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KÖTÜ HUYLU PROBLEM PERSPEKTİFİNDEN 
COVİD-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELE 

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah UZUN 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 

abdullahuzun@ktu.edu.tr 

  

Öz 

Covid-19 pandemisi, belirsizlikler ve karmaşıklar içermesi, 
sınırları aşan bir problem olması ve çözüme karşı dirençli 
olması bağlamında oldukça kötü huylu bir problem olarak 
ortaya çıkmıştır. Neredeyse tüm Dünya ülkeleri son bir yıldır 
oldukça kötü huylu olan Covid-19 pandemisinin olumsuz 

etkileriyle çeşitli stratejilerle mücadele etmekte ve bu mücadele 
stratejilerinin başarısında da ülkelerin sahip oldukları yönetsel 
kapasite düzeyleri önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmada, 
Covid-19 pandemisi kamu yönetimi ve politikası 
literatüründeki kötü huylu problem perspektifinden ele 
alınarak, bu konuda iki çalışmanın (Uzun, 2020b ve Uzun, 
2021) bulgularından hareketle Covid-19 pandemisiyle 
mücadele stratejileri ve bu stratejilerin bir kolaylaştırıcı 
faktörü olarak yönetsel kapasitenin rolü değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Covid-19 pandemisi, kötü huylu 
problem, mücadele stratejileri, yönetsel kapasite 

 

Giriş 

İlk olarak Aralık ayının sonunda 2019’da, Çin’in Hubai 
bölgesinde Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19, 2020’nin 
Mart ayından itibaren neredeyse tüm ülkelere yayılmış ve 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart’ta pandemi 
olarak tanımlanmıştır. Pandemiler, dünya çapında yayılma 

temelinde salgın olan ve dünyada aşırı sayıda hastalığa, 
ölümlere ve etkilenen ülkelerin sosyal ekonomik durumunun 
bozulmasına neden olan küresel salgınlardır (Akın & Gözel, 
2020: 515). Covid-19’da bir pandemi olarak hem insan 
sağlığını tehdit etmesiyle tıbbi anlamda, hem de Covid-19 ile 
mücadele doğrultusunda alınan tedbir ve kısıtlamalar 
nedeniyle ikincil bir etki olarak sosyo-ekonomik anlamda 
olumsuz etkilere sahip kötü huylu (wicked) bir problem olarak 
ortaya çıkmıştır.  

Kamu yönetimi ve politikası literatüründe kötü huylu 
problemler, yüksek karmaşıklık, belirsizlik, çözüme karşı 
direnç (relentless), sınırları aşma (cross-cutting), yüksek 

anlaşmazlık veya çelişkiler içerme gibi ayırt edici özelliklerin 
birkaçını veya hepsini barındıran problemler olarak 
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anlaşmazlık veya çelişkiler içerme gibi ayırt edici özelliklerin 
birkaçını veya hepsini barındıran problemler olarak 

nitelendirilmektedir (Uzun, 2020a: 148). Covid-19 pandemisi 
de alt problem boyutları itibariyle (tıbbi ve sosyo-ekonomik 
problem boyutları) farklılaşsa da kötü huylu problemleri 
niteleyen ayırt edici özelliklerin neredeyse hepsine sahip 
olduğundan oldukça kötü huylu bir problem olarak 
nitelenebilir (Uzun, 2020b). 

Çalışmada, Covid-19 pandemisi kamu yönetimi ve politikası 
literatürü bağlamında kötü huylu problem perspektifinden ele 
alınmıştır. Bu konuda iki çalışmanın (Uzun, 2020b ve Uzun, 
2021) bulgularından hareketle ilk olarak Covid-19 
pandemisiyle çeşitli mücadele stratejilerinin etkinliği 
değerlendirilmiş, sonra da bu stratejilerin bir kolaylaştırıcı 
faktörü olarak yönetsel kapasitenin rolü ele alınmıştır. 

1. Kötü Huylu Problem Perspektifinden Covid-19 
Pandemisiyle Mücadelede Çeşitli Stratejilerin Etkinliğinin 
Değerlendirilmesi 

Kötü huylu problem kavramı özellikle 2000’li yılların 
başlarından itibaren kamu yönetimi ve kamu politikası 
literatüründe ilgi çeken bir konu haline gelmiştir. Geleneksel 
örgütsel modellerin ve bürokratik mekanizmaların kötü huylu 
problemlerle mücadelede etkisiz kalacağı düşüncesinden 
hareketle yeni strateji ve yaklaşımlar gündeme getirilmiştir. 
Bunlar, iş birlikçi yönetişim ve ağ yaklaşımı, kamu kurumları 
ve yönetim düzeyleri arasında yatay ve dikey koordinasyon ve 
bütünleşme ve karar alıcıların veya kamu yöneticilerinin iş 
birliği temelindeki liderlik tarzlarıdır.  

İşbirlikçi yönetişim ve ağ yaklaşımı stratejilerinin ana odağını, 
kamu politikası üretme veya kamusal hizmet süreçlerinin 
devlet dışı aktörlerle yani paydaşlarla birlikte yürütülmesini 
sağlayan ve kolaylaştıran mekanizmalar oluşturmaktadır 
(Uzun, 2020a: 151). Paydaş katılımı, müzakere, fikir birliğine 

dayanma, ortak üretim ve ortaklıklar, ağ yapıları iş birlikçi bir 
yönetişim anlayışının odağında yer almaktadır. İş birlikçi 
yönetişim kötü huylu problemlere kolektif çözümler üretmenin 
(Ansell, 2016, ss. 35) daha esnek, daha kapsayıcı ve daha 
uyarlanabilir mekanizmalar geliştirmenin bir stratejisi 
(McGuire, 2006, ss. 34) olarak görülmektedir.  

Koordinasyon ve bütünleşmeye dayalı stratejilerde ana odak, 
merkezi hükümetin çeşitli yatay ve dikey yönetim seviyelerinin 
kontrolünü tekrar ele geçirmesi, örgütsel olarak parçalanmış 
ve işlevsel olarak uzmanlaşmış departmanlar ve ajanslar 
arasında etkili bir iş birliğinin oluşturulması ve yetki sınırları 
içinde politika tutarlılığını sağlama yollarının ele alınmasıdır 
(Daviter, 2017: 575). Böylece kötü huylu problemlerle daha 
koordineli, bütünleşik ve tutarlı bir şekilde mücadele 
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edilebileceği düşüncesi söz konusudur. Koordinasyon ve 
bütünleşme stratejileri özellikle sınırları aşan, birden çok 

yönetim düzeyini ya da farklı sektörlerdeki kamu kurumlarını 
ilgilendiren (iklim değişikliği, iç güvenlik, göç, refah hizmetleri 
gibi) kötü huylu problemlerin belirsizlik ve karmaşıklığını 
azaltmada en iyi yol olarak sunulmaktadır (Halligan & Adams, 
2004; Lægreid & Rykkja, 2015; Pollitt, 2015).  

Kötü huylu problemlerle mücadelede liderlik tarzları da büyük 
önem taşımaktadır. Genellikle literatürde kötü huylu 
problemlere iş birliği stratejileri ile yaklaşıldığından, bu 
stratejilerin bir tamamlayıcısı olarak uyarlanabilir, 
dönüşümcü, problem çözücü, değer merkezli yönetişim 
liderliği gibi kavramlar altında iş birliğini öne çıkartan liderlik 
tarzları ön plana çıkarılmaktadır (Bao vd., 2013; Benington & 
Hartley, 2010; Head & Alford, 2015; Heifetz, 1994). 

Fakat birçok çalışmada ileri sürülen stratejilerin tüm kötü 
huylu problemlere uygun olduğu iddia edilmektedir. Oysaki 
bazı koşullara ve problem tiplerine göre farklı stratejiler daha 
etkin olabilir (Alford & Head, 2017; Daviter, 2017; Head & 
Alford, 2015; Roberts, 2000; Uzun, 2020b). Örneğin, iş birlikçi 
stratejilerin karşısında yer alan otoriter (merkeziyetçi) 
stratejilerin teknik-bilimsel nitelik de taşıyan, vatandaşların 
anlayamayacağı ölçüde karmaşık olan ve uzman bilgisine 
ihtiyaç duyulan problemler için (iklim değişikliği, pandemiler 
gibi) daha etkili olacağı ifade edilmektedir (Roberts, 2000). 
Hatta kötü huylu problemler birden fazla alt boyutta probleme 
sahip olabileceğinden problemin alt boyutları itibariyle de 
otoriter stratejiler dahil farklı stratejiler daha etkin olabilir 
(Alford & Head, 2017: 410) 

Uzun (2020b), Covid-19 pandemisiyle mücadelede en uygun 
stratejilerin ne olduğunu ya da olabileceğini pandeminin 
kendine has özelliklerine ve farklı alt problem kategorilerine 
göre analiz etmiştir. Çalışmada Covid-19 pandemisinin hem 

tıbbi hem de sosyo-ekonomik alt problem boyutları ile 
mücadelede en uygun stratejilerin farklılaşabileceği bulgusuna 
ulaşılmıştır. Covid-19’un tıbbi boyuttaki etkileriyle mücadelede 
uzman bilgisine ve kanıta dayalı otoriter stratejiler, yüksek 
düzeyde koordinasyon ve güçlü ve kararlı liderlik tarzları daha 
uygun olmaktadır. Hem kötü huylu problemleri ele alan teorik 
ve pratik çalışmalardaki bulgular, hem de Covid-19 ile daha 
başarılı mücadele eden ülke örneklerindeki uygulamalar bu 
argümanı desteklemektedir. Otoriter stratejilerin 
uygunluğunun temel nedenleri olarak problemin aciliyeti, 
bilimsel ve teknik nitelikte bir problem olması, fikir ayrılığının 
düşük düzeyde olması ve çok sayıda paydaşı içermesi 
sayılabilir. Yine aynı özelliklerden dolayı problemden 
kaçınmayan, ne yaptığını bilen, güven veren ve gerekirse risk 

alan yüksek profilli ve güçlü bir liderliğe ihtiyaç 
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duyulmaktadır. Yüksek koordinasyonun gerekliliği problemin 
sınırları aşan nitelikte ve kriz temelli olması dolayısıyladır. 

Covid 19’un sosyo-ekonomik boyuttaki etkileri ile mücadelede 
temel odak iş birliğidir. Bu boyutta belirsizlik ve karmaşıklığın 
bilimsel-teknik temelli olmaması, tıbbi boyuttaki etkilerine 
göre daha zamana yayılması, taraflar arasında fikir 
ayrılıklarının yüksek olması ve daha az paydaş içerdiğinden 
yönetilmesinin daha kolay olması nedeniyle iş birlikçi 
stratejiler, süreçler ve liderlik tarzları daha uygun olmaktadır. 
Aynı zamanda yine bu boyut da sınırları aşan bir özelliğe sahip 
olduğundan, kurumlar ve yönetim düzeyleri arası 
koordinasyon önemli olmaktadır.  

Çalışmada siyasi liderler ve uygulayıcılar için de çeşitli 
stratejilerin ne şekilde başarıya ulaşabileceğine yönelik 
argümanlar ileri sürülmektedir (Uzun, 2020b: 1209). Covid-

19’un tıbbi etkileriyle mücadelede otoriter stratejiler ön plana 
çıkmakla birlikte, karar alıcıların ve uygulayıcıların bu 
stratejileri mümkün olduğunca bilimsel görüşlere ve kanıtlara 
dayandırması önemlidir. Bu şekilde hayata geçirilecek tedbir 
ve uygulamalara güven ve bağlılık artmakta, çelişkiler 
azalmakta ve böylece başarı olasılığı yükselmektedir. Bu 
süreçte en önemli unsurlardan biri kurumlar arası yüksek 
düzeyde bir koordinasyondur. Koordinasyon eksiklikleri ya da 
krizleri bazı ülke örneklerinde olduğu gibi Covid-19 ile 
mücadelede başarısızlık düzeyini artırabilir. Ülkedeki tüm 
yönetim düzeylerinin ve kurumların liderleri ve yöneticileri 
siyasi çekişmeler dâhil her türlü çekişmeyi bir kenara bırakıp 
birlikte ve koordineli bir mücadele için iş birliği yapmalıdır. 
Yine sosyo-ekonomik problemlerin çözümünde iş birlikçi 
süreçler ve yapılar ile liderlik tarzları benimsenmelidir. 
Liderlerin ve yöneticilerin tarafları bir araya getirerek ortak 
çalışmaya ve uzlaşıya dayanan iş birlikçi yaklaşımı, fikir 
ayrılıklarının azaltılmasında, en uygun çözümlerin hayata 
geçirilmesinde ve çözümlerin meşruiyetinde büyük önem 

taşımaktadır. 

2. Kötü Huylu Problemlerle Mücadelede Yönetsel 
Kapasitenin Rolü 

Son yıllarda özellikle kamu yönetimi ve kamu politikası 
çalışmalarında yönetsel kapasite kavramı ilgi çeken 
konulardan biridir. Yönetsel kapasite düzeyi, günümüzde 
karar alıcılar ve kamu yöneticilerinin krizlerle ve kötü huylu 
problemlerle mücadeledeki başarısını etkileyen bir faktördür. 
Düşük yönetsel kapasitenin bu problemlerle mücadeleyi daha 
zorlu hale getireceği, yüksek bir kapasitenin ise kolaylaştırıcı 
bir rol oynayacağı açıktır. Fakat kötü huylu problemlerle 
mücadeleye odaklanan literatürde daha çok eylemsel 
stratejiler ön plana çıkarılmaktadır. Oysaki kötü huylu 

problemlerle mücadeledeki çeşitli eylemsel stratejilerin başarı 
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düzeyinde bir takım kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı faktörler rol 
oynayabilir. Yönetsel kapasite düzeyi de bu faktörler arasında 

sayılabilir. 

Uzun (2021) çalışmasında, literatürdeki bu eksikliğe dikkat 
çekerek alt boyutları itibariyle ülkelerin sahip oldukları 
yönetsel kapasite düzeylerinin, bir kötü huylu problem olarak 
Covid-19 pandemisi ile başarılı ve etkin bir mücadele 
hususundaki kolaylaştırıcı rolüne odaklanmıştır. Covid-19 
pandemisi gibi kötü huylu problemlerle mücadelede hangi 
yönetsel kapasite boyutlarının karar alıcılar ve uygulayıcılar 
tarafından inşa edilmesi gerektiğine ilişkin uygulamaya dönük 
bulgular elde edilmiştir. Yönetsel kapasitenin alt boyutlarında 
analitik, koordinasyon, alt yapı, ilişkisel ve sosyal koruma 
kapasite düzeylerinin Covid-19’un tıbbi ve sosyal-ekonomik 
boyuttaki etkileri ile mücadelede büyük bir rol oynadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

İlk olarak, Covid-19'un belirsizliği ve karmaşıklığı ile başa 
çıkmada gerekli bilgileri edinebilmek ve analiz edebilmek için 
yüksek bir analitik kapasite düzeyine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu ihtiyaç, ülke hükümetlerinin bilim insanları ve bilimsel 
kurullar gibi bürokratik mekanizma dışındaki uzmanlarla 
çalışmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. İkinci olarak, 
Covid-19 ile mücadele ülkelerin sağlık ve teknolojik alt yapı 
kapasitesinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ülke 
hükümetlerinin gelecek yıllarda yeni pandemiler ve diğer kötü 
huylu problemlerle mücadeleyi kolaylaştıracak altyapı 
kapasitelerine yatırım yapmaları gerekmektedir. Üçüncü 
olarak, Covid-19 gibi sınırları aşan oldukça kötü huylu 
problemlerle etkin bir mücadeleyi kolaylaştıran faktörlerden 
biri, yüksek koordinasyon kapasitesidir. Covid-19 pandemisi 
birden çok aktörü, kurumu ve yönetim düzeylerini 
ilgilendirdiği için sınırları aşma özelliğine sahiptir. Hatta 
neredeyse tüm vatandaşları ve sektörleri etkilediği için 
ülkelerdeki tüm yönetim düzeylerini ve kurumlarını 

ilgilendirmektedir. Dolayısıyla Covid-19 ile mücadelede, hem 
yatay hem de dikey anlamda tüm aktörler arasında 
koordinasyon ve iş birliği büyük önem taşımaktadır. Dördüncü 
olarak, siyasi liderlerin ve devlet kurumlarının meşruiyet ve 
güven inşa etmesini ifade eden ilişkisel kapasite, toplumun 
desteğini alarak Covid-19 gibi krizlerle daha etkin bir 
mücadelede çok büyük bir önem taşımaktadır. Kriz 
durumlarında güçlü ve kararlı bir liderlik, şeffaf ve etkili bir 
iletişim, siyasi liderlere ve uygulayıcılara duyulan güven 
düzeyini ve uygulamaların meşruiyetini artırarak, krizlerle 
mücadeleyi daha da kolaylaştırabilmektedir. Son olarak sosyal 
koruma kapasitesi boyutunda, krizi önlemek veya azaltmaya 
yardımcı olmak için ülkelerin sosyal koruma sistemlerine 

yatırımı önceliklendirmeleri ve gelecekteki zorluklarla daha iyi 
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mücadele etmelerini sağlamak üzere sosyal koruma 
sistemlerini güçlendirmelerinin önemi ortaya konulmuştur. 

Sonuç  

Bütün Dünya’yı etkileyen Covid-19 pandemisine büyük bir 
felaket ve kriz vurgusu yapılarak kriz yönetimi perspektifinden 
yaklaşılmaktadır. Fakat bu çalışmada Covid-19 pandemisine 
kötü huylu problem perspektifi ile yaklaşılarak Covid-19 
pandemisi ile mücadelede ülkelerin uygulamış oldukları 
merkezi düzeydeki çeşitli politika stratejilerinin etkinliğine ve 
bu stratejilerin etkinliğinde kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı bir 
rol oynayan ülkelerin sahip oldukları yönetsel kapasite 
düzeylerinin rolüne ilişkin iki çalışmanın sonuçları ortaya 
konulmuştur. 

Covid-19 pandemisinin alt problem kategorileri olan tıbbı ve 

sosyo-ekonomik boyutlarda problemlerin kendine has 
özelliklerine göre farklı stratejiler daha etkin olmaktadır. Covid 
19’un tıbbi etkileri ile daha etkin bir mücadelede yüksek 
düzeyde dikey ve yatay koordinasyon, güçlü ve kararlı liderlik 
tarzları ve uzman bilgisi ve kanıta dayalı otoriter stratejiler; 
sosyo-ekonomik boyuttaki etkileri ile mücadelede ise iş 
birliğine dayalı stratejiler ön plana çıkmaktadır. 

Covid-19 pandemisi ile mücadelede yüksek yönetsel kapasite 
düzeyinin problemle mücadeleyi kolaylaştırdığı, düşük 
kapasite düzeyinin ise aksine daha da zorlaştırdığı 
gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, Covid-19 ile mücadele 
deneyimleri, ülke hükümetlerinin pandemiler ve diğer kötü 
huylu problemlerle mücadelede yönetsel kapasitelerini artırma 
konusunda bir uyandırma çağrısıdır. 
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