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Küreselleşmenin 
Güncellenmiş Bir İşletim 
Sistemine İhtiyacı Var 

Dünya Ekonomik Forumu’nun Yönetici Direktörü Richard 
Samans, Project Syndicate sitesindeki yazısında yeni 
teknolojiler, iklim değişikliği, artan toplumsal gerilimler 
ve jeopolitik bölünmelerin, küreselleşmeyi, uluslararası 
toplumun hazırlıksız yakalandığı yeni bir aşamaya 
ulaştırdığını savunuyor. Samans’a göre bu sorunları çözmek, 
en az İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirilen kadar 
hırslı bir ortak çaba gerektiriyor. 
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2 Nisan 2009’da Londra’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, 

son dönemlerdeki küresel işbirliğinin en iyi örneklerinden biri 

olarak değerlendirilmişti. Grup olarak sadece ikinci kez bir ara-

ya gelen, küresel GSYH’nin yüzde 85’ini üreten dünyanın en 

büyük ekonomilerinin liderleri, ekonomik canlanma paketi için 

6 trilyon dolar ayırmaya, IMF’ye 1 trilyon dolar aktarmaya ve 

geniş çaplı bir finansal reform programı hayata geçirmeye ka-

rar vermişti. 2008 finans krizinin hemen ardından gerçekleşen 

zirve, sermaye piyasalarına yeniden güven duyulmasını sağla-

mak ve küresel ekonomideki çöküşü durdurmak açısından et-

kili olmuştu. 

2008 krizi, uluslararası toplumun, yeni teknolojilerin, değişen 

piyasaların ve makroekonomik koşulların etkisi karşısında fi-

nansal yönetişim anlayışını benimsemeye pek hevesli olma-

dığını gösterdi. Bundan 10 yıl sonra kendimizi benzer bir du-

rumda bulduk. Dördüncü Sanayi Devrimi, ekonomilerimizin ve 

toplumlarımızın düzeninin yanı sıra uluslararası işbirliği yön-

temlerimize de meydan okuyor. Son teknolojik gelişmelerin 

faydalarını maksimize etmek, risklerini minimuma indirmek 

için ulusal ve küresel politika çerçevelerini güçlendirmemiz ve 

modernize etmemiz gerekiyor. 

Yaşanan teknolojik dönüşüm dalgası çığır açan üç farklı dönü-

şümü bir araya getiriyor: Özellikle iklim değişimine yönelik yeni 

ekolojik zorunlulukların ortaya çıkışı; çok kutuplu yeni dün-

ya düzeninin yayılması; artan eşitsizliğin etkisiyle körüklenen 

toplumsal huzursuzluklar. Bu gelişmeler, bir araya geldiğinde, 

küreselleşmenin yeni bir aşamasını simgeliyor: Küreselleşme 

4.0. Bu aşamanın gidişatı, politik, ekonomik ve uluslararası yö-

netişim kurallarını değişen gerçekliğe ne kadar başarıyla uyar-

layacağımıza bağlı olacak. 

Popüler söylemlerin aksine, şu anda, açıklık ile korumacı poli-

tikalar; teknoloji ve istihdam; göçmenlik ve ulusal kimlik ya da 

büyüme ve toplumsal adalet arasında bir seçim yapmak duru-

munda değiliz. Bunlar sahte ikilemlerdir. Ancak bunların gün-

cel siyasi söylemde yer bulması, Küreselleşme 4.0’a ne kadar 

hazırlıksız yakalandığımızı gösteriyor.

Değişimin hızına ayak uydurabilmek için, uluslararası ve ulu-

sal boyutta işbirliği yapmamızı sağlayan “işletim sistemini” 

güncellememiz gerekiyor. Uluslararası toplum bu konuda, 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler sistemini ve 

Bretton Woods kurumlarını ortaya çıkaran Dumbarton Oaks 

ve Bretton Woods konferanslarından ilham alabilir. Her iki ör-

nekte de, gerçekleştirilen kapsamlı görüşmeler katılımcıların 

yakın geçmişten çıkarılacak dersleri değerlendirmesine ve yeni 

işbirliği mimarisinin tasarımı konusunda fikir birliğine varma-

sına olanak tanımıştı.

Günümüzde de benzer, ancak yaşanan teknolojik, ekolojik, jeo-
politik ve toplumsal değişimlerin yönetişim anlayışı üzerindeki 
etkilerine dair çok daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir değer-
lendirme ve diyalog sürecine ihtiyacımız var. Bu değişimlerin 
ülkelerin, sektörlerin ve geleneksel politika alanlarının sınırla-
rını aşmasından dolayı, küresel ve sistemli bir tepki verilmesi 
gerekiyor.

Yönetişim güçlüklerinin evrensel boyutta olması, aynı zaman-
da bir fırsat teşkil ediyor. Bu sayede uluslararası ilişkilerin par-
çalanmaya başladığı bu dönemde ortak bir projenin temelleri 
atılabilir. Ortak hedeflere yönelik küresel bir işbirliği, ülkeler ve 
diğer paydaşlar arasında bir güven ortamı kurulmasını, farklı 
toplumsal ve ekonomik alanlarda olumlu bir yayılma etkisi ya-
ratılmasını sağlayabilir.

BM’nin ve Bretton Woods’un 75’inci yaşının kutlanacağı 2020 
yılı yaklaşırken, uluslararası toplumun 2008 Finans Krizi’nden 
dersler çıkarması gerekiyor. Rehavetin yerini, çok taraflı siste-
min nasıl güçlendirileceğine ve destekleneceğine dair yeni de-
ğerlendirme ve kapsamlı diyalog süreçlerinin alması şart.

Dünya Ekonomik Forumu, bu hedef doğrultusunda, Ocak ayın-
da Davos’ta gerçekleştirilen zirve öncesinde, sırasında ve son-
rasında farklı alanlardaki uzmanlara danışarak bir rapor ha-
zırladı. Raporda sekiz genel tasarım ilkesine ve ticaret, finans, 
iklim değişikliği, teknoloji, siber güvenlik, kurumsal yönetişim, 
işgücü politikaları gibi alanlarda uluslararası işbirliğini ve yerel 
politikaları güçlendirmeye yönelik 100 inisiyatif ve öneriye yer 
veriyor. BM, Bretton Woods kurumları, OECD, Dünya Ticaret 
Örgütü, WEF ve diğer kuruluşlar tarafından hayata geçirilen 
inisiyatifleri gündeme getiren rapor, hâlihazırda gelişim için 
destek bekleyen sayısız fırsat olduğunu gözler önüne seriyor.

Önümüzdeki dönemdeki en büyük önceliğimiz mevcut çok 
taraflı sistemi korumak ve güçlendirmek olmalıdır. İnsanlık, 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana önemli ilerlemeler kaydetti. 
Bu ilerlemeleri büyük ölçüde temelleri BM ve Bretton Woods 
kurumları tarafından atılan uluslararası normlara ve ortak po-
litik hedeflere borçluyuz. Raporda bu değerli altyapının güç-
lendirilmesi, modernize edilmesi ve daha geniş çaplı, çok bo-
yutlu, işbirliği anlaşmalarına entegre edilmesi çağrısı yapılıyor 
-arka planda çalışan çok daha güçlü bir işletim sistemi. 

Değişen dünyaya yönelik yeni bir yönetişim anlayışını haya-
ta geçirmek için yeni bir krizin daha çıkmasını beklemeyelim. 
Hâlihazırda her düzeyden paydaşlar arasındaki işbirliğini de-
rinleştirmeye yönelik sayısız fırsat söz konusu. Tek ihtiyacı-
mız, devlet, şirket ve sivil toplum liderlerinin ortak güçlükle-
rimiz konusunda bir diyaloga girmeye yönelik kararlılıklarını 
tazelemesidir. 
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Andy Price,   
The Conversation’da 
yayınlanan 
yazısında 
İngiltere’nin 
bütün politik 
sınıfının halkı 
yolda bıraktığını 
savunuyor.

“Brexit Sadece 
Theresa May’in 
Felaketi Değildir” 

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden nasıl ayrılacağı (daha önemlisi ayrı-
lıp ayrılamayacağı) meselesini kuşatan bütün karmaşıklığa rağmen, bu 
duruma nasıl geldiğinin hikâyesi aslında son derece basittir. Başbakan 
Theresa May’in yönetmeye çalıştığı -ve kendi partisindeki iç gerilimlerin 
bir ürünü olan- Brexit yaklaşımı en baştan buna mahkûmdu.

Referandum sonrasında iktidara geldiğinde May’in aldığı tek bir karar 
vardı ve sonraki birkaç yıl içinde attığı bütün yanlış adımlar bundan kay-
naklandı: Sadece tek bir tarafı, Brexit tartışmasının tek bir tarafını tem-
sil etmeyi tercih etti ve bunu bütün Brexit yaklaşımı için kendisine pusula 
kabul etti.

İ
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Göreve başlar başlamaz kırmızı çizgilerin en kırmızısını çekti. 
2016’daki Muhafazakâr Parti konferansındaki konuşmasında 
kendisini bundan böyle tanımlayacak olan şiarları gündeme 
getirdi. “Brexit Brexit demektir” lafını duyduk, bunun anlamı 
İngiltere’nin AB dışında egemen bir ulus olarak parlak bir ge-
leceğe sahip olacağıydı.

Birkaç ay sonra Lancester House’da Avrupa Adalet 
Mahkemesinin İngiltere’de hükmüne son vermeyi amaçla-
dığını açıkladı. Bu esas olarak tek pazarı ve Gümrük Birliğini 
terk etmeye kararlı olmak anlamına geliyordu. May bu sü-
reçte hep, 2016 referandumunu “kaybedenler”in bu sonuca 
“halkın iradesi” olarak saygı göstermesi gerektiği görüşünü 
yerleştirmeye çalıştı. Brexit’e karşı çıkan herkesi açık olarak 
aşağıladı, AB’de kalmaktan yana oy kullanmış olan 16,5 mil-
yon insanı “politikayla oynamak”la suçladı.

Kendi partisinde sert Brexitçilerin elinde rehin olarak May bu 
yaklaşık 100 kişilik küçük grubu mutlu edecek bir Brexit ver-
siyonunu zorlamaya çalıştı. Ülkedeki milyonlarca insanın ne 
düşündüğünü hiç umursamadı.

Bu yaklaşımın etkisi küçümsenmemeli. Bu yaklaşım sadece 
referandumun ortaya çıkardığı çatlakları derinleştirerek ulu-
sal tartışmayı kutuplaştırmakla kalmadı, aynı zamanda May’i 
Brexit müzakerelerinde daha baştan sonuç alması imkânsız 
bir tutuma esir etti. Esas olarak saf bir Brexit’ten yana olması 
açık açık İrlanda’da İngiltere ile AB arasında bir sınır anlamı-
na geliyordu. Bunun ne sonuç getireceği en baştan belliydi.

İngiltere’nin bugün olduğu yere nasıl geldiğine ilişkin her-
hangi bir analizin merkezinde bizzat May’in bütün projeyi 
daha baştan yanlış ele almış olmasının bulunması gerekir. 

Ancak bu yolda birçok yardımcısı olduğu da açıktır. Aslında 
referandumun sonuçları neredeyse bütün milletvekillerini 
kör etmişti. Çabucak “halkın iradesi” şiarına tabi olmaya 
razı oldular. Şubat 2017’de 50’nci Maddeyi harekete geçirme 
konusunda sağlanan ezici parlamento desteği bunun büyük 
bir örneğidir.

Ek olarak önde gelen bazı politikacılar bütün bu süreci tek bir 
büyük politik oyun olarak görüyordu. Boris Johnson bunun 
mükemmel bir örneğidir. May’in önerdiği anlaşmaya ilişkin 
kendi pozisyonunu kendi liderlik planlarına en iyi denk düşe-
cek şekilde ayarladı hep. Ve en sıkı Brexit yanlısı olarak Nigel 
Farrage bütün olayı kendi kişisel ilerlemesine alet etmeye de-
vam ediyor.

Ancak Brexit projesinde acı bir sona doğru ilerlemede May’e 
en büyük yardım muhalefetten geldi. Birçok seçmeninin ayrıl-
madan yana oy kullanmış olmasının körleştirdiği ve tarihsel 
olarak Avrupa’ya kuşkuyla yaklaşan bir lideri olan İşçi Partisi 
son iki yıl içinde belirsizlikten başka bir şey sergilemedi.

Son üç yıl içinde İşçi Partisi ayrılmadan yana oy kullanan seç-
menlerinin korkusuyla ne May’in Brexit’ine ne de genel olarak 
Brexit’e karşı çıktı. O nedenle hükümetin yasama programına 
meydan okumayı başaramadı. Kulakları kapalı bir azınlık hü-
kümetine karşı ülkenin en çok ihtiyacı olan şeyi, güçlü ve açık 
bir muhalefet imkânını ortadan kaldırdı.

Yukarıda anlatılanların hiçbiri yeni ya da gizli veya örtük şeyler 
değil, herkesin gözleri önünde cereyan etti. May’in Brexit’inin 
benzersiz iflasını aşabilmek için İngiltere’nin korkunç derece-
de hazırlıksız bir politik sınıfın korkunç yanlışlarından ders 
çıkarması gerekiyor -hem de hemen.

“May’in aldığı tek bir  
karar vardı ve sonraki  

birkaç yıl içinde attığı bütün 
yanlış adımlar bundan 

kaynaklandı: Sadece tek bir 
tarafı, Brexit tartışmasının 

tek bir tarafını temsil etmeyi 
tercih etti ve bunu bütün Brexit 
yaklaşımı için kendisine pusula 

kabul etti.”
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Bir Popülist  
Nasıl Alt Edilir?

Slawomir Sierakowskii, Project Syndicate sitesindeki 
yazısında “İlerici reformcu Zuzana Caputova’nın 
Slovakya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı 
zafer, popülistlerin en büyük gücünün zayıf muhalefet 
olduğunu gösteriyor” diyor. Sierakowski’ye göre, 
Caputova’nın zaferinin formülü başka yerlerde de 
uygulanırsa bu, popülistlerin Batı demokrasilerindeki son 
kazanımlarını tersine çevrilebilir.
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Tarihte popülist hükümetlerin sayısının bu kadar fazla oldu-

ğu bir zaman olmadı. Şimdiye kadar hiçbir Batılı ülkede popü-

listler, bugün oldukları kadar güç sahibi değildi. Her ne kadar 

Slovakya’da cumhurbaşkanının gücü sembolik olsa da, seçim 

kampanyasında yolsuzlukla mücadele konusuna ağırlık veren 

Zuzana Caputova, popülist bir aday karşısında ezici bir zafer 

kazandı. Bu, Avrupa’da popülistlerin yakaladığı politik rüzgâ-

rın değişebileceğine işaret ediyor. Diğer yandan Ukrayna’daki 

cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan, TV komedye-

ni ve yeni politikacı Volodymyr Zelensky’nin zaferle çıkması; 

popülist dalganın henüz doyum noktasına ulaşmadığını da 

gösteriyor.

Muhalefetin Birleşmesi Şart 
Popülistleri yenmek mümkün ancak tek bir şartla; bir araya 

gelmiş bir muhalefet… Maalesef politik bölünmeleri en çok 

muhalefet partileri arasında görüyoruz, bu da en çok popülist 

güçlerin işine yarıyor. Bu trendi yakalayana kadar Polonya’da 

durum buydu; tıpkı Macaristan, Çekya, Slovakya ve İtalya gibi 

popülistler tarafından yönetilen diğer Avrupa ülkelerinde ol-

duğu gibi…

Örneğin Macaristan’da post komünist Sosyalistler ile post fa-

şist Jobbik Partisi, çok uzun zaman, Başbakan Viktor Orban’dan 

çok birbirileriyle kavga etti. Her iki parti de yıllarca ezici yenil-

gilere uğradı ve nihayet işbirliği yapmaya karar verdiklerinde 

artık iş işten geçmişti. Bu kadar zaman içinde ülkenin bağımsız 

medyası susturulmuş; Orban, elindeki devlet gücünü partisi 

Fidesz’e önemli avantajlar sağlamak için kullanmış ve artık 

ülkedeki seçimler bağımsız gözlemciler tarafından adil olarak 

nitelendirilemeyen bir hal almıştı.

Yine de 25 Şubat 2018’teki yerel seçimlerde, Fidesz’in kalesi 

Hodmezovasarhely şehrinin belediye başkanlığını, tüm mu-

halefet partilerinin desteğini alan bağımsız adayın kazandığını 

hatırlatmakta yarar var. Muhalefet partileri Nisan 2018’deki 

genel seçim öncesinde mücadeleye girişmemiş olsaydı, belki 

Fidesz oyların yüzde 50’sini alamaz ve böylece Orban gücünü 

pekiştirme fırsatı bulamazdı.

İtalya’da Popülistleri Yenecek Kimse Yok
İtalya’da ise, hem iktidardaki koalisyonda hem de muhalefette 

sağ-sol bölünmesi var. Geçen yıl popülist Beş Yıldız Hareketi 

T
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ve milliyetçi Lig Partisi, hükümet oluşturmak için bir araya gel-

di. Oy oranlarının toplamı yüzde 50’yi buldu ki bu, Demokrat 

Parti’nin yüzde 20’lik ve eski başbakan Silvio Berlusconi’nin 

merkez sağ partisi Forza’nın yüzde 15’lik oyunun toplamından 

daha fazlaydı. Dolayısıyla bu tabloya bakıldığında, İtalya’da 

popülistleri yenecek kimse yok. Mart 2018’deki seçimde Beş 

Yıldız Hareketi en yüksek oyu almıştı ancak o zamandan bu 

yana Lig Partisi hem anketlerde hem de yerel seçimlerde on-

ların oy oranını geçti. Bu durum genel eğilimle uyumludur; bir 

kez daha bir koalisyonun sağcı popülist ortağı gücünü artırır-

ken, solcu ortak tökezlemektedir.

Slovakya’ya gelince, solcu popülist parti Smer-SD ve lideri 

eski başbakan Robert Fico, nihayet 20 yıl sonra iktidarı kay-

betti. Fakat Smer-SD, yüzde 20’den yüksek oy oranıyla ülke-

nin en güçlü partisi olmaya devam ediyor. Bu arada ülkede, bir 

sonraki seçimde meclise girme şansı olan en az 10 muhale-

fet partisi bulunuyor. Bunlara 

Caputova’nın, şu an sadece 

yüzde 3 oy oranı olan, nispe-

ten yeni partisi İlerici Slovakya 

da dahil.

Slovakya’da bir siyasi partiye 

liderlik etmek öyle büyük bir 

marifet değil. Sekiz ayrı ka-

dından toplam dokuz çocu-

ğu olan bir adam tarafından 

yönetilen, muhafazakâr Biz 

Aileyiz Partisi, son parlamento 

seçimde yüzde 6,6 oy aldı. Dahası, 

seçmenlerin yaklaşık yüzde 25’i aşırı sağı destekliyor. Bu seç-

menler Bizim Slovakya Partisi lideri Marian Kotleba ile aşırı 

sağcı Stefan Harabin’in liderlik ettiği hareket arasında bölün-

müş durumda… 

Caputov’ın Zaferi Küçük de Olsa  
İvme Kazandırdı
Yine de Caputov’ın zaferi, başka yerlerdeki popülizm karşıt-

larına ufak da olsa bir ivme kazandırdı. Özellikle ünlü Katolik 

rahip ve filozof Tomas Halik ve eski dışişleri bakanı Karel 

Schwarzenberg’in Caputova’nın kampanyasına destek verdiği 

Çekya da… Zira Ekim 2017’deki genel seçimlerde Çek seçmen-

ler, mutlu ve huzurlu ülkelerine biraz çılgınlık gelsin istemiş 

olmamalılar ki, Andrej Babis’e çok sayıda oy verdiler. İsmi pek 

çok skandala karışmış, Slovak kökenli milyarder, çoğu kişi tara-

fından Çeklerin Trump’ı olarak nitelendiriliyor.

Ülkede başkanlık koltuğunda, Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’e zaafı olan, bir sosyal demokrattan milli-

yetçiye dönüşmüş Milos Zeman oturuyor. Zeman ve Andrej 

Babis, Avrupa’nın en utanç verici politikacısı unvanı için 

adeta yarışıyor. Zeman; 2015’te Ztohoven isimli bir sanatçı 

topluluğunun kendisini protesto etmek amacıyla kullandı-

ğı devasa boyuttaki kırmızı iç çamaşırını, bir seremoni eşli-

ğinde yaktı. Babis’in oğlu ise; babasının yolsuzluk yaptığını 

ve bunları açıklamaması için kendisini zorla Rusya’nın ilhak 

ettiği Kırım’da bir psikiyatri kliniğine yatırmaya çalıştığını 

iddia etti.

Eğer şu anki Polonya siyaseti, 1970’lerin Ahlak Kaygılı Sinema 

(Cinema of Moral Anxiety) akımını taklit ediyorsa, Çekya da 

absürt komedi filminin ortasındadır. Şu an merkez sağ Halkın 

Demokrasisi Partisi; tekno liberal Korsan Parti; göçmen kar-

şıtı aşırı sağ Özgürlük Partisi (yarı Japon bir iş adamı olan 

Tomio Okamura tarafından yöne-

tiliyor) ve Bohemya ve Moravya 

Komünist Partisinden oluşan 

çatlak muhalefet; başbakanın 

mecliste güvenoyu almasını 

engelleyemedi. 

Polonya Yeni Bir 
Demokrasi Dalgası 
Başlatabilir mi? 
Son olarak Polonya’da muha-

lefet partileri; popülist Kanun 

ve Adalet Partisi hükümetine kar-

şı birleşti. Muhalefetin Sivil Platform, Polonya Halk Cephesi 

Partisi, post komünist Demokratik Sol İttifak, neoliberal 

Modern Parti, solcu Polonya Girişimi ve Yeşiller arasında bö-

lündüğü düşünülürse bu, dikkate değer bir başarıdır. Son an-

ketlere göre, Avrupa Koalisyonu adı verilen muhalif oluşum 

yüzde 38-42 civarında bir desteğe sahip. Bu da Ekim 2019’daki 

parlamento seçimlerinde Kanun ve Adalet Partisi’ni iktidardan 

indirebileceği anlamına geliyor.

Pek çok şey Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimle-

rinde ne olacağına bağlı… Ama bileşmenin Polonyalılar için 

diğer Avrupalılara göre daha kolay olduğunu gördük. Bu, 

Polonya’nın popülist bir hükümeti iktidardan indiren ilk AB 

ülkesi olabileceği anlamına geliyor, komünizmin çöküşünün 

30’uncu yılında; şaşırtıcı ve etkileyici… 1989’da olduğu gibi, 

Doğu Avrupa’da yeni bir demokrasi dalgasını tetiklemek de bir 

tek Polonyalılara yakışırdı.

“Tarihte popülist 
hükümetlerin sayısının bu 

kadar fazla olduğu bir zaman 
olmadı. Şimdiye kadar hiçbir 

Batılı ülkede popülistler, 
bugün oldukları kadar güç 

sahibi değildi.”
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Erica Pandey, 
Axios’taki yazısında 
bugün gençlerin en 
büyük endişelerinin, 
geleceğin belirsizliği 
olduğuna vurgu 
yapıyor. Pandey’in 
gençlere tavsiyesi 
ise, geleceğe hazırlık 
için ‘uyarlanma 
becerimizi’ 
geliştirmeye 
odaklanmaları.

Robotlar 
Ne Yapamaz?

Yapay zekâ ne kadar güçlü olsa da, yetenekleri oldukça sınırlıdır. Satranç 
ustasını yenen bir yapay zekâ, bir yüzü tanıyamaz ya da araba süremez. 
Hatasız göz ameliyatı yapan bir robot, doğru yere hatasız bir şekilde yerleş-
tirilmezse bunu yapamaz.

İnsanlarda da benzer bir sorun var. Karşımıza daha önce çözmediğimiz bir 
sorun çıkarın, biz de afallarız. Ancak çalışma hayatının geleceğinde, oto-
masyonun mevcut işlerin en az yarısını ele geçirdiği bir gelecekte, bu beceri 
büyük bir insani avantaj ve muhtemelen de bir gereklilik olacak.

ABD üniversiteleri, öğrencileri henüz var olmayan işler için hazırlamaya 
başladı. Öğrencileri her zamanki sınıf ritminden çıkarıp daha önce karşılaş-
madıkları sorunları çözmeye yönlendiriyorlar. Geleceğin becerisi bu olacak.

Büyük resme baktığımızda, üniversite ve lise öğrencilerinin en büyük en-
dişelerinin, geleceğin henüz kavrayamadıkları bir şekilde gerçekleşmesine 
nasıl tepki vereceklerini bilmemeleri olduğunu görüyoruz. Mavi yakalı ve 
beyaz yakalı işler büyük oranda otomasyona geçecek.

İyi haber ise şu: Robotlar, onları şaşırtan bir şeyle karşılaştıklarında, insani 
becerileri taklit etmekte çok zorlanıyor. Bu nedenle, geleceğe hazırlığımı-
zı bu uyarlanma becerimizi geliştirmek, pürüzsüzleştirmek ve genişletmek 
üzerine kurmalıyız. “Yumuşak beceriler”, kazanılması en zor becerilerdir.

Emlak sektöründe çalışıp bir pazarlama sorunu üzerine kafa yorabilirsiniz. 
Pazarlama işinde olup bir İK sorununu çözmekle uğraşabilirsiniz. Bunların 
hepsi aynı şeydir. Daha önce görmediğiniz bir şeyi alıp diğer insanlarla işbir-
liği yaparak yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.

Y
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Bir zamanlar zirvede olan Gap, Victoria’s Secret ve JCPenney gibi peraken-
deciler, sadece 2019 yılı içinde yaklaşık 5000 mağazalarını kapatacaklarını 
açıkladılar. Üç perakende startup’ı ise 1 milyar doların üzerindeki değerle-
riyle yeni nesil bir perakende kulübünü oluşturuyorlar.

Geçtiğimiz 10 günde Rent the Runway, Glossier ve Casper 1 milyar dolarlık 
değere ulaştılar. Bu üçünün başarısı perakendenin geleceğini etkileyecek. 
Teknoloji destekli startuplar, işlek caddelerde mağaza açmak yerine çevri-
miçi satışa bel bağlıyor.

Peki bu neden önemli? Bunlar yazılım şirketi gibi değer kazanan fiziki ürün 
şirketleri. Üç şirket de “perakendenin instagramlaştırılması” akımında yer 
buluyor: Yeni perakendeciler işlerinin çoğunu çevrimiçi mecrada görüyor 

Yeni Nesil 
Perakende

Axios’ta yayınlanan  
bir analiz perakendenin 
geleceğine ışık 
tutuyor. Dünyanın dev 
perakendecileri art arda 
mağaza kapatacaklarını 
duyururken, yeni nesil 
perakende startup’ları ise 
adeta teknoloji şirketleri 
gibi hızla değerleniyor.

B
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ama büyük şehirlerin janjanlı caddelerinde de küçük dükkânlar 
açıyor, buraları reklam panosu gibi kullanıyorlar.

Müşterilerinin çoğunu Z ve Y kuşağının oluşturuyor. Rent the 
Runway’in Washington’daki havalı mağazasında geziniyor, 
Glossier’in çok güzel tasarlanmış New York mağazasında selfi 
çekiyor, kıyafetleri deniyor ve Instagram’da paylaşıyorlar.

Casper’ın “rüya bahçesi” adını verdiği mağazalarında dev ya-
taklarda uzanıyor, meselenin yatak değil, hayat tarzı olduğunu 
vurguluyorlar.

Ancak, bu tip startup’ların rekabete karşı uyanık olması gere-
kiyor. İnovasyonun en büyük risklerinden biri daha büyük, daha 
organize bir şirket tarafından hızla kopyalanabilmesidir. Fırsatı 
gören şirket, hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.

Yatak sektöründe bunu görüyoruz. Amazon şimdiden Casper 
ve diğer yatak üreticilerinin uykularını kaçırmaya başladı.

“Yeni nesil şirketler 
‘perakendenin 

instagramlaştırılması’ 
akımında yer buluyor; işlerinin 

çoğunu çevrimiçi mecrada 
görüyor ama büyük şehirlerin 

janjanlı caddelerinde de 
küçük dükkânlar açıyor, 

buraları reklam panosu gibi 
kullanıyorlar.”

10
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Yeni Bir  
Salgın Çağı
Steve LeVine, Axios’taki makalesinde aşı karşıtı 
hareketin yol açtığı tehdide değiniyor. LeVine, 
60’larda başlayan aşı devriminin 2000’lerde 
ulaştığı başarının ardından bugün tüm dünyada 
geçmişin korkutucu salgın hastalıklarının geri 
döndüğüne dikkat çekiyor. 
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1950’lerde her yıl, 400-500 ABD’li kızamıktan, 100 ABD’li de 
su çiçeğinden ölüyordu. 1964-1965 yıllarında yaşanan son bü-
yük kızamıkçık salgınında 11.000 ABD’li hamile kadın çocuğu-
nu kaybetti, 2100 yenidoğan öldü.

1960’larda başlayan aşı devrimi, 2000’e geldiğimizde tüm bu 
hastalıkları silip süpürmüştü. Ama geri döndüler, hem ABD’de 
hem de bütün dünyada…

Bu gerilemenin en büyük nedenlerinden biri küresel aşı kar-
şıtı harekettir. Ancak uzmanlar son 30, 40,50 yıl öncesine 
göre yaşam tarzlarımızdaki değişikliklerin de bunda etkisi 
olduğunu söylüyor. Sıkış tıkış şehirlerde dip dibe yaşıyoruz; 
çok daha fazla ticaret yapıyor, seyahat ediyoruz; iklim deği-
şikliğine neden oluyoruz; büyük kitleler göç halinde ve aşıla-
ma seviyemiz yeterli değil. Yani 50 yıl öncesine göre oldukça 
değiştik.

Hastalıklar yıllardır kontrol altındaydı ama şimdi çevresel et-
kenler değişti. Artık yeni cevaplar bulmalıyız.

2019’da ABD’li yetkililer 16 eyalette 481 kızamık vakası tespit 
etti. Hastalık Kontrol Merkezi, 30 eyalette 151 kabakulak va-
kası olduğunu açıkladı. Sadece Kentucky’de 32 suçiçeği vakası 
görüldü.

Avrupa’da da Farklı Değil
Avrupa’da da kabakulak, boğmaca, kızamıkçık ve tetanoz va-
kaları son iki yılda yükselişe geçti. Geçtiğimiz yıl Avrupa’da 72 
kişi kızamıktan öldü.

ABD’de salgınlar genellikle Clark County, Washington gibi eski 
Sovyet mültecilerinin bulunduğu, içe kapalı topluluklarda gö-
rülüyor. New York, Teksas ve Washington; kızamık vakasının en 
sık görüldüğü üç eyalet. Hastalıklar bu topluluklara genellikle 
İsrail, Madagaskar, Filipinler ve Ukrayna gibi ülkelere seyahat 
eden yolcular tarafından taşınıyor.

Artık inkâr edilemez boyutlara ulaşan bu hastalıklar yeni sal-
gın çağının bir parçası.

Baylor Tıp Fakültesi dekanı Peter Hotez, aşı karşıtı hareketin 
kendini “aşı tereddütü” adı altında yeniden canlandırdığını 
söylüyor. “İnsanlar, hastalıklar yok olduysa neden hâlâ aşı olu-
yorum diye soruyor.”

Yunanistan ve İtalya’da sıtma yeniden ortaya çıktı ve bu durum 
iklim değişikliğine bağlandı. Ancak göçmenlerin ve yoksullu-
ğun da bunda büyük etkisi olduğu söyleniyor. Teksas’ta Zika 
ve dang humması da aynı nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Aşı 
karşıtı hareket yayıldıkça küresel salgın riski de artıyor.
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