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Dünya Dönüşürken Geleceği 

Şekillendirmek: Büyük Sorunlar ve 

Tarihi Fırsatlar 

Hızlı dönüşümler yaşadığımız ve Covid-19’un dayattığı 

zorlu koşulların yanı sıra büyük küresel ve yerel riskler ile 

karşı karşıya olduğumuz bu dönem yalnızca yeni ve büyük 

sorunlar getirmedi, aynı zamanda uzun yıllardır devam 

etmekte olan trendleri hızlandırıp güçlendirdi. Bir yandan 

da bizleri “başka bir dünya”, “başka bir çalışma biçimi” ve 

“başka bir yaşam” kurmak konusunda düşünmeye ve yeni 

hayaller kurmaya sevk etti.  

Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren  trendleri 

yakından takip etmekle kalmayıp, 

şekillendirilmesine katkı sağlamamız gereken bir 

süreçten geçiyoruz. Bu bağlamda, Dünya 

Ekonomik Forumu’nun “sermaye”nin anlamını 

tekrar düşünmemiz gerektiğine yaptığı vurguyu 

da göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

İçinden geçmekte olduğumuz bu dönüşüm döneminin 

şartlarını göz ardı etmeden, ancak bunlara koşulsuz teslim 

olmadan toplumsal, ekonomik ve profesyonel yaşamımızı 

zenginleştirip derinleştirecek kurumlar, iş yerleri, süreçler, 

deneyimler, mekânlar ve platformlar tasarlamak alternatif 

bir geleceği birlikte inşa etmek için en önemli adımlar. Bu 

bağlamda yaratıcılık, kolektif çabalar, ortak ve özgür 

düşünce, araştırma, tartışma ve bilgi üretimi büyük önem 

taşıyor.  

Ben de bu sürece bir katkı sağlamak üzere temel küresel 

ekonomi politik ve toplumsal görünüm hakkındaki 

raporumun özetini sizlerle paylaşmak istiyorum.  

İlerleyen zamanlarda işin geleceği, dijitalleşme trendi ve 

toplumsal dönüşümler konusunda yaptığım araştırmaları 

ve görüşlerimi de paylaşmaya çalışacağım. 

Başak Coşkun 

Mayıs 2021, İstanbul 
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Büyük Dönüşüm, Büyük 

Soru: Gelecek Nasıl 

Şekillenecek?  

Dünyamız Covid-19 salgınından çok daha önce 

başlayan bir dağılma ve bu dağılmanın zorunlu 

kıldığı bir dönüşüm zorunluluğu ile karşı 

karşıyadır. 2008 finansal krizinden itibaren 

yoğunlaşan siyasi ve ekonomik çalkantılar, 

teknoloji ve dijital alanında hızlanan dönüşüm, 

iklim krizi, eşitsizlik, yoksulluk, küresel güç 

savaşları ve farklı toplum kesimlerinden 

yükselen protesto dalgaları dünya gündemini 

belirlerken ortaya çıkan Covid-19 salgını tüm 

bunların üzerine bir de tarihi bir halk sağlığı 

krizini eklemiştir. Uzun yıllardır yönetilmesi 

giderek zorlaşan sistemik ekonomik zorluklar ve 

eşitsizlik çok daha belirginleşmiş, sağlık 

sistemleri çökmüş, işsizler, yoksullar, etnik ve 

ırksal olarak dezavantajlı olan kesimler, kadınlar 

ve gençler salgından çok daha fazla 

etkilenmiştir.  

“Büyük Kapatılma” yalnızca ekonomik 

değil toplumsal, siyasi, psikolojik ve 

dijital bir dönüşüm süreci başlatmıştır.  

Birçok ülke ekonomisinin 2020’deki krizin kalıcı 

izlerini taşıyacağı, yaşam standartları 

beklentisinde salgın öncesine göre düşüş 

olduğu, yapısal dönüşüm gerekliliklerinin 

doğduğu, aşırı yoksulluğun hortladığı 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası 

(WB) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD) gibi kurumlar tarafından artık açıkça dile 

getirilmektedir.  

Eğitime ve işe ara verilmesi nedeniyle  

insan sermayesinde meydana gelen 

aşınmalar da göz önünde 

bulundurulduğunda sistemin içinde 

bulunduğu sıkışma iyice görünür 

olmaktadır.  
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Covid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla 2020 

yılında küçülen küresel ekonominin 2021 

yılından itibaren tekrar büyümeye başlaması 

öngörülmektedir. Ancak, aşı uygulamalarındaki 

keskin farklara, ekonomik desteklerin kapsamına 

ve örneğin turizm gelirlerine bağımlılık gibi 

yapısal farklara bağlı olarak ülkeler ve gelir 

grupları arasında büyüme ve toparlanma hızları 

farklı olacaktır. Küresel finansal kurumlar sağlık 

krizi sonlandığında daha kapsayıcı politikalarla 

sürdürülebilir ve yeşil ekonomiler inşa etmeye, 

sosyal yardım ve sigortaları genişleterek 

eşitsizlikle mücadele etmeye, üretken kapasiteyi 

artıracak inisiyatiflere, dijital ekonomiye 

adaptasyona ve salgından miras kalan borç 

sorununu çözmeye odaklanılması gerektiğini 

vurgulamaktadırlar.  

Daha kısıtlı mali alana ve olanaklara sahip olan 

ülkelerin ise gelir yönetimini iyileştirmeleri, vergi 

politikalarında değişimler yapmaları, harcama 

kapasitesini kritik sağlık sistemlerine, sosyal ve 

altyapısal yatırımlara yönlendirmeleri tavsiye 

edilmektedir. Uluslararası ticaret ve teknoloji 

konusundaki gerginlikler de çözülmesi gereken 

bir sorun olarak durmaktadır. Ülkelerin iklim 

krizi, dijitalleşme, uluslararası vergi sisteminin 

modernizasyonu, sınır ötesine kâr aktarımlarına 

yönelik düzenlemeler ve vergiden kaçınma gibi 

meseleler konusunda iş birliğini güçlendirmeleri 

gerektiği vurgulanmaktadır. 

Tüm bunların “söylem düzeyinde” 

oldukça önemli politika değişimlerine 

işaret ettiği açıktır.  

 

Öte yandan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 

Küresel Riskler 2021 raporunda, artan 

eşitsizlikleri ve toplumsal bölünmeyi, gençlerin 

yaşadığı zorlukları, özellikle Covid-19 sonrası 

açılan sağlık, teknoloji ve işgücü uçurumlarının 

etkilerini analizlerinin merkezine almıştır. İş 

kayıpları, derinleşen dijital bölünme ve 

toplumsal iletişimin kesintiye uğraması küresel 

nüfus üzerinde birçok etki yaratmaktadır. 

Toplumsal memnuniyetsizlik, siyasi kutuplaşma, 

jeopolitik gerginlikler, salgın sonrası ekonomik 

toparlanmanın eşitsiz ve dağınık olması, gelişmiş 

ekonomilerde durgunluk ve gelişmekte olan 

ekonomilerde potansiyellerin kaybı bunların en 

başta gelenleridir. İş ve sanayi tarafına 

baktığımızda ise küçük işletmelerin çöküşü, 

küçük ve büyük işletmeler arasındaki farkın 

açılması, piyasa dinamizminin kaybı ve buna 

bağlı olarak uzun vadeli kalkınma hedeflerini 

gerçekleştirmenin güçleşmesi de önemli riskler 

oluşturmaktadır.1 

Dolayısıyla, 2008 krizinden itibaren 

içinden geçmekte olduğumuz ve Covid-

19 salgını ile derinleşen kriz yalnızca 

ekonomik bir kriz değil, daha geniş 

kapsamlı bir “yönetim krizi”dir. Bu kriz 

makroekonomik göstergelerin çok 

ötesine geçen, temel olarak şirketler, 

çalışanlar, toplumlar ve siyasi 

yönetimler arasındaki gerilimlerin ve 

uyuşmazlıkların arttığı bir rasyonalite ve 

hikâye kaybıdır.  
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Krizler mi Dönüşüm 

Getiriyor, Dönüşümler mi 

Krizleri Çağırıyor? 

Dünyamızı etkileyen değişim 

dalgalarının arkasındaki temel 

faktörlerden biri, 1980’li yıllardan 

itibaren uygulanmakta olan ve serbest 

piyasa, serbest ticaret ve rekabet, 

küreselleşme, bireysel girişim ve beşerî 

sermaye ilkeleri üzerine inşa edilen 

neoliberal ekonomi ve toplum 

politikalarının içinden geçmekte olduğu 

kriz ve dönüşüm sürecidir.  

 

Neoliberalizm küreselleşme, emtia ve para 

akımlarının serbestleştirilmesi ve 

kuralsızlaştırılması (deregulation), devlete ve 

kamuya ait sanayi ve hizmetlerin 

özelleştirilmesi, sosyal devlet uygulamalarının ve 

sosyal güvenlik harcamalarının geri çekilmesi, 

işgücü piyasasının esnekleştirilmesi, 

sendikasızlaşma, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Dünya Bankası (WB) gibi kurumlar aracılığıyla 

uygulanan (çoğunlukla kemer sıkma programları 

içeren) mali disiplin kurallarının ve yapısal 

reformların birçok ülkede uygulanması, küresel 

borç, hisse senedi ve bankacılık faaliyetlerindeki 

büyük genişleme ve finans kapitalin ekonomik 

faaliyetlerdeki rolünün ağırlık kazanmasına bağlı 

olarak finansallaşma gibi politikalar, 

uygulamalar ve akımlarla anılır. 

Covid-19 salgını, son kırk yıldır küresel 

olarak uygulanan bu politikaların 

yarattığı ekonomik ve toplumsal 

yıkımların üzerine eklenerek toplumsal 

sözleşmeyi iyice aşındırmakta ve bu 

durum ciddi sosyal çözülmeler ve riskler 

yaratmaktadır. 

Tüm bunları şiddetlenerek devam eden küresel 

güç savaşları, küreselleşme ve tedarik zinciri 

modellerinde salgından epey önce başlayan 

dönüşüm ve dijital ekonomi ve e-ticarette 

hızlanarak devam eden genişlemeyle birlikte ele 

almak ve içinden geçmekte olduğumuz kriz ve 

dönüşüm dönemini anlayarak gelecek 

gündemlerini oluşturmak elzemdir.  
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Büyük Sistemsel 

Dönüşüm  
Kapitalizmin ve neoliberalizmin dönüşümü 

çerçevesinde epey tartışılan bir kavram hâline 

gelen Great Reset inisiyatifi çerçevesinde WEF 

Başkanı Klaus Schwab doğrudan neoliberalizmi 

eleştirmekte ve bu sistemin yol açtığı toplumsal, 

ekonomik ve çevresel risklerin iyice 

belirginleştiğini vurgulamaktadır.  

Schwab’a göre, çalışan haklarını 

aşındıran, regülasyonları ortadan 

kaldıran, vergi oranlarını düşüren ve 

küresel tekeller ortaya çıkaran serbest 

piyasa köktenciliği, yani son kırk yıldır 

ticareti, vergilendirmeyi ve rekabet 

kurallarını şekillendiren eski neoliberal 

paradigmanın temel varsayımları 

sorgulanmalı ve yeni bir paradigma 

geliştirilmelidir.2 

Nitekim, Covid-19 döneminde dünya çapında 

devletler ve hükûmetler görülmemiş ekonomik 

destek paketleri, sosyal harcama programları ve 

kamusal yatırım planları açıklamaktadırlar. Bu 

destekler, doğrudan vatandaşa dönük nakit 

destekler ve harcamalar ile işletmelere, 

şirketlere ve bankalara sağlanan finansmandan 

oluşmaktadır. 

Büyük küresel finansal kurumlar bu desteklerin 

erkenden geri çekilmemesi konusunda uyarılar 

yaparken, ABD başta olmak üzere büyük ve 

gelişmiş ülkeler eşitsizliği gidermek, istihdamı 

artırmak, işçi haklarındaki aşınmayı gidermek, 

zayıflayan altyapıları yeniden inşa etmek ve 

özellikle iklim krizi ile mücadele etmek için yeşil 

enerji yatırımlarına ağırlık vermek üzere tarihi 

ekonomi ve yatırım planları açıklamaktadırlar. 

Büyük şirketlerin ve en varlıklı kesimlerinin vergi 

oranlarının artırılması da gündemdedir. 

Tüm bunlar son kırk yıldır uygulanan kemer 

sıkmacı, sosyal harcamaları ve kamu 

yatırımlarını gerileten, devlet desteğine ve 

sosyal sigortalara değil, bireysel rekabete ve 

bireysel sorumlulaştırmaya dayanan neoliberal 

ekonomik reçetelerden ciddi anlamda sapmalar 

olarak görülebilir. Ancak, bu politikaların gerçek 

anlamda neoliberal ideolojinin geride 

bırakılması anlamına gelip gelmediği konusunda 

çok net yanıtlar vermek mümkün değildir. 

 

Ben bu ciddi söylem değişimlerinin sistemin 

sıkışmışlığını gösterdiğini, kapitalizmin verili 

versiyonu olan neoliberalizmin artık 

çalışmadığının bariz bir biçimde görünür hâle 

geldiğini ve bu gerçeğin geniş ve farklı 

çevrelerde de genel olarak kabul gördüğünü 

düşünüyorum. 
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Öte yandan, bu söylemler sistemin 

kökten bir şekilde değiştirilmesi 

anlamına gelmekten ziyade, “bildiğimiz 

anlamda” neoliberalizmin sonuna 

gelindiği şeklinde yorumlanmalıdır. Tüm 

bu söylem değişimlerinin uzun vadeli ve 

kalıcı sistem, politika ve pratik 

değişikliklerine dönüşüp dönüşmeyeceği 

toplumsal, politik ve ekonomik birçok 

farklı faktöre bağlıdır.  

Nitekim WEF ekonomik büyümenin temel 

motorlarından vazgeçmemek gerektiğini, 

devrimsel bir değişimden ziyade pragmatik bir 

kaymaya ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. 

Ayrıca, not etmek gerekir ki Covid-19 ile 

mücadele kapsamında ülkeler arasında ciddi 

eşitsizlikler görülmektedir. Zengin ülkelerin nakit 

harcama ve destekleri ile orta ve düşük gelirli 

ülkelerinkiler arasında büyük farklar vardır. 

Yüksek borçluluk ve enflasyon beklentileri 

gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin mali 

destek kapasitesini daraltmaktadır. 

Dolayısıyla, içinden geçmekte 

olduğumuz dönem, neoliberalizmin bir 

anda yıkılıp ortadan kalkacağı bir 

dönem olmaktan ziyade, küresel olarak 

parçalı, kutuplaşmalı, çatışmalı ve 

ülkeler arasında giderek farklılaşan bir 

dönüşüm dönemi olacaktır. 
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Covid-19 salgını nedeniyle ekonomiler ciddi 

oranda küçülmüş ve önümüzdeki on yılda 

ekonomik büyümenin durağanlaşması endişeleri 

doğmuştur; kişi başı millî gelirlerde gerilemeler 

yaşanmıştır; sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim 

en önde gelen sorunlardan birine dönüşmüştür; 

işsizlik oranları yükselmiş ve önümüzdeki yılların 

temel sorunlarından biri hâline gelmiştir. 

Esnekleşen işgücü piyasası çok daha 

güvencesizleşmiştir. Evden çalışabilenler ile 

çalışamayanlar, yeni ekonominin gerektirdiği 

dijital dönüşüme ayak uydurabilecek olanlar ile 

uyduramayacak olanlar, düşük beceri gerektiren 

düşük ücretli işlerde çalışanlar ile yeni modelde 

aranan özellik ve eğitime sahip olanlar 

arasındaki uçurum da derinleşmektedir. 

Bu bağlamda, WEF’in “sermaye”nin 

anlamını tekrar düşünmemiz gerektiği 

vurgusunun toplumun tüm kesimlerini 

ilgilendiren ve bu konudaki trendleri 

yakından takip etmekle kalmayıp, 

şekillendirilmesine katkı sağlamamız 

gereken bir süreç olduğunu 

düşünüyoruz.  

Zira bu sistem yalnızca malların, insanların ve 

sermayenin serbest dolaşımını sağlayan 

ekonomik çerçeveyi değil, aynı zamanda siyasi, 

kültürel ve toplumsal çerçeveyi ve en önemlisi 

de belirli tipte bir “öznelliği” kuran bir “yönetim 

rejimi”dir. Yani, neoliberalizm yalnızca bir 

ekonomik birikim rejimi değil, bu birikim 

rejiminin işlev görmesini sağlayacak olan 

toplumun ve öznelerin özel bir biçimde 

dönüştürülüp sisteme işlerlik kazandırmasını 

öngören “biyopolitik” bir toplum projesidir. 

Dolayısıyla, finansal, çevresel, sosyal ve 

beşerî sermaye tanımları ve bunların 

şekillendirdiği ve harekete geçirdiği tüm 

düşünce, davranış, yatırım ve eylemler 

zorunlu bir değişim altındadır.  

Ben, WEF yazınının “paydaş ekonomisi” 

olarak ele aldığı bu meseleyi daha farklı 

bir şekilde ele almak ve tartışmaya 

açmak gerektiğini ve şirketlerin bu 

süreçte son derece kritik bir rol 

oynayacağını düşünüyorum. 

Küresel Güç Savaşları  

Salgından önceki yıllarda Batı cephesinde “ulus 

devlet hükümranlığı”nın korunmasına yönelik 

muhafazakâr söylemler, siyasi ve toplumsal halk 

hareketleri yükselişe geçmişti. Bunların ABD 

başta olmak üzere Batı’nın uğradığı hâkimiyet 

kaybı ile doğrudan ilişkisi vardır. 

ABD’de Donald Trump son kırk yıllık neoliberal 

dönemde yoksullaşan, sanayisizleşen, işsizleşen 

ve yaşam kalitesi düşen milyonlarca 

Amerikalının desteğini tam da bu şekilde, yani 

sınır kontrolleri, göçmenlerin sınır dışı edilmesi, 

ithalat vergileri ve ticaret savaşları söylemleri 

üzerinden almayı başarmış, başkanlığı süresince 

açıkça küreselleşme karşıtı, ırkçı ve yabancı 

düşmanı politikalar benimsemiş, iklim krizini 

reddetmiş ve birçok uluslararası anlaşmadan 

çekilmiştir.  

Yeni başkan Biden da ABD’nin içinde 

bulunduğu zayıflamanın ve hâkimiyet 

kaybının farkındadır.  
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Ocak 2021’de yaptığı başkanlığının ilk 

konuşmasında Covid-19’un yol açtığı halk sağlığı 

krizi, ekonomik kriz, işsizlik, iklim krizi, ABD 

demokrasisinin gördüğü zarar ve kırılganlık, 

halkın sesinin duyulması gerektiği, yükselen 

ırkçılık, kutuplaşma ve şiddet ilk temas ettiği 

noktalardır. Tamir edilecek, iyileştirilecek ve inşa 

edilecek çok şey olduğunu kabullenen Biden, 

ABD’nin çok zor bir dönemden geçmekte 

olduğunu vurgulamış, İç Savaş, Büyük 

Depresyon, Dünya Savaşı, 9/11 gibi olayları 

hatırlatmıştır.  

 

Ekonomik tarafta Biden yönetiminin önceliği 

özellikle sağlıkla ilgili kritik ürünlerdeki tedarik 

zincirlerini güçlendirmektir. Öte yandan, 

yalnızca sağlıkla ilgili değil, enerji, yarı iletken, 

kilit elektronik ve teknolojik ürünler, 

telekomünikasyon altyapısı ve kilit 

hammaddeler alanında da daha güçlü ve esnek 

yerel tedarik zincirleri üzerinde çalışılacağı 

anlaşılmaktadır. Temel hedef tam 

yerelleşmeden ziyade esnekliği ve tedarik zinciri 

güvenliğini artırmak ve müttefiklerle çalışarak 

Amerikan ürünlerine yeni ihracat pazarları 

açmaktır.  

Bu bağlamda, Biden’ın 2021 baharında 

açıkladığı yatırım planının ve yeni 

sanayi politikasının ileri üretime 

odaklanacak kısmının da büyük önemi 

vardır. Zira ileri sanayi, ar-ge ve 

inovasyon yatırımlarının aynı zamanda 

uluslararası rekabet ve savaş politikaları 

ile de ilgisi vardır. 

Biden’ın Çin ile ticaret ilişkileri konusunda 

oldukça korumacı ve rekabetçi bir tutum 

izleyeceği ve Çin’e karşı bir Batı bloku 

oluşturmaya çalışacağı anlaşılmaktadır. Çin’in 

küresel bir lider olmasını engellemek Biden’ın 

temel hedeflerinden biridir. Bu da dünya 

ticaretinin yönü adına önemli bir göstergedir. 

2021 Nisan sonunda yaptığı konuşmada yerel 

üretimin ve tüketimin önemine, haksız rekabetle 

mücadeleye, Amerikan sanayisini olumsuz 

etkileyen ve işçilerini işsiz bırakan ticaret 

politikalarına izin verilmeyeceğine, Amerikan 

teknolojisinin ve fikrî mülkiyet haklarının 

korunmasına vurgu yapması da önemlidir. 

Öte yandan, Trump’ın aksine ABD’nin küresel 

liderliğine zarar veren ticaret politikalarını 

yeniden ele alacağını da vurgulamaktadır. 

Nitekim imzaladığı ilk yürütme kararlarında 

Trump’ın Paris İklim Anlaşması ve Dünya Sağlık 

Örgütü’nden çıkma kararlarını geri almıştır.  

Bu arada Çin’in ABD ve Hindistan gibi ülkeleri 

dışarıda bırakan ve on ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations) ülkesi ve dört adet 

diğer ülke ile imzaladığı Bölgesel Kapsamlı 

Ekonomik Ortaklık (Regional Comprehensive 

Economic Partnership) serbest ticaret anlaşması, 

Çin’i yeni küreselleşme hikayesinin ve modelinin 

en etkili mimarlarından biri yapma ve Çin ile 
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ticaret yapmayı cazip hâle getirme potansiyeline 

sahiptir.3 

Bir yandan da ABD ve Çin başta olmak 

üzere diğer gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler arasında ciddi bir teknolojik ve 

dijital mücadele sürmektedir.  

ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve bunlara ait büyük 

şirketler yapay zekâ, internet teknolojileri, veri 

kullanımı ve dijitalleşme alanında büyük 

ilerlemeler kaydetmişlerdir. Hele ki salgından 

sonra dijital platformlar ve araçlar günlük 

yaşamın, ekonominin, siyasetin ve 

sosyalleşmenin temel mekânı hâline gelmişken, 

dijital güç savaşları, dezenformasyon, siyasi 

manipülasyon, seçim yolsuzlukları ve 

demokratik halk iradesine yönelik saldırılar da 

giderek büyüyen risk alanları oluşturmaya 

başlamıştır. 

Dolayısıyla, önümüzdeki yıllar küresel ve 

bölgesel bloklaşmaların yoğunlaşacağı, ABD’nin 

Rusya ve Çin’e karşı siyasi, ekonomik ve askerî 

alanda sertleşeceği, Çin ve Rusya’nın da ABD ve 

müttefiklerine karşı bloğu genişletip 

güçlendirecekleri bir dönem olacaktır. Bu 

süreçte birçok ülke de taraf olmaya 

zorlanacaktır. Bu türden gerginlikler ve 

çatışmalar hem devletler arasındaki askerî 

savaşları hem de uzun vadeli iç savaşları 

tetikleyip yaygınlaştırması muhtemel olan 

eğilimlerdir.  
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Tedarik Zincirleri 

Küreselleşme orijinal neoliberal programın 

temel ayaklarından biri ve ucuz emek ve tüketim 

pazarlarına erişim sağlayarak kârlılık artışı 

yaratan önemli bir faktördür. Son on yıllarda 

tedarik zincirleri karmaşıklık ve mesafe 

anlamında dramatik biçimde büyümüştür.  

Öte yandan, 2016 yılından itibaren özellikle 

Trump’ın söylem ve politikalarındaki 

değişimlerle belirginleşen, başta ABD olmak 

üzere gelişmiş Batı ekonomilerinin Çin 

karşısındaki rekabet güçlerini giderek 

kaybetmeleri, Çin’in teknolojik gelişimde aldığı 

yol ve gelişmiş ekonomilerdeki 

sanayisizleşmenin yol açtığı işsizlik sorunu 

neticesinde ortaya çıkarak özellikle ABD, 

İngiltere ve çeşitli Avrupa ülkelerinde öne çıkan 

küreselleşme karşıtı bir dalga söz konusudur. 

Yalnızca ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının 

etkileri bile dünya ticareti üzerinde önemli 

etkiler yaratmış, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 

gibi küreselleşmeci kurumları endişeye 

sürüklemiştir. 

Küreselleşme ve tedarik zinciri modellerinde 

salgından epey önce başlayan bir dönüşüm 

olduğu açıktır. Emtia üreten değer zincirleri 

daha az ticaret yoğunluklu hâle gelirken, sınır 

ötesi hizmetler yükseliştedir. Emek-maliyet 

arbitrajına dayanan küresel ticaretin payı son on 

yılda düşüştedir ve küresel değer zincirleri 

yüksek beceri seviyesine dayanan bilgi-

yoğunluklu hâle dönüşmektedir. 

Emtia üreten değer zincirleri ise giderek daha 

bölgesel yoğunlaşma göstermektedir. Artık 

yüksek vasıflı işçilere ve doğal kaynaklara erişim, 

müşterilere yakınlık ve altyapıların kalitesi daha 

önemli hale gelmiştir.



  Mayıs 2021 

  10 

Gelişmekte olan ülkelerde ücret seviyelerinin 

yükselmeye başlaması da önemli bir noktadır. 

Otomasyon ve yapay zekâ gelişmeleri ise emek-

yoğun endüstrileri sermaye-yoğun hâle 

dönüştürmektedir.  

Yüksek vasıflı iş güçleri, inovasyon ve hizmet 

kapasiteleri olan gelişmiş ülkelerin bu değişimde 

avantajları vardır. Tüketici pazarlarına yakın olan 

gelişmekte olan ülkelerin de avantajları vardır. 

Öte yandan, otomasyon gelişmeleri düşük 

ücrete dayalı vasıfsız işgücü sunan ülkelerin 

rekabet avantajını aşındırmaktadır.  

Salgından önce de tedarik zincirleri kırılganlığı, 

geçici durmalar, küresel üretim ve dağıtımı 

etkileyen şoklar giderek sıklaşmaktaydı ve bu 

şokların şiddeti de artmaktaydı. Doğal felaketler, 

jeopolitik belirsizlikler, siber saldırılar gibi 

nedenlerle bir ay veya daha fazla süren 

kesintiler ortalama 3-4 yılda bir 

gerçekleşmekteydi.  

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 

Konferansı’nın (UNCTAD) Key Statistics and 

Trends in International Trade 2020 raporunda 

vurgulandığı gibi, özellikle son birkaç yıldır (Çin 

ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının da etkisi 

ile) dünya ticareti istikrarlı değildir ve 2020’deki 

Covid-19 salgını da çok ciddi bir düşüşe yol 

açmıştır.4  Dünya ticareti heterojen bir trend 

izlemektedir. Turizm, uluslararası seyahat, 

konaklama gibi sektörlerin eski seviyelere 

gelmesi uzun yıllar alacaktır.  

Salgından sonra, tedarik zincirleri ile 

ilgili genel söylem ‘just in time’dan ‘just 

in case’e geçildiğidir.  

Salgın zaten var olan eğilimleri güçlendirmiştir: 

bölgesel ticaretin ve üretimin yoğunlaşması, 

dijitalleşmenin artan rolü, tüketicilere yakınlığın 

önem kazanması, otomasyon ağırlıklı üretim 

tesislerinin salgınlara, sıcak hava dalgalarına 

daha dayanıklı olması ve otomasyon arttıkça 

emek maliyetlerinin düşüklüğünün önemini 

yitirmesi nedeniyle otomasyon trendinin 

güçlenmesi ve hızlanması.  

Öte yandan, küresel tedarik zincirlerinin ülkeler 

arasında yer değiştirip değiştirmeyeceğini 

belirleyecek olan çeşitli makro ve mikro 

faktörler vardır. Makro tarafta ülkelerin ulusal 

güvenlik politikaları, ulusal rekabet modeli ve 

yerli yeterlilik önem taşımaktadır. Mikro tarafta 

halihazırda böyle bir hareketin başlamış olup 

olmadığı, tedarik zincirinin emek yoğun mu 

sermaye yoğun mu olduğu gibi noktalar önem 

taşımaktadır. Değer zincirlerinin birbirleriyle 

bağları fiziksel konumlarında büyük değişimler 

yapılmasını ekonomik olarak güçleştirmektedir. 

Emek yoğun değer zincirlerini başka 

coğrafyalara taşımak genel olarak daha 

ekonomik iken, sermaye yoğun zincirler için 

durum farklıdır.5 

Küresel üretim ağlarının yerlerinin 

değişmesi kısa vadede kolayca 

gerçekleşecek bir şey değildir.  

Hükûmetlerin gümrük ve ithalat vergisi 

uygulamaları, ticaret anlaşmaları etkili olsa da 

şirketlerin bu zamana kadar yaptıkları büyük 

yatırımlar, üretim tesislerinin yer 

değiştirmesinin maliyeti ve fizibilitesi, özellikle 

salgından sonra değişen müşteri talep profili, 

talep büyüme ivmesi, değişen emek ve girdi 
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maliyetleri, yeni teknolojiler, gerekli 

uzmanlaşmış işgücü becerileri ve emek gücü gibi 

faktörler de önemli rol oynayacaktır. 

Öte yandan özellikle Covid-19 salgını 

sıra dışı sayılan yıkıcı felaketlerin pek de 

öyle olmayabileceğini gösterdiğinden, 

bütün bir operasyonel paradigma 

değişmektedir.  

Yaşam ve çalışma biçimleri değişmek zorunda 

olduğundan malların, insanların ve hizmetlerin 

serbest dolaşımına ve ticaretine dair tüm 

varsayımlar değişmektedir. Yeni hizmet ve ürün 

biçimleri ortaya çıkmaktadır. Dijital ürün, 

hizmet, çalışma ve yaşam biçimleri giderek 

ağırlık kazanmaktadır. Tüm bunlar kârlılık 

modellerini de değiştirmektedir. Her sektörün 

ve her sektör içinde her şirketin kendine has 

coğrafi koşulları ve üretim faktörleri çeşitli şok 

tiplerine karşı farklı kırılganlıklar içerdiğinden 

tedarik zincirlerindeki gelişimler ve dönüşümler 

de farklılıklar gösterecektir.  

Dijital Ekonomi ve E-Ticaret 

Son on yılda BİT araç ve platformlarının 

üretimde, tüketimde, hizmet ve mal ticaretinde 

artan rolüne bağlı olarak hızlı bir dijital dönüşüm 

dalgasına tanıklık ettik. Dijital ekonominin 

büyüklüğüne ilişkin ölçüm ve tahmin yöntemleri 

değişiklik gösterse de dünya GSYH’sının %4,5 ilâ 

%15,5’i arasında bir paya sahip olduğu 

düşünülmektedir. 2005-2019 arasında dijital 

hizmetlerin toplam hizmet ihracatındaki payı 

%45’ten %52’ye yükselmiştir. Öte yandan bu 

artış eşitsiz olmuş, gelişmiş ülkelerde ve yüksek 

gelirli gelişmekte olan ülkelerde daha hızlı ve 

kapsamlı olmuştur. Birçok gelişmekte olan 

ülkede e-ticaret potansiyeli altyapı, finansman, 

kaynaklar ve yönetim kabiliyeti ile sınırlıdır.6  

Dijital ekonominin merkezinde e-ticaret vardır. 

2019 itibariyle küresel e-ticaretin (B2B ve B2C 

dahil) 26,7 trilyon dolara ulaştığı, küresel 

GSYH’nın %30’unu oluşturduğu ve 2018’den 

2019’a %4 büyüdüğü tahmin edilmektedir.7 

2017-2018 arası büyüme ise %8’dir.8 2019 

verilerine göre, küresel B2B e-ticaret toplam e-

ticaretin %82’sini oluşturmaktadır ve 21,8 

trilyon dolar seviyesindedir. B2C ise 4,9 trilyon 

(2018 4,4 trilyon9) seviyesindedir ve 2018’den 

2019’a %11 büyüme göstermiştir.10 2017-2018 

arası büyüme ise %16’dır.11 En büyük B2C 

satışına sahip ülkeler Çin, ABD ve İngiltere’dir. 

 

Covid-19 salgını uzun yıllardır devam etmekte 

olan dijital dönüşümleri daha da hızlandırmıştır. 

Zira, bazı ekonomik ve sosyal faaliyetleri 

sürdürebilmek için dijital çözümler artık bir 

zorunluluk hâline gelmiştir. Telemedicine, 

telework, online eğitim gibi zorunlu gelişimler 

bir kenara, sosyal bağlarımızı sürdürebilmek için 

dahi dijital platformlar kritik önem taşımaya 

başlamıştır. Ayrıca evde geçirilen zamanın 

artmasıyla birlikte oyun ve dijital eğlenceler de 

yükselişe geçmiştir.  
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2020 yılı için veri toplanabilen ve küresel B2C e-

ticaretinin %65’ini kapsayan ülkeler ve şirketleri 

baz alarak yapılan çalışmalara göre, salgından 

sonra online perakende satışların toplam 

perakende satışlar içindeki payı 2019’daki %16 

seviyesinden %19’a çıkmıştır. Avustralya, 

Kanada, Çin, Kore, Singapur, İngiltere ve 

ABD’den oluşan toplam için, perakende satışlar 

2020 yılı içinde %1 azalırken, online perakende 

satışlar %22 artmıştır. Kore ve Çin online 

perakende ticaret payının en yüksek olduğu 

ülkelerdir. Kore’de 2019’da %20,8 olan bu oran 

2020’de %25,9’a, Çin’de %20,7’den %24,9’a, 

İngiltere’de %15,8’den %23,3’e, ABD’de ise 

%11’den %14’e yükselmiştir.12 

Bu artışın sürüp sürmeyeceği net olmasa da e-

ticaret payındaki artışın önemli bir kısmının 

kalıcı olacağını beklemek yanlış olmayacaktır. 

Öte yandan, büyüme trendi ürün ve hizmetlere 

göre de farklılaşmıştır ve bu farklılık devam 

edecektir. 

Örneğin, 13 büyük B2C e-ticaret firmasının 

verileri incelendiğinde (10 tanesi ABD ve Çin’de 

bulunmaktadır), online ticaretin 2019 ile 2020 

arasındaki değişiminin sektörlere göre 

farklılaştığı görülmektedir. Seyahat ve turizm 

gibi sektörlerde faaliyet gösteren Expedia, 

Booking, Airbnb ve Uber gibi şirketlerin brüt 

satış hacimleri düşmüştür Öte yandan, Shopify, 

Walmart, Amazon, Alibaba ve E-bay şirketlerinin 

brüt satış hacimleri artmıştır. 13 büyük şirketin 

satış hacmi toplamı ise 2019 ile 2020 yılı 

arasında ortalama %20,5 artarak toplam 2,9 

trilyon dolara varmıştır ve bu artış 2018-

2019’daki %17,9’un üzerindedir.13 

Öte yandan, e-ticaretin artışını 

belirleyecek faktörlerden biri de satın 

alım gücü, yani işsizlik oranlarının 

gelişimi, gelir ve kazanç düşüşünün 

durumu olacaktır.  

Öncü Teknolojiler 

Yapay zekâ, robot teknolojileri ve biyo-teknoloji 

gibi öncü teknolojilerdeki son gelişmeler birçok 

potansiyel barındırmaktadır. 2018 yılı itibariyle 

350 milyar dolarlık bir pazar olan öncü 

teknolojiler pazarının 2025’te 3,2 trilyon dolara 

ulaşması beklenmektedir. 2018’de 130 milyar 

dolar olan IoT (internet of things) pazarının 

2025’te 1,5 trilyona, 32 milyar olan robot 

pazarının 500 milyar dolara, 54 milyar olan PV 

teknolojisi pazarının (solar pv) 344 milyar dolara, 

0,6 milyar dolar olan 5G teknolojisin 277 milyar 

dolara, 16 milyar dolar olan yapay zekâ 

pazarının 191 milyar dolara, 32 milyar dolarlık 

bir pazar olan büyük veri pazarının ise 157 

milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.14  

Ancak, teknolojik gelişmelerin ve 

inovasyonun yaratacağı sonuçlar 

belirlenmiş değildir. Bu gelişmeler 

eşitlikçi ve demokratik bir ekonomik ve 

sosyal düzeni destekleyebilir ya da tam 

tersine demokrasiyi, eşitliği ve 

katılımcılığı zayıflatabilir.  

Zira parasal ve teknolojik sermayenin yanı sıra 

çok değerli bir veri sermayesi birkaç büyük ülke 

ve şirketin elinde toplanmakta, küresel 

araştırma ve geliştirme, inovasyon ve yapay 

zekâ yatırımları da yine belirli ülkeler ve az 

sayıda şirket tarafından yapılmaktadır. 
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Öncü Teknolojiler Pazar Büyüklüğü (aksi belirtilmedikçe milyar dolar)  

2018

 

2025 

 

Kaynak: UNCTAD Technology and Innovation Report 2021.
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Büyük teknoloji şirketleri her gün daha 

çok güç, sermaye ve birikim elde ederek 

toplum yönetiminde neredeyse 

devletlerden daha etkili olmaktadırlar.  

Bir diğer önemli endişe, öncü teknolojilerin 

gelişmiş ülkelerdeki yaygın adaptasyonunun, 

sanayi anlamında daha az gelişmiş ekonomilerin 

emek-maliyet rekabetçiliğini düşüreceği ve 

bunun da gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ve 

az gelişmiş ülkeler arasındaki teknolojik farkı 

açacağıdır. Bu durumda gelişmekte olan ve az 

gelişmiş ülkeler teknolojik gelişme dalgasını 

kaçırarak ve ekonomilerini çeşitlendirme 

fırsatını yakalayamayarak yeni istihdam 

olanakları yaratma şansını da yitirebileceklerdir. 

Gelişmekte olan ülkeleri bekleyen güçlükler ve 

riskler çeşitlidir: i) demografik değişimlerle 

düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerde genişleyen 

genç nüfusun işgücü arzını artırması ile 

ücretlerin baskılanması ve bunun da otomasyon 

için ekonomik iştahı azaltması riski vardır ii) 

düşük gelirli ülkelerde yüksek nitelikli işgücü 

daha azdır ve bu da düşük teknoloji ve 

inovasyon becerisi nedeniyle yeni 

teknolojilerden yararlanma imkanını 

daraltmaktadır iii) yoksul ülkelerde ekonomiyi 

çeşitlendirme, yeni teknolojileri sindirerek 

adapte etme becerisi daha azdır iv) birçok 

gelişmekte olan ülke ar-ge harcamalarını artırsa 

da bunlar hâlâ yetersizdir v) tarım, sağlık ve 

enerji gibi alanlardaki teknolojik gelişmelerin ve 

fikrî mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemelerin 

sıkılaştırılması bu teknolojilerin transfer ve 

kullanımını kısıtlayacaktır.15   

Netice itibariyle, yoksulluk, eşitsizlik, eğitime 

erişim, iklim krizi, sağlık hizmetlerine erişim gibi 

alanlarda teknolojik gelişme ve yeniliklerin 

olumlu etkileri olabilecekse de bunlar ancak 

gelişmelerin ve yayılımın yönlendirilmesi ve 

tabana yayılması ile mümkün olabilecektir. 

Teknolojik gelişmelerin istenen 

sonuçları üretebilmesi uygun maliyete, 

farkındalığa, erişilebilirliğe ve kullanım 

becerisine bağlı olduğu kadar, küresel iş  

birliğine, teknolojik gelişmelerin 

kurulum ve yayılım sürecinin baştan 

sona eşitlikçi ve demokratik şekilde 

yapılandırılmasına ve toplumsal refahı 

artırmaya odaklanmasına bağlıdır.  

Bu bağlamda, toplumsal sözleşmenin yurttaşlık, 

sivil toplum, demokratik katılım, güvenlik, siyasi 

ve fiziksel şiddettin yokluğu, fiziksel ve psikolojik 

sağlık, genel yaşam kalitesi, mutluluk, toplumsal 

ilişkiler, huzur, iklim ve çevre gibi veçhelerinin 

de kapsamlı olarak araştırılması ve tartışılması 

gerekmektedir. Zira, bu alanlardaki aşınma da 

en az ekonomik eksendeki aşınma kadar 

önemlidir ve ekonomik eksenler ile bunlar 

ayrılmaz bir bütündür. 
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Toplumsal Aşınma 

“Yeni Normal” Daha Derin 

Eşitsizlik, Yoksulluk, 

Güvencesizlik ve 

Geleceksizlik mi?  

Oxfam’ın 2021 yılı başında yayınlanan The 

Inequality Virus adlı raporunda eşitsizliğin temel 

direkleri olarak ataerkil düzeni, beyaz 

üstünlüğünü ve neoliberal ideolojiyi işaret 

etmesi önemlidir. Covid-19 salgınının beyaz 

olmayan ırkları, kadınları ve zaten yoksul ve 

güvencesiz olanları ayrıcalıklı kesimlere göre çok 

daha kötü etkilemiş olması bunun en acı 

göstergelerinden biridir. Birçok ülkede 

eşitsizliklerin ve çok küçük bir azınlığın aşırı  

 

 

zenginleşmesinin temelinde ırkçılığa ve kadın 

sömürüsüne dayanan ekonomik mekanizmalar 

yatmaktadır. 

Covid-19 salgınının belki de en önemli 

sonuçlarında biri hem var olan 

eşitsizlikleri şüpheye yer bırakmayacak 

şekilde tüm çıplaklığıyla gözler önüne 

sermesi hem de bu eşitsizlikleri daha da 

derinleştirmesi ve bu etkileri 

önümüzdeki uzun yıllara yaymasıdır.  

Bugün dünyanın neredeyse yarısı günde 5,5 

dolar ya da altında bir gelirle yaşamak 

zorundadır. Son kırk yılda en zengin %1 dünya 

nüfusunun yarısını oluşturan en alt gelir kesimin 
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toplam gelirlerinin iki katından fazlasını 

kazanmıştır. Bu %1 yine en alttaki %50’ye göre 

iki kat daha fazla karbon tüketimi yapmıştır.16 

Yoksulluk 

Dünya Bankası’nın öngörülerine göre Covid-19 

krizi sonrası 2020’de 88 ilâ 115 milyon, 2021’de 

ise ek olarak 23 ilâ 35 milyon insanın aşırı 

yoksulluğa düşmesi ve bunun yoksullara eklenen 

yeni insanların toplam sayısını 110 ilâ 150 

milyona getirmesi beklenmektedir.  

Salgın sonrasında yeni yoksulların farklı 

kesimlerden de geldiği görülmektedir. Yeni 

yoksullara eklenmesi beklenen nüfusun 72 

milyonu (kötü senaryoda 94 milyonu) orta gelir 

seviyesindeki ülkelerdedir. Ayrıca yeni 

yoksulların önemli bir kısmı şehirlerdedir; çoğu 

enformel hizmetlerde, inşaat sektöründe ve 

üretimde çalışmaktadır.17  

Oxfam’ın verilerine göre en tepedeki 1,000 

milyarderin Covid-19 salgını öncesi servet 

seviyelerine ulaşması dokuz ay sürmüş iken en 

yoksulların toparlanması on yıldan fazla 

sürecektir.18  

İşsizlik ve Güvencesizlik  

Covid-19 salgınının işgücü piyasası üzerindeki 

etkisi dramatik olmuştur. OECD ülkelerinde 

salgının işgücü piyasası üzerindeki ilk etkileri 

(hem istihdamdaki hem de çalışma saatlerindeki 

düşüş anlamında) 2008 krizi ile kıyaslandığında 

10 kat daha fazla olmuştur. (2020’de salgının ilk 

3 ayında toplam çalışma saati %12,2 düşmüş 

iken bu oran 2008 krizinde %1,2 olmuştur.) 

Farklı ülkelerde uygulanan farklı politikalar 

nedeniyle kimi ülkelerde işsizlik rekor seviyelere 

çıkarken, kimi ülkelerde bu artış daha az 

olmuştur. Yine de hemen hemen tüm ülkelerde 

iş arayanların sayısı artarken, iş ilanlarının sayısı 

düşmüştür.19  

 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Ocak 

2021’de yayımladığı rapora göre, 2020’de 

2019’un son çeyreğine göre küresel çalışma 

saatlerinde %8,8 kayıp olmuştur. Bu da 255 

milyon tam süreli eşdeğer (TSE) iş anlamına 

gelmektedir. Bu kayıplar 2009 krizindeki 

kayıpların dört katıdır. 2021’in ikinci yarısında 

aşıya bağlı olarak daha çok ekonomik 

toparlanma beklenmekle birlikte belirsizlikler 

sürmektedir ve toparlanma eşitsiz olacaktır. 

2020’de küresel işsizlik 33 milyon artış 

göstermiş, küresel işsizlik oranı 2019’a göre 

%1,1 artarak %6,5’e yükselmiş, 81 milyon ise 
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aktif olmayan işgücüne kaymıştır.20 2021’de 

iyimser senaryoda 36 milyon, kötümser 

senaryoda 130 milyon, orta senaryoda ise 90 

milyon çalışma saati kaybı beklenmektedir. 

İşsizlik birçok ülkede uzun vadeli bir sorun olarak 

kalacaktır.  

Bizi bekleyen daha büyük bir sorun ise 

uzun yıllardır devam eden ve Covid-19 

salgınından sonra daha da ciddileşen 

ekonomik durgunluktan kaynaklanan iyi 

işlerden yoksunluktur.  

Böylesi bir ekonomik ortamda geçinebilmek için 

gereken tasarruflardan yoksun olan milyonlarca 

işçi düşük beceri seviyesinde, düşük ücretli, yarı-

zamanlı, az çalışma saatli ve kötü çalışma 

koşulları olan işleri kabul etmek zorunda 

kalmaktadır ve bu durum giderek derin bir sorun 

hâline gelmektedir. 

 

Nitekim, ILO’nun Mayıs 2020 verilerine göre, 

dünyada 2 milyardan fazla çalışan, yani küresel 

işgücünün %62’si gelirlerini enformel 

ekonomiden kazanmaktadır. Enformel istihdam 

düşük gelirli ülkelerde toplam istihdamın 

%90’ını, orta gelirli ülkelerde %67’sini, yüksek 

gelirli ülkelerde ise %18’ini oluşturmaktadır.21  

Bu arka planda, dijitalleşme, otomasyon, yapay 

zekâ yatırımlarının toplumsal refahı ve eşitlikçi 

bir ekonomik büyümeyi sağlamaktan ziyade 

maliyet yönetimi, verimlilik ve kâr artışı odaklı 

olarak optimize edilmesi önemli olumsuz etkiler 

uyandırabilir: Çalışanlar aleyhine daha da 

esnetilmiş çalışma biçimleri, güvencesiz ve kayıt 

dışı çalışma, eksik istihdam, düşük ücretler, işten 

çıkarmalar, insan sermayesi yatırımlarının 

dramatik olarak azaltılması gibi. Uzun vadede ise 

bunlar ekonomik büyüme potansiyelini negatif 

etkileyecektir.  

Türkiye’ye baktığımızda ise, Şubat 2021 

verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki 

kişilerde işsiz sayısının 4,23 milyon ve dar tanımlı 

işsizlik oranının %13,4 olduğunu görüyoruz. 

Böylece Şubat 2021’de dar tanımlı işsizlik oranı 

bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 baz puan (214 

bin kişi) artmıştır. Atıl işgücü oranı (geniş tanımlı 

işsizlik oranı) ise %28,3 olmuştur. Geniş tanımlı 

işsizlik oranı zaman bağlı eksik istihdamı, 

potansiyel işgücünü ve işsizleri kapsamaktadır. 

Genç nüfusta ise işsizlik %26,9 ve istihdam oranı 

%28,1’dir. Genç işsizliği Şubat 2020’ye göre 2,9 

puan atmıştır, genç istihdam oranı ise 2,3 baz 

puan azalmıştır. Sosyal güvenlik kurumuna bağlı 

olmadan çalışanların payını gösteren kayıt dışı 

çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı ise 

%27,4’tür. 22 

Cinsiyet Eşitsizliği  

Günümüzde işgücü piyasası cinsiyet eşitsizliğinin 

karakterize ettiği bir piyasadır ve Covid-19 

salgını bunu daha da derinleştirmiştir. Küresel 

olarak kadınlar salgından daha kötü etkilenen 

sektörlerde çalışmaktadırlar. Bulgulara göre, 

eğer kadınlar ve erkekler Covid-19’dan olumsuz 
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etkilenen sektörlere eşit olarak dağılmış olsaydı 

112 milyon daha az kadın gelir ve iş kaybı riski 

altında olacaktı.23 Dünya çapında 740 milyon 

kadın enformel olarak çalışmaktadır ve salgının 

ilk ayında bu kadınların gelirleri %60 düşmüştür. 

 

Uzaktan Çalışmada Eşitsizlikler 

WEF anketlerine göre, salgın sırasında işçilerin 

ortalama %44’ü uzaktan çalışabilmekte, %24’ü 

ise mevcut işlerini sürdürememektedirler. 

Teorik olarak uzaktan çalışılabilen işlerin oranı 

yüksek gelirli ülkelerde %38, yüksek-orta gelirli 

ülkelerde %25, düşük orta gelirli ülkelerde %17, 

düşük gelirli ülkelerde ise %13’tür. İnternet 

erişimi dikkate alındığında bu oranlar sırasıyla, 

%33,6, %17,8, %10 ve %4’e düşmektedir. Yüksek 

gelirli ülkelerde dahi işçilerin %60’ı tamamen 

uzaktan çalışamamaktadır. Elbette bu oranlar 

sektörler arasında da farklılık göstermekte ve bu 

da eşitsizliği derinleştirmektedir.24 

AB’de en yüksek ücretli çalışanların %74’ü evden 

çalışabilmekte iken, en düşük ücretli çalışanların 

yalnızca %3’ü evden çalışabilmektedir. Evden 

çalışamayanların çoğu genç, üniversite mezunu 

olmayan, standart olmayan sözleşmelerle 

çalışan ve küçük işletmelerde istihdam edilen 

işçilerdir.25 

Her grup kendine has zorluklarla karşı karşıyadır. 

Uzaktan çalışamayanlar ciddi bir sağlık riski 

altındadırlar. Uzaktan/evden çalışabilenler, 

yaşam, çalışma, sosyalleşme, mekân gibi 

değişimler nedeniyle fiziksel ve psikolojik sağlık 

sorunları ile yüzleşmişlerdir. Hem evdeki yaşlı, 

çocuk ve ev halkı ile ilgilenmek hem de 

çoğunlukla fazla mesai yapmak zorunda 

kalmaktadırlar. Hizmet, konaklama, perakende, 

seyahat ve turizm gibi sektörlerde çalışanlar ise 

uzun vadeli işsizlik ve/veya iş ve sektör değişimi 

zorunluluğu ile karşı karşıyadırlar. 

Eğitimde Eşitsizlik  

2020 yılında 180’den fazla ülke, okulları geçici 

olarak kapatmış ve dünya çapında 1,7 milyar 

çocuk ve genç eğitimden uzak kalmıştır. Yoksul 

ülkelerdeki gençler eğitimden gelişmiş 

ülkelerdeki gençlere göre daha uzun süre uzak 

kalmaktadırlar. 32,8 milyon çocuk ve gencin 

eğitime hiç dönemeyeceği tahmin edilmektedir. 

Okulların kapanması ve artan yoksulluk 

nedeniyle 2030’a kadar küresel olarak 13 milyon 

daha fazla çocuk evliliği olması 

beklenmektedir.26  Dijital eğitime erişim de 

sorundur. Yoksul ailelerden gelen çocukların 

bilgisayara erişimi kısıtlıdır. Elbette eğitimde 

oluşan uçurumlar dezavantajlı çocuk ve 

gençlerin gelecekteki yukarı yönlü sosyal 

hareketlilik potansiyelini son derece kötü 

etkileyecektir. 

Dijital Eşitsizlik 

Son yıllarda internet erişimi olan nüfus artmış 

olsa da internet kullanımı bölgelere göre farklılık 

göstermektedir. Bu oran Batı Avrupa’da %93, 

Kuzey Amerika’da %90, Kuzey Avrupa’da %96 



  Mayıs 2021 

  19 

iken Batı Afrika’da %42, Orta Afrika’da %26, 

Doğu Afrika’da %24, Güney Asya’da %42, Doğu 

Asya’da %68, Güney Doğu Asya’da %69’tur.27 

Dijital okuryazarlık konusunda da eşitsizlikler 

vardır. Düşük gelirli ülkelerde nüfusun yalnızca 

%32’si temel dijital becerilere sahiptir. Yüksek 

gelirli ülkelerde dahi bu oran %62 civarındadır 

ve temelin biraz ötesine geçen beceriler söz 

konusu olduğunda bu oran %44’e 

düşmektedir.28 Bu da dijital yaşama geçiş ve 

dijital hizmet ve ürünlere erişim bağlamında 

önemli bir eşitsizlik ve engel oluşturmaktadır.  

 

Dijitalleşme küçük ve orta ölçekli şirketlerde de 

sorunludur. Dünya çapında KOBİ’ler şirketlerin 

%90’ını ve istihdamın yarısını oluştursa da büyük 

şirketlere göre BİT uygulamalarında geri 

kalmaktadırlar. Bu nedenle KOBİ çalışanlarının 

%10-20’si uzaktan çalışabilmekte iken büyük 

şirketlerde bu oran %50’ye çıkmaktadır.29 

Dijitalleşmede geri kalmak zaten birçok 

anlamda sıkıntıda ve darboğazda olan 

KOBİ’ler ve çalışanları için eşitsizlik ve 

iflas riski doğurmaktadır.  

Giderek açılan dijital uçurum ve bölünme eşitsiz 

bir ekonomik toparlanmaya neden olmakta ve 

toplumsal uyum üzerinde olumsuz etkiler 

yapmaktadır. Ülkelerin içinde de (yüksek gelirli 

ülkeler dahil) dijital kaynaklara erişim sosyo-

ekonomik statünün etkisi altındadır. Ayrıca, 

uzaktan çalışabilen bilgi işçileri ile uzaktan 

çalışılamayan sektörlerdeki işçiler, üretim, 

perakende ve sağlık sektörünün kimi alanlarında 

çalışan ve yeni iş bulabilmek için gereken dijital 

becerilere ve araçlara sahip olmayanlar 

arasındaki uçurum açılacaktır.  

Dijital okuryazarlıkta açılan uçurumlar 

dijital bir alt sınıf oluşturmaktadır. 

Mevcut ekonomik koşullarda kırılgan kesimlerin 

önceliği ise dijital becerilerini geliştirmek ve 

eğitime odaklanmak yerine salgının etkileri ile 

mücadele ve mevcut işlerini korumak olacaktır. 

Emek Gelirlerinde Eşitsizlik 

Küresel emek gelirlerinin oranı (sermaye 

gelirlerinin aksine) 2004’teki %54’ten 2017’de 

%51’e gerilemiştir. Dünyada küresel medyan 

gelirin altında gelir elde eden ve küresel 

işgücünün %50’sini temsil eden işçilerin gelirleri 

toplam emek gelirlerinin yalnızca %6’sını 

oluştururken, en tepedeki %10 küresel emek 

gelirlerinden %50 pay almaktadır.30 

Son 20 yılda ücret artışları ile üretkenlik artışları 

arasında fark oluşmuştur. 1999 ile 2019 yılları 

arasında emek üretkenliği (%21,8) reel 

ücretlerden daha fazla artmıştır (%14,3). 2016-

17 arasında ise üretkenlik hafif düşerken, 

ücretler hafif artmıştır ve fark %2 düşmüştür. 

Daha sonra üretkenlik tekrar ücretlerden daha 

fazla artmaya başlamıştır ve 2018-19 arasında 

fark %2 artmıştır.31 
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Covid-19 salgınından önceki 4 yılda, yani 2016 

ile 2019 yılları arasında küresel ücret artışı %1,6 

ilâ %2,2 arasında değişmiştir. Çin çıkarıldığında 

bu oran %0,9 ilâ %1,6 arasında değişmektedir. 

Gelişmekte olan G-20 ülkelerinde %3,5-4,5, 

gelişmiş G-20 ülkelerinde ise %0,4-0,9 aralığında 

gerçekleşmiştir.32 

Covid-19 krizinin etkileriyle 2020’nin ilk 

yarısında, veri elde edilebilen ülkelerin üçte 

ikisinde ortalama ücretlerdeki artış oranı 

üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşmuştur. Geri 

kalan ülkelerde ise daha ziyade düşük ücretli 

işçilerin kriz nedeniyle işsiz kalmasına bağlı 

olarak ortalama ücret seviyelerinde yapay bir 

artış raporlanmıştır. Seçili Avrupa ülkelerinde 

toplam işgücünün %50’sini oluşturan en düşük 

ücretli işçi kesimlerinin ücretleri destekler 

öncesi %17,3 oranında düşebilecekken, bu genel 

ortalama olan %6,5’in çok üzerindedir.33 Öte 

yandan özellikle Avrupa ülkelerinde ücret 

destekleri bu kayıpları belirli oranda 

karşılamıştır. 

Covid-19 Salgını II. Dünya 

Savaşından Daha Büyük 

Toplumsal Travmaya Neden 

Oldu ve Uzun Vadede Ciddi 

Psikolojik Etkiler Bekleniyor 
Dünyamız ve ülkemiz Covid-19 salgınıyla 

beraber eşitsizliklerin derinleştiği, fiziksel 

sağlığın yanı sıra psikolojik sağlığın da kötüleştiği 

bir döneme girmiştir. Nitekim Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) yetkilileri salgının kitlesel bir 

travmaya neden olduğunu, dünyadaki tüm 

bireyleri (hastalık, yakın kaybı, iş kaybı vb. 

nedenlerle) birçok açıdan etkilediğini, salgının 

henüz akut aşamasında olduğumuzu ve uzun 

vadeli psikolojik etkilerin büyük bir sorun teşkil 

edeceğini vurgulamaktadırlar.34 

WHO’nun küresel sağlık istatistiklerine göre 

yaşam beklentisi hâlâ gelir düzeyinin belirlenimi 

altındadır. Küresel olarak dünya nüfusunun 

yalnızca %33 ilâ %49’u temel sağlık hizmetleri 

kapsamındadır. Düşük ve orta gelirli ülkelerde 

bu oran daha düşüktür. 

Covid-19 salgınının küresel bir halk sağlığı krizi 

hâline gelmesinin, neoliberalizmin etkisiyle 

dönüşen üretim ve tüketim biçimiyle, 

küreselleşmeyle ve sağlık sistemlerinin (özel 

hastaneler, ilaç, aşı ve bakım hizmetleri vb.) 

yetersizliğiyle doğrudan ilgisi olduğu açıktır. 

Salgınının etkilerine baktığımızda, 24 Mayıs 2021 

WHO verilerine göre küresel bazda 166,8 milyon 

vaka ve 3,5 milyon ölümle karşı karşıya 

olduğumuzu görüyoruz. Özel sağlık sektörünün 

ve ilaç sanayisinin aşılar yerine yüksek kârlı 

tedavi ve ilaçlara odaklanmasının, salgın sonrası 

devletler arasındaki aşı eşitsizliklerinin, salgın 

yönetimi, önleyici politikalar ve patentler 

konusundaki eksikliklerin etkileri dramatik 

olmuştur. 
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WHO’nun vurguladığı gibi  2021 yılı ve sonrası 

için en önemli küresel sağlık meseleleri herkes 

için sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması, 

Covid-19 testlerine, ilaçlarına ve aşılara ulaşımın 

hızlandırılması, sağlıkta eşitsizliklerin 

giderilmesi, bilim ve verilerde küresel liderlik, 

sağlık güvenliği için küresel dayanışma, ilaç 

dirençleri ile savaş, bulaşıcı olmayan kanser, 

diyabet, kalp hastalıkları gibi hastalıkların 

önlenmesi ve özellikle Covid-19 salgını ile ilişkili 

kapanmalara, ekonomik güvencesizliğe, kaygı ve 

belirsizliğe bağlı olarak akıl sağlığı sorunları ile 

mücadeledir.35 

Ipsos’un WEF için 28 ülkede 16-74 yaş arası 

12,823 kişi ile yaptığı ankete göre, Covid-19 

salgınından sonra çalışanların %56’sı iş 

güvencesi konusunda kaygı yaşadıklarını, %55’i 

organizasyon ve günlük iş rutini ile ilgili 

değişimler nedeniyle stres yaşadıklarını, %45’i 

çocuk bakımı gibi ailevi baskılar nedeniyle stres 

yaşadıklarını, %50’si özel yaşam ve iş dengesini 

kurmakta zorlandıklarını, %46’sı verimliliklerinin 

düştüğünü, %44’ü normal saatler dışında 

çalıştıklarını, %49’u evden çalışırken yalnız ve 

izole hissettiklerini, %46’sı evden çalışırken ofis 

araç gereçlerine ve evden çalışmaya uygun 

donanıma sahip olmadıkları için güçlük 

çektiklerini belirtmiştir. Bu arada, Türkiye bu 

sorunlarda en yüksek oranlara sahip ülkelerden 

biridir.36 

 

 

 

Gençler Zor Durumda 

Bugün yaşamlarındaki ikinci büyük küresel krize 

tanıklık eden genç nesillerin gelecekleri iklim 

krizi, artan eşitsizlik, ekonomik krizler, yükselen 

şiddet ve toplumsal huzursuzlukla 

gölgelenmiştir. Demografik değişimler gençlerin 

toplumsal ve ekonomik olarak rollerinin 

artmasını da birlikte getirmelidir.  

 

Ancak gençler zorluklarla dolu bir işgücü piyasası 

ile karşı karşıyadırlar. 2008 krizi gençlerin 

işgücündeki kırılganlığını artırmıştır. Mezun olup 

iş bulmak güçleşmiş, gençler işsizlik ve düşük 

kalitede işlerde çalışma zorunluluğu ile karşı 

karşıya kalmışlardır. Gençler standart dışı, 

güvencesiz, yarı-zamanlı ve geçici  işlerde daha 

fazla çalışmaktadırlar. Genç kesimlerde 

istihdamda ve eğitimde olmayan oranı 

yükselmektedir. Dünyada genç işsizliği ortalama 

işsizlik oranının üzerindedir. Türkiye de çok 

yüksek bir genç işsizliği ile karşı karşıyadır. Genç 

nüfusta işsizlik Şubat 2021 itibariyle %26,9 ve 

istihdam oranı %28,1’dir.37 

Ekonomik ve toplumsal dönüşümler ve 

belirsizlikler gençlerin yaşam 

seçimlerini, tüketim davranışlarını ve 

uzun vadede toplumsal uyumu 

etkilemekte ve risk oluşturmaktadır. 
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Günümüz gençlerinin “kayıp nesil” 

olması ihtimali endişe vericidir.  

Bu bağlamda gençlerin sesinin duyulmasını 

sağlamak, farklı sosyo-ekonomik sınıflardaki 

gençler arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal 

mesafeyi kapatmak, nesiller arası bilgi ve 

deneyim akışını sağlamak ve dünyanın, ülkelerin 

ve kurumların yönetimine gençleri olabildiğince 

katmak elzemdir. 

Halklar Kaygılı ve Tepkili 

Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde iklim 

krizine karşı reaksiyonlar ve protestolar, ırk ve 

cinsiyet eşitsizliği ile ilgili protestolar, ekonomik 

sıkıntılar ve yolsuzluklar ile ilgili protestolar, 

2020 yılında Covid-19 salgının getirdiği 

koşulların da tetiklediği kapanma karşıtı 

protestolar vb. artmaktadır. Uluslararası 

kurumların, bankaların ve düşünce 

kuruluşlarının giderek daha çok kolektif 

iradeden, iş birliğinden, koordinasyondan, 

devlet müdahalesinden/planlamasından 

bahsetmesinin temel nedeni, neoliberal bireysel 

sorumlulaştırma mekanizmalarının, serbest 

piyasa ve rekabet çerçevesinin artık içinde 

bulunduğumuz krizi aşmakta son derece yetersiz 

kalması ve açıkça başarısızlığa düşmesidir.  

Öte yandan son yıllarda toplumsal ve 

bireysel çöküntülerin yol açtığı 

reaksiyonların hatırı sayılır bir kısmı 

popülist parti ve liderler tarafından 

anti-demokratik, otoriter ve ırkçı 

kanallara aktarılmış, küreselleşme ve 

göçmenlik karşıtı, yabancı düşmanı ve 

cinsiyetçi eğilimler güç kazanmıştır.  

Nitekim, Covid-19 gibi tarihi bir sağlık ve 

ekonomi krizini epey kötü yönetmesine rağmen 

Trump’ın aldığı yüksek oy, “Trump olgusu”nun 

ortadan kalkmadığını göstermektedir. Neoliberal 

politikalar nedeniyle kaybedilen ekonomik ve 

toplumsal güvence ve istikrar geçmişe duyulan 

bir özleme neden olmakta, ancak bu özlem 

gerçek hedefinden saparak öteki ırklara, 

kadınlara, göçmenlere ve yoksullara yönelen bir 

hınca dönüşmektedir. 

 

Krizler ve salgınlar gelirleri düşürdükçe, işsizliği 

ve güvencesizliği artırdıkça “öteki”ne olan nefret 

ve saldırganlık da yükselmektedir. Bu kesimler 

dijital platformlar üzerinden çok daha kolay 

konsolide edilip kışkırtılmaktadır. Trump’ın 

twitter performansı bunun en iyi örneklerindir. 
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Yeni Bir Şirket-Devlet Yönetimselliği 

Şekilleniyor 

Salgın, yarattığı birçok sorunun yanı sıra, büyük 

özel şirketler ve şirketlerle iş birliğini daha da 

geliştireceğini açıklayan devletler için birtakım 

fırsatlar da ortaya çıkarmıştır. 

Kimi yazarların ve araştırmacıların tekno-

feodalite olarak adlandırdığı, aslında 

hükümranlık özellikleri olan bir tekno-

yönetimsellik olarak tanımlamanın daha doğru 

olduğu bir eğilim söz konusudur. Ekonomik, 

politik, sosyal ve öznel eksenler yeni bir 

denklem/daraltılmış bir çerçeve ile yönetilmeye 

uygun hâle getirilmeye uğraşılmaktadır. 

Uzaktan çalışma teknolojilerinin ve iş yapış 

şekillerinin hızla gelişmesiyle, özellikle belirli 

çalışanlar, tüketiciler ve toplum kesimleri için 

serbest dolaşıma değil, hareketsizliğe 

(immobility) dayanan ürünlerin, hizmetlerin ve 

uzaktan çalışmanın yeni bir artık-değer çıkarım 

modeli hâline getirilmeye çalışıldığı görülüyor.  

Bunun üzerine dijital takip, kontrol ve 

gözetleme tekniklerinin gerek şirket 

gerekse devlet uygulamaları olarak 

gelişmesi ve salgınla mücadele adına 

büyük oranda toplumsal onay alması da 

eklenecek olursa, sistemin “liberalizm” 

tarafındaki ağırlığın “disiplin ve 

kontrol”e geçtiği söylenebilir. 

 

Uzaktan çalışmaya uygun işlerdeki verimlilik 

artışı potansiyeli/beklentisi, yeni çalışma 

rejiminin kalıcı olmasına niyet edilmesinin temel 

nedenidir.  

Ancak ben bu değişimlerin temel 

etkisinin ekonomik olmaktan ziyade 

siyasi ve toplumsal olduğunu, uzaktan 

ve dijital çalışmanın yalnızca bunları 

gerçekleştirebilen kesimler için değil 

tüm toplum için yeni bir yönetim modeli 

teşkil ettiğini düşünüyorum.  

Burada söz konusu olan ekonomik 

faaliyet ile entegre olan insan, çalışan, 

tüketici ve yurttaş tipinin ve yaşam ve 

toplumsallık modelinin değiştirilmeye 

çalışılmasıdır.  
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Ben bunu genel bir toplumsal yönetim 

modeli değişimi çalışması olarak 

görüyor ve bir deney süreci içinde 

olduğumuzu düşünüyorum.  

Kurulmaya çalışılan yeni yönetim modelinde 

ekonomi, siyaset, toplum ve özne eksenlerinin 

birlikte çalışmasını sağlayabilecek olan ruhun da 

bir önceki modeldeki performans-haz 

mekanizmasından farklı olabileceği 

düşünülebilir. Ancak kalıcı ve sürdürülebilir bir 

ruh hâli ve öznel model olabileceği şüphelidir.  

Dolayısıyla, yeni model de yönetim 

krizlerine gayet açıktır. Özellikle de 

salgının etkileri ortadan 

kalktığında/kalkarsa. 

Dijital Güç Konsantrasyonu 

Artıyor 

Küresel olarak teknolojiye, dijitalleşmeye ve 

yapay zekâ gibi alanlara belli başlı ülkeler ve 

büyük şirketler yatırım yapmaktadır ve büyük 

şirketler ekonomik, politik, toplumsal ve 

psikolojik alanlarda neredeyse tek iktidar gücü 

hâline gelmektedirler. Bu bağlamda (WEF’in de 

dikkat çektiği gibi) ciddi bir konsantrasyon riski 

oluşmaktadır. 

Dijital alan, “sınırsız” ve “özgür” bir 

faaliyet alanı olarak ekonomiyi ve 

toplumsallığı geliştiriyor gibi 

görünmekle birlikte, bu araçların ve 

platformların kullanımı hem erişim 

anlamında hem de gösterilen 

faaliyetlerin türü anlamında ciddi 

anlamda sınırlıdır.  

Dijital platformlar genel olarak büyük şirketlerin 

satış, pazarlama, veri toplama, analiz ve insan 

kaynaklarına erişim gibi amaçları çerçevesinde 

şekillenmektedir. Bu bağlamda demokratik 

yurttaşlık faaliyetlerinde de sınırlanma ve 

daralma söz konusudur. 

Özellikle Covid-19 salgınından sonra 

giderek güçlenen bir trend, teknolojik 

ve dijital araçların çalışanların ve 

toplumun davranışlarının, 

hareketlerinin, konumlarının, iletişimde 

bulundukları kişilerin ve verimliliğin 

izlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır.  

Dolayısıyla, bu platformlar tam da piyasa 

özgürlüğü üzerinden birer gözetleme, kontrol, 

kapanma/kapatma mekânı olarak işlev 

görmektedirler. 

Burada söz konusu olan, yalnızca 

tüketime, belirli ürünlere, belirli siyasi 

partilere vb. yönlendirilmenin çok 

ötesine geçen ve aslında belirli türden 

bir “yaşam biçimi”ne yönlendirmeye 

tekabül eden dijital ve teknolojik 

yapılar, mimariler, tasarımlar, 

platformlar, araçlar ve anlayışlardır.   
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Kullanıcılar ve aslında geniş anlamıyla toplumlar 

yalnızca kendi verilerinin toplanma, kullanılma 

ve ekonomikleştirilme yolları üzerinde 

kontrollerini kaybetmekle kalmayıp, yaşamları 

ve daha da önemlisi “kim oldukları” ve “özgür 

iradeleri” üzerindeki kontrollerini de 

kaybetmektedirler. 

“Sürü Bağışıklığı” Bir 

Yönetim Teknolojisi Olarak 

Öne Çıkıyor 

Gerek Covid-19 salgını, gerekse salgından çok 

önce başlamış olan iklim krizi, uluslararası ve 

bölgesel çatışmalar, toplumsal ayaklanma ve 

protestolar, mülteci akımları vb. dünyayı 

yalnızca sıradan bireyler için değil sermayedarlar 

ve şirketler için de oldukça güvensiz bir hâle 

getirmiştir. Dolayısıyla küresel sermayenin risk 

hesaplamaları (ve kârlılık modelleri) 

değişmektedir.  

Amaç kontrollü, düşük riskli ve fiziksel 

dünyanın tehlikelerinden olabildiğince 

arındırılmış bir ekonomik kâr alanı 

açmaktır.  

Covid-19 salgınında, survival of the fittest 

düzeneğinin en şiddetli dışavurumlarını 

gözlemledik. Sürü bağışıklığı (herd immunity) 

olarak rasyonelleştirilen bu neoliberal 

yönetimsellik tekniğinin yalnızca bu salgınla ilgili 

ve kısıtlı olmadığını ve olmayacağını anlamakta 

ve bu mantığın bundan sonraki toplum ve 

ekonomi yaşamını nasıl şekillendireceğini 

etraflıca değerlendirmekte fayda vardır.  

Salgın, nüfusun “makbul” kesimleri lehine 

ekonominin ve toplumsal yaşamın 

“normalleşmesi” için yaşlıları, işçileri, kırılgan 

toplum kesimlerini, sağlık çalışanlarını vb. “feda 

edilebilir” olarak ele alan yönetim anlayışını hem 

görünür kılmış hem de birçok ülkede ciddi 

anlamda güçlendirmiştir. 

Makroekonomik çerçeve istihdam edilebilir 

(içerilebilir) nüfusu belirleyen bir gerçeklik alanı 

yaratırken ve geri kalanlar feda edilebilir hâle 

gelirken, bir yandan da istihdam edilebilir 

nüfusu şekillendiren rasyonaliteler, söylemler, 

normlar ve normalleştirme düzenekleri 

işletilmektedir.  
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Yeni Bir Geleceği Birlikte İnşa Etmek  

 

Salgının yol açtığı görülmemiş ekonomik, 

toplumsal ve psikolojik sarsıntılar sistemin temel 

ilkelerinin ve programlarının sorgulanmasına 

neden olmaktadır. Ancak, bizi gelecekte nasıl bir 

sistemin beklediği yalnızca belirli aktörlerin, 

belirli bir ekonomik sınıfın, devlet ve 

hükûmetlerin karar ve adımlarına bağlı değildir. 

Tüm toplum kesimlerinin, çalışanların, gençlerin 

ve kadınların bu değişim sürecine katılabilmesi 

büyük önem taşımaktadır. Sisteme kökten 

değişimler yapmanın yolu sınıf, ırk ve cinsiyet 

eşitsizliklerini, iklim krizini, işsizliği, esnek işgücü 

piyasasını, güvencesizliği, sosyal devlet yapısının 

zayıflığını, özel sağlık sistemlerinin çöküşünü, 

düşük vergi oranlarını ve demokratik katılımın 

yalnızca seçimlere indirgenmiş olmasını 

sorunsallaştırmak ve tüm toplum kesimlerinin 

ekonomik ve toplumsal karar alma süreçlerinde 

yeniden söz hakkına sahip olmalarını 

sağlamaktır. 

Öte yandan, Covid-19 salgınının etkileri tam da 

bunu zorlaştırmaktadır. Zira, sosyal mesafe, 

dijitalleşme, uzaktan çalışma, 

kapanma/kapatılma, gözetleme ve kontrol gibi 

zorunluluklar artık bir yaşam tarzına 

dönüşmekte, hareketsizlik ekonomikleşmekte ve 

toplumsallık ciddi anlamda aşınmaktadır. Hatta 

bu dijital kontrol toplumu ve “siber-uzamsal 

sermaye” kullanıcıları bağımlıya 

dönüştürmektedir.  

Bu bağlamda, insanların bedensel, duygusal, 

entelektüel ve sosyal varlıklar olarak geliştiğini 

hatırlayarak, bireysel ve toplumsal bedeni 

yeniden canlandırmak, fiziksel dünya ve 

ötekilerle olan temas ve ilişkimizi yeniden 

kurmak ve en önemlisi bunları yaparken özgür 

hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı geliştirmek 

üzere birlikte düşünmek, tartışmak, araştırmak 

ve üretmek herkes için iyi bir gelecek kurmak 

için atılması gereken en önemli adımlardır.  
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