık personeli göndermeye başlamıştır. 

Çin, Maske Diplomasisi ile neyi hedeflemektedir?

Çin’in birinci hedefi Coronavirüs Salgını’nın ilk zamanlarında olu-

şan küresel negatif imajını düzeltmek ve özellikle Batı Avrupalı 

insanların kalplerini ve zihinlerini kazanmaktır. Söz konusu imaj 

yenilemesi şüphesiz salgın öncesi dönemde bazı Çin mallarının 

2 Makalenin tam metni için bkz.; https://www.brookings.edu/blog/or-

der-from-chaos/2020/03/09/mask-diplomacy-how-coronavirus-upen-
ded-generations-of-china-japan-antagonism/ (e.t. 01.04.2020)
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düşük kaliteli olduğu algısını da değiştirebilecektir. Ayrıca gerek salgın sürecinde gerekse salgın sonrasında 

tıbbi ekipman pazarında Çin’in payının artacağı da öngörülmektedir. 

İkinci hedefse gerçek kişilerden ziyade karar alıcılar düzeyinde Çin’e karşı olan bakışın değiştirilmesidir. Bi-

lindiği üzere Çin’in gerek Kuşak Yol politikası kapsamında izlediği stratejiler gerekse çeşitli devletlere yaptığı 

mali yardımlar genellikle kuşkuyla karşılanmıştır.  Maske Diplomasisi ise hiç şüphesiz başta Avrupalı devletler 

olmak üzere pek çok ülkede Çin yanlısı grupların güvenilirliğini ve varlığını pekiştirebilecektir.

Üçüncü hedefse Çin’in uluslararası sistemi etkileyen krizlerde rol oynayabilecek etkili bir küresel güç olduğunu 

göstermektir. Bilindiği üzere uzunca bir süredir Çin’in ABD’ye rakip süper güç olup olmadığı tartışılmaktadır. 

ABD’nin 1948 tarihli Marshall Planı’yla ortaya koyduğu kriz anında yardım edebilecek, sorumluluk sahibi bir 

güç olduğu algısını, bugün Coronavirüs Salgınıyla mücadele bağlamında Çin yaratmak istemektedir. Ancak 2. 

Dünya Savaşı’na giden süreçte ABD’nin savaşı engellemek için ortaya koyduğu politikalarla salgını neredeyse 

1,5 ay saklayan, yayılmaması için hiçbir uluslararası işbirliğine yanaşmayan yani kısaca krizin temel nedeni 

olan Çin’in politikalarını karşılaştırmak da ayrı bir ikilem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her ne kadar AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olan Josep Borrell, Çin’in başta Avrupalı 

devletler olmak üzere destek isteyen tüm devletlere tıbbi yardım göndermesini “cömertlik politikası” olarak 

tanımlamış olsa da Pekin’in Maske Diplomasisi ile yumuşak gücünü artırma stratejisi izlediği somut bir ger-

çektir.

Çin’in bir dış politika aracı olarak “Maske Diplomasisi” kullanarak tam olarak neyi amaçladığını ise bize sade-

ce zaman gösterecek. Zira Çin’in uzun bir süredir başarılı bir biçimde uyguladığı “Panda Diplomasisi” örneği 

diplomasi tarihçilerinin aklında karşılaştırma verisi olarak durmaktadır.

Bu bağlamda vurgulanması gereken bir diğer olgu ise insanlığın ortak yararına inanan ve küresel krizlerde 

sorumluluk alan aktörlerin, uluslararası sistemin dönüşüm süreçlerinde büyük ölçüde söz sahibi oldukları 

gerçeğidir. Hiç şüphesiz bu olgu da Çin’in stratejisini analiz ederken bize yardımcı olacaktır.




