
	

	

COVID-19 VE  
KÜRESEL ATEŞKES ÇAĞRISI 

Dr. Pınar Sayan  

COVID-19 salgını çatışma bölgeleri için ayrı bir risk teşkil etmektedir. Özellikle silahlı 
çatışma durumlarında; zayıf yönetim, altyapının tahrip edilmesi nedenleriyle sağlık hizmetleri-
ne erişilememesi; yerinden edilme; sağlık birimlerine, çalışanlarına ve insani yardım sevkiyat-
larına yönelik saldırılar; temiz içme suyu, barınma, beslenme konularındaki sorunlar; test ve 
filalasyon yapılamaması; güvenlik eksikliği; elektrik ve su kesintileri; ekonomik sorunlar gibi 
sebepler, özellikle kadınlar, çocuklar, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, engelliler ve yaşlılar 
olmak üzere bu bölgelerde yaşayanları pandemi karşısında daha kırılgan hale getirmektedir. 

COVID-19 salgını çatışma bölgeleri için ayrı 
bir risk teşkil etmektedir. Özellikle silahlı 
çatışma durumlarında; zayıf yönetim, alt-
yapının tahrip edilmesi nedenleriyle sağlık 
hizmetlerine erişilememesi; yerinden edilme; 
sağlık birimlerine, çalışanlarına ve insani 
yardım sevkiyatlarına yönelik saldırılar; temiz 
içme suyu, barınma, beslenme konularındaki 
sorunlar; test ve filalasyon yapılamaması; 
güvenlik eksikliği; elektrik ve su kesintileri; 
ekonomik sorunlar gibi sebepler, özellikle 
kadınlar, çocuklar, mülteciler, yerinden edil-
miş kişiler, engelliler ve yaşlılar olmak üzere 
bu bölgelerde yaşayanları pandemi 
karşısında daha kırılgan hale getirmektedir. 

Bu sorunlar ışığında; 23 Mart 2020’de Birleş-
miş Milletler Genel Sekreteri António Guter-
res, küresel ateşkes çağrısında bulunmuştur.1 
Çağrı, bir çok devlet, uluslararası kurum ve 
sivil toplum kuruluşu tarafından destek gör-
müş fakat sadece Kamerun, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Kolombiya, Libya, Myanmar, 

Filipinler, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Uk-
rayna ve Yemen’deki bazı çatışma tarafları bu 
çağrıya uyacaklarını açıklamıştır.2  

Küresel ateşkes çağrısını konu edinen karar 
tasarısı, 8 Mayıs’ta Birleşmiş Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyi gündemine gelse de ABD 
ve Rusya’nın bloke etmesiyle geçememiştir. 
ABD, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) dolaylı 
bir övgü verilmesine karşı çıkarken Rusya da 
bazı ülkelere yönelik yaptırımların 
azaltılmasını talep etmiştir.3 Ancak 1 Tem-
muz’da küresel ateşkesi konu alan 2532 no’lu 
karar, BM Güvenlik Konseyi’nden geçebilmiş-
tir.4 Oybirliği ile geçen kararda, tüm silahlı 
çatışma tarafları peş peşe 90 gün boyunca 
çatışmaları durdurmaya davet edilmektedir. 
Fakat IŞİD, El Kaide, El-Nusra Cephesi gibi 
Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak 
belirlenen gruplar bu davetin istisnasını oluş-
turmaktadır. Diğer bir deyişle, terörist olarak 
kabul edilen gruplara karşı yapılan silahlı 
çatışma için bir ateşkes çağrısı yapılmamıştır. 



	

	

Bu süreçte, “Ceasefires in a Time of Coivd-
19” veri tabanına göre 21 tek taraflı ve üç 
karşılıklı ateşkes ilan edilmiştir.5 

Bu analizde, Guterres’in ilk ateşkes çağrısını 
yaptığı 23 Mart’tan günümüze kadar olan du-
rum, bazı çatışma taraflarının ateşkese uya-
caklarını belirttiği, Türkiye’nin de yakın çevre-
sinde bulunan Suriye, Libya ve Yemen vaka-
ları özelinde incelenecektir. Suriye ve Libya 
çatışmalarında Türkiye de aktif rol oynarken, 
Yemen’deki çatışma DSÖ tarafından “dün-
yanın en kötü insani krizi” olarak nitelendiril-
mektedir. Bu üç ülkedeki durum uluslararası 
örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının raporları 
aracılığıyla incelenerek temel sağlık kapasite-
leri ve salgın esnasında çatışmaların gidişatı 
özetlenecektir.   

Suriye 

2011 yılında nüfusu yaklaşık 20 milyon olan 
Suriye’de, çatışmalar nedeniyle, Ocak 2019 
itibariyle 400 bin kişi hayatını kaybetmiş, 6,6 
milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş, 5,6 
milyon kişi ülkesini terk etmiştir. Yaklaşık 13,1 
milyon kişi hayatını ihtiyaç altında sürdürür-
ken, 3 milyon kişi erişilmesi zor ve kuşatma 
altındaki bölgelerde yaşamaktadır.6 Bu süre 
boyunca uluslararası insancıl hukuk bir çok 
kez ihlal edilerek; yasaklanmış kimyasal silah-
lar kullanılmış, insani yardım engellenmiş, 
zorla alıkoyma ve işkence uygulanmış ve si-
villere saldırılmıştır.7 Süregelen savaş, ülke-
nin sağlık altyapısını da önemli ölçüde etkile-
miştir. Tablo 1’de görüleceği gibi çatışmaların 
başladığı 2011’den 2018’e dek temel sağlık 
verileri kötüye gitmiştir. Son iki senede tablo-
nun daha da kötüleştiği düşünülmektedir. 
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Her 10 bin kişi için 
hastane yatağı sayısı 15,5 15,3 15,2 15,0 14,7 14,6 14,0 12,6 

Her 10 bin kişi için 
doktor sayısı 15,7 6,5 15,8 13,3 13,3 12,2 11,6 11,7 

Her 10 bin kişi için 
birinci basamak sağlık 
hizmet birimi sayısı 

1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

Her 1000 canlı doğum 
için 5 yaş altı ölüm oranı 21,4 15,1 14,6 13 13 13 17 - 

Tablo 1: Suriye’de Temel Sağlık Verilerinin Değişimi 
Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Sağlık Gözle-
mi8 

Suriye’de sadece 2073 COVID-19 vakası ve 
83 ölüm bildirilmiş olsa da DSÖ, bu sayının 
gerçek durumu yansıtmadığını, zayıflamış 
sağlık sistemi ve karantina uygulamanın zor-
luğu nedeniyle çok ciddi bir yayılma tehlikesi 
olduğunu belirtmektedir.9 Acil insani yardıma 
ihtiyacı olan 13 milyon kişiden, kamp ya da 
kamp benzeri yerleşimlerde yaşayan 6 milyo-
nunun, kalabalık barınma koşulları, beslenme 
ve temiz suya erişimlerinin olmaması nede-
niyle özellikle risk altında olduğunu belirten 
DSÖ, ülkede sağlık kurumların yarısının 
çalışmadığını ve ciddi bir sağlık çalışanı ek-
sikliği olduğunu da vurgulamaktadır.  

DSÖ’nün dikkat çektiği bir diğer konu da 
sağlık hizmetlerine yapılan saldırılardır. Buna 
göre 2016’dan beri sağlık hizmetlerine 
500’den fazla saldırı yapılmıştır.10 Kuzeybatı 
Suriye Raporu’nda sene başından beri, bu 
bölgede sağlık hizmetlerine yapılan 38 saldırı 
sonucu 31 sağlık görevlisinin hayatını kaybet-
tiğini ve 55’inin de yaralandığını belirtilmiştir.11 

Son üç ayda, Türkiye ve Rusya arasında İdlib 
için yapılan 5 Mart ateşkesine büyük ölçüde 
uyulurken, ihlaller de yaşanmıştır. Bu ihlaller 



	

	

neticesinde sivil ve askeri can kayıpları bildi-
rilmiştir. Suriye’deki savaşın diğer ayaklarını 
oluşturan Suriye ordusu, IŞİD ve muhalif 
gruplar arasında ise çatışmalar devam etmiş; 
İsrail, İran destekli mevzilere hava saldırı-
larında bulunmuştur.12 Dolayısıyla Suriye’de 
salgın döneminde tam bir ateşkes durumu 
gözlenmemiştir. Mevcut ateşkes ise BM’nin 
çağrısına istinaden değil Türkiye ve Rusya 
arasındaki müzakerelerin sonucudur. 

Yemen 

“Dünyanın en kötü insani krizi” olarak nitelen-
dirilen Yemen’de 29 milyon nüfusun, 24,1 mil-
yonu ihtiyaç içindeyken, 7 milyonu kronik ola-
rak yetersiz beslenmekte ve 10 milyonu ya-
şamlarını kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya sür-
dürmektedir.13,14 Bir milyon kişi kolera 
salgınından etkilenmiş, 100 bin kişi hayatını 
kaybetmiş, 3,6 milyon kişi yerinden edilmiş-
tir.15 19,7 milyon kişinin sağlık hizmetine eri-
şim ihtiyacı olduğu düşünülmekte fakat sağlık 
birimlerinin ancak yarısı tümüyle hizmet ver-
mekte ve ülkenin yüzde 18’inde doktor bu-
lunmamaktadır.16 Tıbbi personel, ekipman ve 
ilaç yetersizliği yaşanmakta ve çoğu sağlık 
çalışanı yaklaşık iki senedir maaş alamamak-
tadır.17 Tablo 2’de ülkenin temel sağlık verile-
rindeki vahameti görmek mümkündür. 1910 
COVID-19 vakası ve 543 ölüm bildirilse de bu 
sayıların gerçeği yansıtmadığı düşünülmek-
tedir. BM, Yemen için toplanan insani yardım 
paketinin, ihtiyacın 1 milyar dolar altında ol-
duğunu ve ülkedeki programları sürdürmeye 
yeterli olmadığını bildirmektedir.18 
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Her 10 bin kişi için hastane 
yatağı sayısı 

7,1 7,1 7,1 7,1 0,1 

Her 10 bin kişi için doktor sayısı 3 3 3 1,8 1,7 

Her 10 bin kişi için birinci basa-
mak sağlık hizmet birimi sayısı 

1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 

Her 1000 canlı doğum için 5 yaş 
altı ölüm oranı 

42 42 42 55 - 

Uluslararası yoksulluk sınırı 
altındaki nüfus (%) 

- - - 20,1 48,6 

Tablo 2: Yemen’de Temel Sağlık Verilerinin Değişimi 
Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Sağlık Gözle-
mi19 

Yemen’de 2014’ten beri devam eden 
çatışmalarda, tüm tarafların insan hakları ve 
uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği belir-
tilmektedir. Gueterres, 3 Nisan’daki konuş-
masında Yemen’deki bazı çatışma taraflarının 
ateşkese uyacağını belirtmiş olsa da 
çatışmalar durmamıştır.20 BM tarafından 
tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi 
Arabistan’ın Nisan’daki tek taraflı ateşkes 
ilanına İran destekli Husiler olumsuz yanıt 
verirken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) liderliğindeki koalisyonun 
desteklediği hükümet ve Husi güçleri 
arasındaki çatışmalar devam etmiş ve sivil 
kayıplara yol açmıştır.21 Nisan ayında BAE 
destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’nin, 
Güney Yemen’de özerklik ilan etmesi ile 
çatışmalar artmış fakat 22 Haziran’da hükü-
met ile karşılıklı ateşkese varılmıştır.22 

BM Güvenlik Konseyi 2015 tarihli 2216 no’lu 
kararında Husilerin de içinde bulunduğu bazı 
silahlı gruplara silah sevkiyatını yasak-
lamıştır.23 Fakat yasağın ihlal edilmekte oldu-
ğu BM tarafından rapor edilmiştir.24 Öte yan-
dan Suudi Arabistan ve BAE liderliğindeki 
koalisyonun bir çok kez insancıl hukuku ihlal 



	

	

ettiği öne sürülmesine rağmen, kendilerine 
yönelik bir silah ambargosu bulunmamak-
tadır. Suudi Arabistan’ın en büyük silah teda-
rikçileri arasında ABD, Birleşik Krallık, Fran-
sa, İspanya, Almanya, Kanada, İsviçre, Türki-
ye ve İtalya bulunmaktadır.25 Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin ise en büyük tedarikçileri ABD, 
Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, İsveç, Türki-
ye, Almanya, Çin, Kanada ve İsviçre’dir.26 

Yemen’de yaşanan insani krizin daha da de-
rinleşeceği ortada olmasına rağmen 
çatışmalar ve silah ticaretinin devam ettiği 
görülmektedir. Hatta bizzat ateşkes kararı 
alan BM Güvenlik Konseyi üyelerinin sağ-
ladığı silahlar, Yemen’de kullanılabilmektedir. 
 
Libya 

Libya’da 2011 yılından bu yana 6,7 milyon 
nüfusunun 426 bini yerinden edilmiştir.27 Gü-
nümüzde 900 bin kişinin ihtiyaç içinde hayat-
larını sürdürdüğü bildirilmektedir.28 Libya’da 
10121 COVID-19 vakası ve 180 ölüm bildiril-
se de bunun gerçek sayıyı yansıtmadığı dü-
şünülmektedir. Tablo 3’te görüldüğü gibi Lib-
ya’nın sağlık altyapısı, Suriye ve Yemen’e 
oranla daha iyi görünse de bu verilerin güncel 
olmadığı ve çatışmanın özellikle son bir bu-
çuk yıldır şiddetlendiği unutulmamalıdır. Nisan 
2019’dan beri yaklaşık 1000 kişinin hayatını 
kaybettiği düşünülmektedir.29  
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Her 10 bin kişi için 
hastane yatağı sayısı 

37,
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32,
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Her 10 bin kişi için 
doktor sayısı 

20 20 20 20 20 19,
5 

20 22,
9 

Her 10 bin kişi için 
birinci basamak sağlık 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,6 2,8 2,1 2,1 

hizmet birimi sayısı 
Her 1000 canlı doğum 
için 5 yaş altı ölüm 
oranı 

18 15,
4 

14,
5 

13 13 13 12 - 

Tablo 3: Libya’da Temel Sağlık Verilerinin Değişimi 
Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Sağlık Gözle-
mi30 

Ülkedeki sağlık sistemi tıbbi ekipman, ilaç ve 
çalışan eksikliği nedeniyle zaten zor durum-
dayken, sene başından beri sağlık birimlerine 
en az 21 saldırı yapıldığı ve insani yardım 
sevkiyatına yönelik engellemeler olduğu belir-
tilmektedir.31 Sadece Mayıs ayında 1023 kez 
insani yardım personeli ve sevkiyatının engel-
lendiği belirtilmiştir.32 Tüm bunlara ek olarak, 
DSÖ ve UNICEF, çatışma ve COVID-19 
salgını nedeniyle aşılama hizmetinin sekteye 
uğraması ve kızamık, çocuk felci gibi ölümcül 
olabilecek hastalıkların aşılarının tükenmek 
üzere olması nedenleriyle 250 bin çocuğun 
hayatının risk altında olduğu belirtmektedir.33 

BM tarafından tanınan ve Türkiye tarafından 
desteklenen Libya Ulusal Mutabakat Hüküme-
ti (UMH) ve Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Fransa ve Mısır tarafından desteklenen Ge-
neral Halife Hafter’in Libya Ulusal Ordusu 
(LUO) salgının ilk döneminde ateşkese uya-
caklarını açıklamış olmalarına rağmen Lib-
ya’da ateşkes uygulanmadığı, hatta 
çatışmaların arttığı gözlemlenmiştir. 14 Hazi-
ran’da Rusya Dışişleri ve Savunma Bakan-
ları’nın konuyu müzakere etmek üzere Türki-
ye’ye yapacağı ziyaret ise son anda ertelen-
miştir.  

Uluslararası Kriz Grubu, 6 Nisan’da Libya 
Ulusal Ordusu’nun Tripoli’deki Al-Hadba Has-
tanesi de dahil olmak üzere sivil hedeflere 
saldırdığını, elektrik ve su kesintilerine yol 



	

	

açtığını ileri sürmektedir.34 UMH güçleri ise 
Tripoli de dahil olmak üzere bazı LUO mevki-
lerini ele geçirmiştir. Bunlardan biri olan Tar-
houna kasabasında, toplu mezarlar bulunmuş 
ve konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne 
taşınması için girişimler başlatılmıştır. Öte 
yandan, UMH güçlerinin Sirte şehrine dayan-
ması ile Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-
Sisi, 20 Haziran’da askeri müdahale tehdidin-
de bulunmuştur. Bir taraftan LUO, yabancı 
paralı askerleri Sirte’ye yönlendirirken, diğer 
taraftan da UMH, 18 Temmuz’da Sirte ve 
Jufra hava üssünü ele geçirmek üzere ope-
rasyona başladığını duyurmuştur.35 Son ola-
rak, 21 Ağustos’ta taraflar arasında karşılıklı 
ateşkes ilan edilmiştir.36 İlan edilen ateşkesin 
etkin olmaması durumunda, çatışmaların şid-
detlenme ihtimalinin yüksek olduğu ve salgın 
ile birlikte bu durumun insani krize yol açabi-
leceği görülmektedir. 

BM Güvenlik Konseyi 2011 tarihli 1970 no’lu 
kararına göre Libya’ya (belirli durumlar hariç) 
silah sevkiyatı yapmak yasaklanmıştır.37 19 
Ocak 2020’de düzenlenen Berlin Konfe-
ransı’nda aralarında Mısır, Fransa, Rusya, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’nin de ol-
duğu 12 devlet bu karara uyacaklarını beyan 
etmiştir.38 Fakat karara rağmen salgın döne-
minde de çatışma taraflarına silah sevkiyatı 
sürmüştür. 18 Temmuz’da Fransa, Almanya 
ve İtalya, kararı ihlal edenlere karşı yaptırım 
tehdidinde bulunmuştur.39 Türkiye ise UMH’yi 
meşru olarak gördüğü için verdiği desteği giz-
lememektedir.40 

Bütün bunlara rağmen, Avrupa’ya erişmek 
için yola çıkan fakat denizden kurtarılan göç-
men ve mültecilerin Libya’daki resmi ve gayri-

resmi alıkoyma merkezlerine geri gönderilme-
si çok çarpıcıdır. Birleşmiş Milletler, bir çok 
kez bu uygulamaya karşı görüş bildirmiş olsa 
da, sene başından beri 5000 kişinin bu mer-
kezlere geri gönderildiği söylenmektedir.41 

Sonuç  

Sonuç olarak, Suriye ve Yemen’de genel bir 
ateşkes olmadığı; ancak bazı çatışma taraf-
ları arasında ateşkes uygulandığı görülmek-
tedir. Libya’da ise salgın döneminde 
çatışmalar artmış ve henüz karşılıklı bir ateş-
kese ulaşılmıştır. Her üç çatışma bölgesinde 
de hem iç hem dış aktörlerin çokluğu ateşkes 
müzakerelerini zorlaştırmaktadır. Çatışma-
ların çoğunun durmaması ve hatta artmasına 
ek olarak, uluslararası insancıl hukuka aykırı 
olmasına rağmen, sağlık birimleri, personelle-
ri ve malzemelerinin salgın döneminde bile 
saldırıya uğradığı gözlemlenmiştir. Sivil nüfu-
sa ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların 
cezasızlığından güç alan bu saldırılar 
araştırılmalı ve faillerine daha etkin bir şekilde 
yaptırım uygulanmalıdır. 

Altyapısı zaten tahrip edilmiş olan bu bölge-
lerde, salgının yayılması durumunda ciddi bir 
insani kriz riski oluşacağı görülmektedir. Ulus-
lararası örgüt ve sivil toplum kuruluşları sağlık 
hizmetleri konusunda boşluğu doldurmaya 
çalışmakta fakat yetersiz kalmaktadır. 
Çatışma bölgelerinde sağlık hizmetlerine eri-
şim ve tıbbi malzeme sevkiyatı için çalışan 
uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluş-
larına destek verilmelidir. Bu nedenle, 
ABD’nin DSÖ’den çekilmesinin bu bölgeler-
deki etkisi çok olumsuz olacaktır. 



	

	

Uluslararası insancıl hukuku ihlal etmelerine 
rağmen bazı çatışma taraflarına silah ambar-
gosu uygulanmadığı; silah ambargosu konu-
sunda BM kararı olsa bile salgın durumunda 
dahi sevkiyatın devam ettiği görülmektedir. Bu 

konuda uluslararası aktörlerin çatışan 
çıkarları nedeniyle istikrarlı ve etkili bir politika 
izlenememekte, yaptırım uygulanamamak-
tadır.  
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