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Koronavirüs Krizi 
Neoliberalizmi Öldürdü mü? 
Hiç Emin Olmayın…  

Bazıları neoliberalizm diye bir şeyin olmadığını, bunun 

“abes” bir terim hatta bir “istismar terimi” olduğunu söy-

lüyor. Fakat neoliberalizmin, 2008’deki finansal krizden 

2016’daki Brexit oylamasına; alternatif sağın yükselişinden 

Covid-19 salgınına kadar, politikamızı ve ekonomimizi nasıl 

şekillendirdiğini düşünmeden dünyayı doğru şekilde kav-

ramanın yolu yoktur.

Neoliberalizm nedir?  
Genel olarak neoliberalizm, 1970’lerin sonlarında hükü-

metlerin, sermaye hareketliliği üzerindeki kısıtlamaları 

kaldırıp, devlet güdümlü ekonomik planlamadan uzakla-

şarak rekabetçi pazarları insan faaliyetlerinin her alanına 

ALEX DOHERTY 
Guardian
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genişleten; (City of London ve Wall Street’te düşlendiği 

türden) finans sermaye krallıklarının doğmasına yol aça-

cak bir ekonomik modele geçişini sağlayan politikalar ve 

bunları kapsayan bir siyasi zihniyet olarak tanımlanabilir. 

Daha da önemlisi neoliberalizm, sadece bir politika 

gündemi değil aynı zamanda bireye, kendine ücretli bir 

işçiden ziyade, dahil olduğu yükseköğrenim, kredi sistemi 

ya da düzensiz işgücü piyasasının finansal riskini sırtlan-

ması beklenen bir girişimci olarak bakmayı öğreten ahlaki 

çerçevedir.  

Bu ilkeler ilk kez, Thatcher hükümeti ve Reagan yöne-

timi tarafından İngiltere ve ABD’de ekonomik bir prog-

ram olarak uygulandı. Sonrasında New Labour (İngiliz İşçi 

Partisi tarihinde 1990’ların ortasından 2010’a kadar süren 

dönem) ve Clintonvari Demokratlar diye de bilinen Yeni 

Demokratların üçüncü yol politikalarına da imza atmaya 

devam etti. Merkez sol politikacılar, neoliberalizmin siyasi 

çizgileriyle bağdaşmayacağını düşündü. Bununla birlikte 

iktisatçıların, sosyologların ve tarihçilerin yaptığı zengin 

bilimsel araştırmalar, üçüncü yolcu politikacıların neolibe-

ral projeyi nasıl geliştirdiğini ortaya koyuyor. 

Bugün bu ideoloji nerede duruyor?
Bazıları neoliberal çağın sona geldiğini söylüyor. Covid-19 

salgınının ilk günlerinde Paul Mason, krizin yarattığı zaru-

retlerin kısa sürede İngiltere’deki siyasi sınıfları “coşkulu-

lar” ve “direnen sosyalistler” diye ikiye böleceğini söyledi; 

kaçınılmaz olarak ekonomide progresif devlet müdahalesi 

de tekrar gündeme geldi. Yine de finansal krizden, Brexit 

oylamasından ve Donald Trump’ın ABD başkanı seçilme-

sinden sonra da benzer tahminler yapıldığı için, bu tür id-

dialara temkinli yaklaşmak gerekiyor. Tahminlerin isabet 

oranları ciddi şekilde bozuldu. 

Örneğin finansal kriz zirvedeyken Nobel ödüllü iktisat-

çı Joseph Stiglitz, “Neoliberalizm öldü” demişti ama çok 

geçmeden bunu söylemek için erken olduğu anlaşıldı. 

Krizin piyasalar için ciddi bir tehdit oluşturduğu açıkça gö-

rülüyor; hükümetler finans sektörünü kurtarmak zorunda… 

Fakat Philip Mirowski gibi akademisyenlerin de vurguladığı 

gibi, zaten neoliberaller uzun zamandır pazar yaratmak ve 

bunu sürdürebilmek için projelerinde devlet müdahalesi-

ne ihtiyaç olduğunun farkındalar… 2008’de hükümetlerin 

krizle mücadelesini,  piyasa dostu politikanın reddi yeri-

ne, pazarın uzun vadeli önceliğini korumayı amaçlayan, iş 

dünyası yanlısı müdahalenin uç bir örneği gibi düşünmek 

daha iyidir.  

Diğer yandan Brexit oylaması ve Trump’ın seçilmesini 

neolieralizme verilmiş bir mola olarak görmek daha akla 

yatkın geliyor. Fakat bu bakış da, neoliberalizmin diğer 

ideolojilere nasıl uyarlanabileceği ve bu ideolojilerin un-

surlarıyla nasıl yeniden birleşebileceğini yeterince iyi an-

layamamaktan kaynaklanmıştır. 

Brexitçiler, Avrupa Birliği’nden (neoliberal entelektüelle-

rin uzun zamandır anlaşamadığı bir kurum) yılmışken, ne-

oliberal ideolojinin özüne bağlı kalmaya devam ediyorlar. 

Örneğin Avustralya’nın puan temelli göç sistemi Brexitçiler 

tarafından çok sevilir ve bu sistem neoliberallerin insanları 

varlık olarak gören (değerli veya daha az değerli) yaklaşı-

mıyla mükemmel şekilde uyumludur. Brexit sonrası göç-

menler, eğitim durumu, iş deneyimi ve bağlantıları bakı-

mından bir sermaye biçimi olarak yeniden tanımlandı. Bu 

sistemde göçmenlerin ülkeye alınması, ulusal ekonomiye 

gelecekte getirisi olacak bir yatırım olarak değerlendirili-

yor. Eğitim durumu, iş deneyimi ve bağlantıları incelene-

rek bu yatırıma değip değmeyecekleri hesaplanıyor. Diğer 



HAZİRAN ‘20  /  3

bir deyişle, puan temelli göç sistemleri; neoliberal, ser-

best piyasa inanışından sağcı korumacılığa kaymayı temsil 

etmiyor.  

Niyet, hızla “normal”e dönmek 
2008 ve 2016 krizleri neoliberalizmin sonunu getiremedi, 

peki ya Covid-19? Bugün de 2008’de olduğu gibi, Rishi 

Sunak gibi politikacılar, piyasa üstünlüğüne olan bağlılık-

larına ters düşen politikalar uygulamak zorunda kalıyor. 

Ama aslında bunun altındaki niyet, hızla “normal”e dön-

mek ve halkı devlet desteğine “bağımlı” halden çıkar-

mak… Hükümetin, ücretli izin düzenlemelerini kısıtlama 

isteği ve evrensel temel gelir uygulamasına yönelik açık 

muhalefeti, neoliberal refah politikasının özünü koruma 

taahhüdüne işaret ediyor. Bu aslında hükümetin, neolibe-

rallerin, girişimciliği teşvik etmediğini ve işgücünün disip-

line edilmesini zorlaştırdığını iddia ettikleri, kişinin finansal 

durumu araştırılmaksızın yapılan cömert ödemelere karşı 

olduğu anlamına geliyor. 

Ekonomik sınıflandırma tehlikesi 
Daha rahatsız edici olansa, neoliberallerin, salgın ve ik-

lim krizi bağlamında da bireye insan sermayesi olarak 

bakan görüşlerini sürdürmesi… Zira bu, hükümetlerin 

“düşük değerli” nüfusu harcanabilir görme olasılığını 

artırıyor. Gelirleri korumak adına devlet müdahalesinin 

artması memnuniyetle karşılanabilir ama bu, hükümet-

ler tarafından bir tür ekonomik sınıflandırma uygulamak 

için kullanılabilir ve nüfusun bir bölümü “kurtarılmaya 

değer” görülmeyerek devlet desteğinden hariç tutulabi-

lir. Michel Feher’in belirttiği gibi, İrlanda ve Portekiz’de 

ana akım siyasi partilerin gerçekleştirdiği refah reformla-

rında bunun biraz daha hafif örneklerini gördük; gençler 

açısından ülkeye göçü daha az cazip kılacak düzenle-

meler gibi…  Portekiz örneğinde, genç ve nispeten fa-

kir Portekizlileri gönderip yurtdışından gelecek zengin 

emeklilere kapı açmak gibi bir yaklaşım söz konusu… 

Göçmen nüfusun hastalık taşıcıyı muamelesi gördüğü 

ve ulusal borcun da giderek şiştiği bir ortamda nüfusun 

bir bölümünü destekleyip diğer bölümünü destekten 

yoksun bırakan neoliberal bir politikanın ilgi göreceğini 

öngörmek zor değil.

Tüm bunlar, Covid-19 krizinin neoliberal yaklaşım için 

gerçek bir tehdit oluşturduğunu inkâr emek anlamına gel-

miyor. Sosyal mesafe tedbirleri ve zorunlu karantina, iş-

gücü piyasasını bozdu; emek ve sermaye arasındaki güç 

dengesi işçiler lehine değişebilir. Denetimsiz grevlerdeki 

artış ve karşılıklı yardım gruplarının ortaya çıkışı kesinlikle 

cesaret verici... İzin düzenlemeleri ise, geçici de olsa hü-

kümetin harcama kısıtlamalarının aslında ne kadar yapay 

olduğunu ortaya koydu. Ama neoliberal ideolojinin son on 

yıldaki kalıcılığı ve uyum becerisi göz önüne alındığında, 

mevcut durumla ilgili aklıselim bir değerlendirmede ne-

oliberalizmin hayatta kalma (veya başarılı bir mutasyon 

geçirme) ihtimaline açık olmak gerekir, tabii aynı şey yok 

olması ihtimali için de geçerlidir.  
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Elitler Çok İyi Yaşıyordu. 
Sonra Düşüş Geldi.

Modern şehirler Ugarit’teki ve  
Miken’deki yıkılmış medeniyetlerin  
kaderinden ders çıkarabilir.

Yaklaşık 3190 yıl önce, bugünkü kuzey Suriye’de bir ticaret 

üssü olan Emar’dan bir tüccar, Suriye’nin kıyısındaki zengin 

bir şehir devleti olan Ugarit’te yaşayan patronu Urtenu’ya 

ümitsiz bir mektup gönderdi. “Kıtlık var” diyordu. “Eğer bir 

an önce buraya gelmezseniz, biz de açlıktan öleceğiz.”

Uzun bir kuraklık Ugarit’in etrafındaki bölgeleri kıtlığa 

sürüklemişti, savaşlar çıkmak üzereydi ve muhtemelen 

salgınlar da vardı. Urtenu bunun farkına varmamış olabilir 

ama tarihçilerin Bronz Çağı dediği, MÖ yaklaşık 3000 ile 

1200 arasındaki dönemde, doğu Akdeniz’e hâkim olan iki 

zengin şehir Ugarit ve Miken son senelerini yaşıyordu.

Yunanlıların demokrasiyi icat etmesinden ve Romalıların 

emperyalizmle onu sakatlamasından bin yıl önce, Bronz 

Çağı’nın bu şehir devletleri, Batı medeniyeti olarak bi-

linen şeyin temellerini attı. Homer, İlyada ve Odise’de 

Bronz Çağı’nın efsanelerini aktarırken Hatşepsut ve  

ANNALEE LEWITZ
New York Times

Annalee Newitz; yakında çıkacak Dört Kayıp Şehir: 
Kentsel Çağın Gizli Tarihi adlı kitabın yazarıdır.
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III. Tutmosis’in taşa kazınmış yazıtlarında Bronz Çağı elitle-

rinin entrikaları anlatılırdı. Bronz Çağı’nın hükümdarları ba-

zen savaşa gitseler de güçlerinin asıl kaynağı, günümüzün 

en büyük şehirlerinin olduğu gibi, ticaretle sağlanan eko-

nomik güçtü. Ugarit ve Miken’in son yılları bize şehirlerin 

neden başarısız olduğu ve küllerin arasından kimin çıktığı 

hakkında çok şey söylüyor. 

Aşırı eşitsizlik çağı
Ugarit ve Yunan şehir devleti Miken, günümüzdeki 

Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Mısır’ı bağlayan kıyı 

ticaret yollarında gelişen başarılı uluslararası ekonominin 

en müreffeh krallıkları arasındaydı. Zanaatkârlar bu çağa 

adını veren metal alaşımdan heykeller ve silahlar yapar-

ken, pazarlarında ithal zeytinyağından yerli tahıla kadar 

her şey satılırdı. Afganistan kalayından ve Kıbrıs bakırın-

dan yapılan bronz, uzun mesafeli ticaretin ve teknik bilgi-

nin nihai başarısıydı.

Ama Bronz Çağı aynı zamanda aşırı eşitsizlik çağıydı. 

Şehirler, ticareti kontrol eden şehirli zengin aristokratlar 

tarafından yönetiliyordu, zorla çalıştırmanın değişik bi-

çimlerine dayanıyorlardı, bağımlı devletlerden ve tarımsal 

köylerden aşırı vergi alıyorlardı. Zor zamanlarda, Ugarit ve 

Miken halkı bunun sıkıntısını hissediyordu.

Tarihçiler ve arkeologlar bu şehirlerin çöküşünün tüm 

sebeplerini bilmiyor. Ama ikisinin de MÖ 1100’lü yıllarda 

yanarak yok olduğuna, görkemli yerlerinin yıkıldığına ve 

terk edildiğine dair kanıtlar var. Deprem izleri de var. Bu 

olaylardan yüzlerce yıl sonra ortada neredeyse hiç yazılı 

kayıt yok. Sanki okuryazarlık ve kültür, bu medeniyetlerle 

birlikte uçup gitmiş gibi.

Yakın zamana kadar, tarihçiler bu yıkım için Deniz 

İnsanları olarak bilinen yağmacıları suçlardı. Bu Deniz 

İnsanlarının şehirleri yağmalayarak bir zamanların bü-

yük Akdeniz krallıklarını korsanların insafına terk ettiği 

söylenirdi.

Yeni araştırmalar bütün bu hikâyeye meydan okuyor. 

George Washington Üniversitesinde klasik edebiyat uz-

manı ve MÖ 1177: Medeniyetin Çöktüğü Yıl kitabının yazarı 

olan Eric Cline, Miken’de dışarıdan istilacıların geldiğinin 

bir kanıtı olmadığını açıkladı, yani şiddet içeriden gelmiş 

olmalı. Cline, bu toplumlar hakkında bilinenleri göz önü-

ne alarak, şehrin alt sınıflarının sonunda usanıp her şeyi 

yakıp yıktığı sonucuna varıyor. Oxford Üniversitesinden 

arkeolog Josephine Quinn, bu fikre katılıyor: “Bronz Çağı 

sistemi oldukça fazla memnuniyetsizlik üretmişti.”

Cline ve Quinn’in çalışmaları Bronz Çağı’nın kazanım-

larına yeni bir ışık tutuyor. Miken ve Ugarit’in kralları zen-

ginleşmek için en zengin tüccarlarla işbirliği yaptı. Daha 

küçük şehir devletlerinden bağımsız tüccarlara kadar kar-

şılarındaki rakipleri ezmek için ekonomik ve siyasi gücü 

pekiştirdiler. Cline, Sinaranu adında Ugaritli bir tüccarın, 

gemileri Girit’ten tahıl, bira ve zeytinyağıyla dolu olarak 

geldiğinde ithalat vergisi ödemek zorunda olmadığından 

söz ettiği bir mektubundan bahsediyor. Görünüşe bakı-

lırsa, zenginler için vergi molası, egemen sınıf tarafından 

icat edilen en eski numaralardan biri.

Şehirlerini alevler yuttuğunda, Bronz Çağı’nın egemen 

sınıfları, bir zamanlar kontrol ettikleri tebalar da dahil her 

şeylerini kaybetti. Toronto Üniversitesinde klasik çağ pro-

fesörü ve Miken Ekonomisinin Çöküşü’nün yazarı Sarah 

Murray’e göre, Yunanistan’ın nüfusu bu dönemde, muhte-

melen savaş, kuraklık ve göçün karışımı bir sebepten yak-

laşık yarı yarıya azalmıştı. Cline da salgınların insanları iç 

bölgelere itmiş olabileceğini düşünüyor.

Küçük şehirler hasarsız çıktı
Yine de bu insanların çoğunun eski dönemi özlediği pek 

söylenemez. Murray, “Kralın yeterince gösterişli mücevhe-

ri olmasını ve kendisine Mısır’dan devekuşu yumurtası gel-

mesini hiç umursadılar mı?” diye soruyor. “İddia ediyorum 

ki umursamadılar. Hatta sarayların yıkılıp gitmesi onların 

hayatını kolaylaştırmış bile olabilir.”

Ayaklanmalardan sonra artık Akdeniz’e Ugarit ve Miken 

gibi şehirler hükmetmedi. Bugünkü Lübnan’da hâlâ bulu-

nan Sur ve Sayda gibi daha küçük şehirler Bronz Çağı’ndan 
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hasarsız çıktı ve bölgedeki kültürün merkezleri haline 

geldiler. Sanki New York ve San Francisco’nun çöküşü 

Philadelphia ve Oakland’a yer açmış gibi oldu.

Bu yeni dünyada Sur ve Sayda’nın tüccarları serpildi. 

Bu tüccarlar resmi bağlantıları veya siyasi bağları olmayan 

yerel iş sahipleriydi. Eski krallıkların çöküşüyle bilinmeyen 

denizlere yelken açmada özgür oldular. Sur’un tüccarları 

Ugarit’in temsilcilerinden çok daha uzaklara gitti ve şimdi 

İspanya, Fas ve Tunus olan yerlerde yerleşimler kurdular.

Bir diğer deyişle, Bronz Çağı medeniyetinin sona ermesi 

tam bir çöküş şeklinde olmadı. Daha doğrusu, şehirlerde-

ki siyasi gücün doğasını dönüştürdü. Tüm Doğu Akdeniz’i 

kontrol eden uluslararası girift bir yapı yerine, her birinin 

kendi yerel yönetimi olan şehir devletleri ortaya çıktı.

Tarihçilerin bu dönüşüm dönemini “çöküş” olarak ad-

landırmasının sebeplerinden biri yazılı hiçbir şey kalmamış 

olması. Quinn bunun devlet karşıtı protestoların bir başka 

izi olabileceğini söylüyor. Ugarit ve Miken kralları, servet-

lerini takip etmek ve vergi almak için yazılı kayıtlar tutarak 

bağımlı devletler üzerinde sıkı kontrol sağlardı. Çiftçiler ve 

tüccarlar kralların kontrolünden kaçınmak için yazı yazma-

yı kesmiş olabilirler, diyor.

Ugarit’in düşüşünden birkaç yüzyıl sonra Sur ve diğer 

bağımsız şehirlerdeki tüccarlar sayesinde yazı bölgeye 

geri döndü. Mısır hiyeroglifleri gibi logograflara değil, 

sese dayalı fonetik bir yazı biçimi kullanmaya başladılar. 

Fenike denilen bu yazı türünü öğrenmesi ve yerel dillere 

uyarlaması kolaydı ve bu yazı bugün kullandığımız mo-

dern Latin alfabesinin temelini oluşturdu.

Yerel topluluğa yatırım
Biz üçüncü milenyumun ilk büyük afeti olabilecek şeyi ya-

şarken, Bronz Çağı’nın sonlarında yaşamış insanların bize 

öğreteceği şeyler var. Quinn, “Yerel topluluğa yatırım ya-

pın, çünkü yukarıdakiler kim olursa olsun, yerel işler muh-

temelen var kalacaktır” diyor. Elbette, diye ekliyor, ultra 

zengin şirketler de var kalacak. Ugarit’in en büyük tüccar-

ları yok olmadı, çünkü Sur gibi hayatta kalan şehirlerle si-

yasi bağlantıları vardı. Lüks evleri yanmış olabilir ama ye-

nilerini yaptıracak paraları vardı. 

Ekonomik çöküşün ardından şiddetli bir ayaklanma mı 

göreceğiz? Belki, ama günümüzün yüzde 1’i Bronz Çağı 

kralları gibi acı çekmeyebilir. Bir defa, yerel ticaret ağları 

MÖ 1000’de olduğu kadar sağlam değil, o zamanlar Surlu 

tüccarlar yakındaki köylerle, onlar da komşu şehirlerle ti-

caret yapardı. Murray, “Gerçekten yerel imalat ve tedarik 

sistemlerini yok ettik” diyor. “Az sayıda elitin çilenin çoğu-

nu çektiği Bronz Çağı vakasıyla olan karşıtlığını düşünmek 

biraz üzücü.”

Bugünlerde, yerel tüccarlar ve küçük şehirler Ugarit 

krallarının olduğu kadar uluslararası ticaret ve tedarik sis-

temlerine bağımlı. Bir şey hâlâ kesin. Hayatta kalmamız 

hâlâ sürdürülebilir yerel ağlara bağlı; krallar tarafından 

bahşedilen vergi molalarına değil.  
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WorldPost Genel Yayın Yönetmeni Nathan 
Gardels, COVID-19 krizi nedeniyle vatandaşlar 
ile devlet kurumları arasında oluşan güvensizliği 
onararak, etkili bir yönetişim kapasitesine tekrar 
nasıl ulaşılabileceğini tartışıyor.

İlk gerçek zamanlı küresel salgının eski yöntemlerin ata-

letini parçalamasıyla birlikte, gelecek belki de ilk kez tüm 

olasılıklara açık hale geldi. Önümüzde boş bir sayfa var. 

Şu an alacağımız kararlar çok ciddi sonuçlar doğura-

cak, çünkü yüzyılın geri kalanını ve sonrasını bu kararlar 

şekillendirecek. 

Gelecek Fırsatlar Sunuyor
NATHAN GARDELS

WorldPost
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Ancak, bu beklenmedik durum, tam da açık toplumların 

kolektif seçimler yapmasını sağlayan demokratik kurum-

larda ve bu kurumların gidişatına yön veren anlatılarda bir 

kriz yaşandığı sırada ortaya çıktı. 

Yönetişim krizine son dönemlerdeki popülist söylemler 

yol açmadı. Bu söylemler Batı’daki küçük bir kesimin özel 

çıkarları doğrultusunda oluşturulan, salgından çok önce 

ortaya çıkan küreselleşmenin yarattığı parçalanma, hız-

lı teknolojik değişimin yarattığı dalgalanma gibi sorunla-

ra çözüm bulamayan demokratik kurumların aşınmasının 

semptomları olarak görülebilir. 

Bu aşınmanın tehlikeli boyutu, popülizmin ateşli taraf-

tarlarının, cumhuriyetlerin ayakta kalmasını garantileyen 

kurumsal dengelere saldırıyor olması. Can çekişmekte 

olan bir siyasi sınıfa yönelik ayaklanma, tam da en ihtiyaç 

duyulduğu anda sağduyulu yönetişim anlayışına yönelik 

bir isyana dönüştü. ABD’den Brezilya’ya dek kaygılı kitle-

lerin temsilcisi gibi davranarak koltuğa oturtulan liderler, 

sergiledikleri çarpıcı beceriksizlikle uluslarının sağlığını 

bile tehlikeye attılar. 

Mevcut kutuplaşmanın bizi felç etmeye devam et-

mesi durumunda, hepimizin ortak düşmanıyla nasıl baş 

edeceğimiz konusunda makul bir konsensüse dahi vara-

mayacağız ve işin sonunda bu modern salgının temel kur-

banı demokrasinin kendisi olacak.

Hızlı toparlanmanın yolu

Demokratik bilinç gerektiren bir seçim söz konusu. COVID 

krizi, uzun süredir devam eden eşitsizliğe ışık tutarak 21’inci 

yüzyılın temel “birleştirici işgücü” olan, insanların makine-

lerden daha önemli olduğu hizmet ekonomisinin (sağlık 

çalışanlarından otobüs şoförlerine ve mağaza görevlileri-

ne dek) aldığı parayla kıt kanaat geçindiğini ortaya çıkardı. 

Bu isimler nihayet toplum için taşıdıkları değerin karşılığını 

alabilecek mi? Salgın sonrasında, vergi mükellefleri olarak 

sadece sıkıntıdaki şirketlerin yükünü taşımak durumunda 

mı kalacaklar, yoksa dağıtılacak hisse senetleriyle ekono-

minin tekrar refaha kavuşmasıyla birlikte yaratılan servetin 

avantajlarından da yararlanmaları sağlanacak mı?

Hızlı toparlanmayı sağlamanın en iyi yolu zenginlere 

ve şirketlere vergi affı sağlamak mıdır? Yoksa, tam tersi-

ne, daha adil bir vergi sistemi sayesinde şirketlerin evren-

sel sağlık hizmetlerine, daha kapsamlı bir güvenlik ağına 

daha fazla katkı yapması, ekonomide tüketicilerin talebini 
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artıracak büyük altyapı yatırımlarıyla insanlara istihdam 

sağlaması gerekmez mi? Bu tür yatırımların “yeni yeşil 

sözleşme” doğrultusunda fosil yakıtların kullanılmadığı bir 

gelecek için olması gerekmez mi? Vatandaşlardan en kısa 

sürede yeni bir toplumsal ve ekolojik sözleşmeyi onayla-

ması ya da reddetmesi istenemez mi?

Bu tür ufuk açan seçimler, küresel ekonominin ve dünya 

düzeninin arayüzlerine de uzanabilir. Küreselleşmeyi, kar-

şılıklı bağımlılığın zayıflıklara yol açmasını engelleyecek 

şekilde sürdürmenin yolu nedir? Salgınların ve iklim deği-

şikliğinin ulusal sınırları aştığı bir dünyada, dünyevi zihni-

yetten ne kadar uzaklaşabiliriz? Soğuk Savaş sonrası dün-

yada güç dengelerini koruyan askeri politikalar ne olacak? 

Savunma harcamalarında öncelik silah ve cephanelerden 

aşı araştırmalarına, bağışıklık bilimine ve iklim değişikliği-

nin etkilerinin azaltılmasına ne ölçüde kaydırılacak? 

Vatandaş katılımı
Partizan tutumlardan yaralı, COVID öncesi geçmişimizin 

özel çıkarları doğrultusunda kurulmuş bulunan temsili de-

mokrasi, vatandaşların geniş katılımı olmadığı sürece bu 

tür belirleyici kararları alacak meşruiyete sahip olamaya-

cak. Bu nedenle, COVID krizinden kaynaklanan tüm zorlu 

sıkıntılar arasında ele almamız gereken ilk ve en önemli 

mesele, vatandaşlar ile devlet kurumları arasında oluşan 

güvensizliği onararak, etkili bir yönetişim kapasitesine tek-

rar ulaşmak olmalıdır. 

Dijital bağlantı olanaklarının her zamankinden daha faz-

la insanı politik ortama taşıdığı bir dönemde, yapılması ge-

rekenler, temsili demokrasiyi tamamlayan ve dağınık güç 

çağında giderek azalan meşruiyetini destekleyecek aracı 

kurumlar yoluyla sosyal ağları ve doğrudan demokrasiyi 

entegre etmeyi de kapsamalıdır.

Bu tür bir pekiştirilmiş vatandaş katılımı, ancak mesele-

leri çözmek için gerekli bilgi ve uzmanlıkla donatılır ve sağ-

duyulu bir şekilde müzakere edilmesini ve karşılıklı tavizler 

verilmesini mümkün kılan ve teşvik eden kurumsal düzen-

lemelerle entegre edilmesi durumunda etkili olabilecek-

tir. Berggruen Enstitüsünün “Dijital Çağda Demokrasiyi 

Canlandırmak” başlıklı raporunda ortaya konulduğu gibi, 

“popülizme sapmayan katılım” olarak nitelenen, kitlelerin 

politik duruşunun temsilciliğini üstlenen vatandaş birlik-

lerinden vatandaşların öncülük ettiği, vatandaş değerlen-

dirme kurulları ya da seçilmiş temsilciler tarafından oyların 

“ikinci kez sayıldığı” seçim kurullarına dek birçok bilinçli 

platform söz konusu. 

Bu tür bilinçli demokrasi uygulamaları gerektiğinde bi-

reysel düzeyden dijital ortamlara da aktarılabilir. Tayvan, 

dijital bakanı Audrey Tang’ın himayesinde, bu alanda şim-

diden çığır açan uygulamalar hayata geçiriyor. Her yıl 10 

milyon kişinin katılımıyla (ülke nüfusunun yarısı) çevrimiçi 

bir başkanlık yarışması gerçekleştiriliyor. Bu yarışmada va-

tandaşlar temel politik meseleleri tartışıyor ve ülkenin ön-

celiklerini kolektif bir şekilde belirliyor. Başkan, hükümet 

ve meclis de bu kararlara uymak zorunda. 

Önümüzdeki yolu çizecek büyük seçimlerin hiçbiri ko-

lay olmayacak. Herkesi etkileyen bu krizin boyutları kaçı-

nılmaz olarak herkesi etkileyen değişimler doğuracak. Bu 

da geçmişteki ve gelecekteki düzenler arasında, çatışan 

çıkarlar ve dünya görüşleri arasında bir denge kurulmasını 

gerektirecek. 

Bu tür hayırlı kararların bırakın yerleşmesini, alınabilmesi 

için bile, günümüzde de uygulanan temsili demokrasi ku-

rumlarının ilk kez ortaya çıktığı 18’inci yüzyıl koşullarından 

çok farklı bir şekilde yaşayan yoğun bağlantılı demokratik 

toplumların onayını almanın yeni yollarını bulmak gerekiyor. 

COVID 19 travması, açık toplumlara, geçerliliğini yitir-

miş demokrasi anlayışı doğrultusunda hareket eden ve 

seçimler yapan, dolayısıyla da işlevini yitirmiş bulunan ku-

rumları onarma fırsatı veriyor. Bunun için de eski demok-

rasi anlayışını bir yana bırakmak gerek.  
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Can Sıkıntısı Paradoksu
Bu satırları yazarken, ailem ve ben 67 gündür karantina 

altındaydık. Apartmanın etrafında yaptığımız “sosyal me-

safeli” yürüyüş dışında evde kaldık, Zoom uzmanı olduk 

ve elimizden geldiğince işimizi, okulumuzu aksatmama-

ya çalıştık. Şaşırtıcı şekilde, tahmin ettiğim gibi olmadı: 

Can sıkıntısından ölmedik. Doğru, canı çok sıkılanlar da 

var. Ancak bu durumla baş edebilen hatta eve tıkıldığı için 

pek çok alanda kendini geliştirenler de var; yemek pişiren-

ler, enstrüman çalmayı öğrenenler, dil öğrenenler, şehir 

bahçeciliğine başlayanlar… Hiç kimsenin beklemediği bu 

küresel deney, bize insan doğası hakkında çok şey öğre-

tebilir; can sıkıntısının nedenini ve buna nasıl direnebile-

ceğimizi de… 

Son araştırmalar, can sıkıntısının çevremizin bir işle-

vi olabileceğini ve bize fırsatlar sunduğunu gösteriyor. 

Cognition and Emotion dergisinde yayınlanan bu araştır-

ma, bezginlik deneyiminin sadece elimizdeki işlerle ilgili 

olmadığını, zamanımızı daha iyi harcama yolları bulama-

mamızdan kaynaklandığını ileri sürüyor. 

SUSANA MARTINEZ-CONDE
Scientific American
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Andriy Struk ve Kanada’daki Waterloo Üniversitesi ile 

Duke Üniversitesindeki meslektaşları bu sonuca ulaşmak 

için 200 gönüllü buldular ve onları rasgele iki odadan biri-

ne atadılar. Bir oda neredeyse boştu; bir sandalye, boş bir 

kitaplık rafı, tebeşiri olmayan bir kara tahta, bir dosyalama 

dolabı ve bir masa. Diğer odada da aynı eşyalar vardı ama 

buna ek olarak insanların normalde etkileşime girdiği pek 

çok şey daha… Kara tahta için tebeşir, Google ana sayfası-

nın açık olduğu bir bilgisayar, bir kısmı yapılmış Lego ara-

ba yapbozu, bir kısmı yapılmış başka bir bulmaca, üç boş 

A4 kâğıt ve bir boya kalemi seti… İki odadaki katılımcılar 

da aynı talimatları aldı: Oturun ve çevreyle etkileşime gir-

mekten kaçının. 15 dakika boyunca kendinizi eğlendirmek 

için sadece düşüncelerinizi kullanın. 

Katılımcıların görevleri aynı olduğu için benzer seviye-

lerde can sıkıntısı çekecekleri düşünülebilir. Ama mesele 

bu değildi. Eğlenceyle dolu odadakiler, diğer odadakilere 

kıyasla daha fazla sıkıldı. Eğlence seçenekleri sunan or-

tam, hiç sunmayana göre daha sıkıcıydı. 

Düşündüğümüz gibi çıkmasa da, sonuçlar araştırma 

ekibi için oldukça mantıklıydı. Can sıkıntısı, fırsat mali-

yeti yüksek olduğunda artma eğilimi gösterir; yani faali-

yette bulunmanın potansiyel değerinin yüksek olduğu 

zamanlarda. Diğer bir deyişle, can sıkıntısının ana bileşen-

lerinden biri FOMO’dur (Fear of Missing Out); zamanınızla 

çok daha heyecan verici bir şey yapabileceğinizin farkına 

vardığınızda hissettiğiniz sıkıntı. 

Bu salgın döneminde yarı izolasyon halinde yaşayan 

bizler için bu bilgilerin ilginç yansımaları var. Can sıkıntısı, 

mevcut alternatiflerin varlığıyla bağlantılı olduğundan, ev 

dışındaki seçeneklerin azalması (eğlenilecek pek çok yer 

kapalı) evde kalmanın tatsızlığını azaltıyor. 

Mevcut karantina senaryosu “boş oda koşullarımıza 

benziyor,” diyor Struk. “Çift vardiya çalışan ve arkadaşla-

rıyla dışarı çıkmayı özleyen birinin canı, salgın öncesine 

göre daha az sıkılıyor olabilir.” Bununla birlikte, kişisel ko-

şullar da önemli. “İşini kaybeden, yalnız yaşayan ve günle-

rinin çoğunu içerek geçiren biri, salgından önce de evden 

çalışan ve ailesiyle birlikte karantinada olan birine göre 

çok daha zor günler geçirecektir.” 

Struk, karantina sürecinde bazı insanların can sıkıntı-

sından kurtulmak için riskli şeyler yapabileceklerinden de 

endişeleniyor. “Katılımcıların çoğu, talimatlara karşı gele-

rek (deneyin) kurallarını çiğnedi. Güvenlik önlemlerini hiçe 

saydılar ve can sıkıntısıyla başa çıkmak için yasaklı faali-

yetlere başladılar.”  
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Sanal Ekipler Genellikle  
Yüz Yüze Olanlardan  
Daha Az Verimli

Evden çalışmanın son zamanlardaki görünürdeki 
başarısından yola çıkarak çalışmanın geleceği 
hakkında hemen sonuçlara varmadan önce 
evden çalışmanın, özellikle de “sanal ekipler”in 
verimliliği hakkında ne kadar kanıtımız olduğunu 
değerlendirmek önemli. 

Ekonomide büyük şirketler sorunsuzca “dijital” çalışmaya 

geçmiş gibi gözüküyor. Zoom, Cisco Webex ve Microsoft 

Teams, çoğumuzun “bilgi ekonomisinde” tamamen istih-

dam edilmiş şekilde çalışmamızı sağladı. İşe gidip gelmek 

ve giyinmek gerçekten gerekli miydi? Belki de artık ofisler-

den kurtulmanın vakti gelmiştir?

MARTIN WALKER   
LSE Business Review
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Birçok insan onlarca yıldır değişik derecelerde “sanal” 

olan ekiplerde çalışıyordu. Bunlar çok farklı tecrübeler 

yaşadılar. Küresel bir sanal ekipte çalışmak, çalışma ar-

kadaşlarınızla hiç karşılaşmadıysanız ve elektronik veya 

telefonlu iletişimlerinde tam ne demek istediklerini öğ-

renmediyseniz, zor olabilir. Benim de dahil olduğum bir 

proje, Londra ve Tokyo ofislerinin hemfikir olamaması 

sebebiyle aylarca takılıp kalmıştı. Londra’dakiler tecrübe-

li ve çalışkandı, Japonya’dakiler de öyle, ama bir şeyler 

yolunda gitmiyordu. İki taraf da zorlayıcı miktarda aksan 

çeşitliliği olmasına rağmen, İngilizce iletişim kurabiliyor-

du. Sorunu çözmek için gereken tek şey, bir haftalığına, 

kâğıda bolca çizimler yapmayı, el kol sallamayı ve bolca 

yakitori yemeyi içeren bir Tokyo ziyaretiydi. Asıl problem 

Londra’nın, iletişimin ve konferans görüşmelerinin için-

de gömülü olan Japon pazarının nasıl işlediği hakkındaki 

mesajı dinlememesiydi. Ancak ortak bir anlayışa ulaşıl-

dıktan sonra herkes aynı yöne ilerlemek için birlikte sıkı 

çalışmaya başladı. 

Güven meselesi
Ama genellikle, bir iş gezisi dünyanın her tarafına yayılmış 

bir “ekibin” problemlerini çözmek için yeterli olmaz. Bir 

başka ekip çalışmasında, aynı ekipte olduğu kabul edilen 

insanlardan ülke içinde ve dışında olanlar arasında güven 

ilişkisi oluşturmanın oldukça zor olduğunu gördüm. Ancak 

ülke dışındaki ofiste iken, bir genel toplantıda, üst yöne-

timin hedeflerinin mümkün olan en iyi işi yapmak yerine; 

ülke içi ekibin elinden mümkün olduğu kadar çok iş almak 

olduğunu söylediğini duyduğumda güven meselesinin, 

özünde sanal ekibin farklı kısımlarının farklı amaçlar doğ-

rultusunda çalışmasıyla ilgili olduğunu fark ettim.

Herhangi bir organizasyonda iletişim sadece resmi ka-

nallara veya hiyerarşilere dayanmaz. Katılan herkesin utan-

dırıcı veya resmi çizgiye ters bir şey söylenmemesi gerekti-

ğinin farkında olduğu büyük ve resmi konferans görüşmesi, 

gerçekte neler olduğunu anlamanın çok kötü bir yolu olabi-

lir. Resmi iletişimler, enformasyon paylaşmakla olduğu ka-

dar kontrolle de ilgili olabilir. Sözde rasgele olan ünlü kahve 

makinesi başı veya mutfak konuşmaları gayri resmi iletişim 

ağları buzdağının yalnızca görünen kısmıdır. Bence sigara 

ve kahve tiryakileri en yararlı enformasyon kaynaklarından 

ikisidir, çünkü onlarla gayri resmi konuşmalar yapma fırsa-

tı bulabilirsiniz. Kahve severler hep “iyi kahve” bulabilmek 

için bina dışına çıkmakta ısrar eder, bu da onlara katılmak 

için iyi bir fırsat doğurur. Sigara tiryakilerini yakalamak da 

tahmin edilebilir bir şekilde kolaydır ve doğru sokak köşe-

sinde rastlarsanız şaşırtıcı şekilde açık sözlü olabilirler. Eski 

bir ekip üyesinin duman çekişleri arasında bana projenin bir 

önceki denemede neden tamamen başarısız olduğunu an-

latması için bir ekip arkadaşım tarafından sürüklenerek gö-

türüldüğüm buz gibi soğuk sokak köşesini asla unutmam.

Sanal ekiplerin verimliliği
Bir miktar evden çalışma veya sanal ekiplerde çalışma, 

yaygın olsa da Covid-19’a kadar hâlâ bir azınlık faaliyetiydi. 

Birçok gelişmiş ülkede, yalnızca küçük bir yüzde daha çok 

evden çalışıyordu. Bu oran örneğin, İngiltere’de 2019’da yüz-

de 5’in biraz üzerindeydi. Karantinaya kadar diğer ülkelerde 

de benzer trendler vardı. Sonra bir anda evden çalışabilecek 

“Bir miktar evden 
çalışma veya sanal 
ekiplerde çalışma, 
yaygın olsa da Covid-
19’a kadar hâlâ bir 
azınlık faaliyetiydi. 
Birçok gelişmiş ülkede, 
yalnızca küçük bir 
yüzde daha çok evden 
çalışıyordu.”
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herkes evden çalışmak zorunda bırakıldı. Evden çalışmanın 

son zamanlardaki görünürdeki başarısından yola çıkarak 

çalışmanın geleceği hakkında hemen sonuçlara varmadan 

önce evden çalışmanın, özellikle de “sanal ekipler”in verim-

liliği hakkında ne kadar kanıtımız olduğunu değerlendirmek 

önemli. 

Çalışmanın doğasında köklü değişikliklere gitmeden 

önce biraz daha rasyonel düşünmeyi teşvik etmek için, 

İngiltere’de kurulu Kanıt Odaklı Yönetim Merkezi (CEBMa) 

ile Merkez Çalışan ve Gelişim Enstitüsü (CIPD) birlikte sanal 

ekiplerin verimliliği hakkında var olan bilimsel kanıtları de-

ğerlendirdi. Sanal ekipler hakkında yapılmış 350 raporu be-

lirlediler. Bunlardan 29 temel araştırma ile 9 meta analizin, 

sanal ekiplerin değeri ve karşılaştıkları zorluklar konusunda 

anlamlı katkılar içerdiğini buldular. 

Analizlerinden bazı anahtar bulgular ortaya çıktı:

• Ekip sanallığı ekip verimliliğini azaltıyor; bir ekip ne ka-

dar sanal olursa genel olarak o kadar az verimli oluyor.

• Bilgisayar aracılı iletişim ekip, verimliliğiyle ters orantılı; 

genel olarak ne kadar az yüz yüze iletişim olursa ekip o 

kadar az verimli oluyor.

• Fiziksel dağılma ve eşzamanlı olmama, ekip verimliliğiy-

le ters orantılı; sanal ekipler coğrafi ve zaman dilimi ola-

rak ne kadar ayrı olursa o kadar az verimli oluyor. Aynı 

ortamda ve günün aynı vaktinde çalışmak genel olarak 

daha verimli.

• Ekip verimliliğini artırdığı bilinen faktörler sanal ekipler 

için daha da önem kazanıyor; sanal bir ekip için yüksek 

güvene, sosyal bağlılığa, enformasyon paylaşmaya ve 

etkin geçişken hafıza sistemlerine (TMS) sahip olmak 

daha da önemli. Geçişken hafıza sistemi ekibin toplu 

hafızasına gömülü bilgi türünü ifade eder. Bu kolektif 

hafıza üyelere, kimin neyi bildiğini söyleyen bir endeks 

sistemi gibi çalışır.

Problemleri kısmen azaltan bazı yöntemler var. Medya 

zenginliği, bir diğer adıyla artırılmış (görüntülü) video kon-

feranslar sanal ekiplerin negatif etkisini azaltabilir. Ekipleri 

özellikle ekip çalışması konusunda eğitmek yardımcı ola-

bilir, aynı şekilde ekip inşa etme eğitimi de; özellikle de 

sanal ekip ilk oluşturulurken. Sanal ekip belirli çalışma tür-

leriyle ilgili olduğunda da negatif etkinin daha az olması 

muhtemel. Özellikle de çalışma tekrar edilebilir, ölçmesi 

kolay ve az ekip etkileşimiyle yapılabilir olduğunda.

Genel olarak bu bulgular yöneticiler ve organizasyonlar 

için sert bir uyarı: Yüz yüze olan ekiplerle karşılaştırılınca, 

sanal ekipler daha düşük ekip içi güven, sosyal bağlılık, ile-

tişim, mutabakat ve enformasyon paylaşma sergileme eği-

limindedir ve genellikle daha az geçişken hafızaları vardır. 

Sonuç olarak, sanal ekipler genellikle yüz yüze olan ekip-

lerden daha az verimlidir. Ama fazladan çaba gösterilerek 

(ve masraf ederek) bu negatif etkilere karşı konulabilir. 

Organizasyonlar, ekipleri daha sanal yapmak üzere uzun 

vadeli değişimlere gitmeden önce daha çok düşünmeli.  
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Covid-19 Müzik Sektörünü 
Nasıl Etkiliyor?

• Müzik sektörü koronavirüsten büyük darbe yedi, özel-

likle de canlı performans alanları… Altı aylık molanın 

sektöre maliyetinin 10 milyar dolar civarında olacağı 

tahmin ediliyor. 

• Sektör, müzik tüketimini paraya çevirecek yeni ve ino-

vatif yollar bulmaya çalışıyor. Fortnite, canlı rap konse-

ri verdiğinde 30 milyon izleyiciye ulaştı. 

• Bu kriz muhtemelen sektörün internet üzerinden ya-

yıncılığın etkisiyle (son altı yılda payı yüzde 9’dan yüz-

de 47’ye ulaştı) oluşan krizlerini derinleştirecek.  

STEFAN HALL
World Economic Forum 
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Müziğin iş modeli 
Küresel müzik sektörü, 50 milyar doların üzerinde değere 

sahip ve iki temel gelir kaynağı var. İlki, canlı müzik, top-

lam gelirin yaklaşık yarısını getiriyor ve büyük oranda canlı 

performansların bilet satışından elde ediliyor. 

İkincisi, kayıtlı müzik, internet üzerinden dinlenme (stre-

aming), dijital indirmeler, fiziki satışlar ve senkronizasyon 

gelirlerinden (film, oyun, TV ve reklamlarda kullanılması) 

oluşuyor. İnternet üzerinden dinlenme bugün kayıtlı müzi-

ğin gelirinin yarısını oluşturuyor. 

Koronavirüsün müzik sektörü üzerindeki etkileri

!
 Satış ve internet üzerinden dinlenme
 Salgının ilk günlerinde, kayıtlı müzik gelirlerinin dörtte 

birini oluşturan fiziki satışlar, perakende mağazalarının 

kapanmasının ardından üçte birine düştü. Dijital satış-

lar da yüzde 11 azaldı. 

 İnsanların müzik dinleme biçimlerinin de değiştiğini 

görüyoruz. Çin’de Tencent Music Entertainment (TME), 

salgın sırasında insanların evlerindeki TV ya da akıllı ci-

hazlardan daha fazla müzik dinlediğini açıkladı.

 Spotify, bu yılın ilk çeyreğinde abone sayısını artırdı. O 

da tüketicilerin rutinlerinde değişiklik olduğunu söylü-

yor. Günlük dinleme alışkanlıkları hafta sonu alışkanlık-

larına benzemeye başladı ve sakinleştirici müzik türle-

rinin popülerliği artıyor. 

@
 Reklam harcamaları
 Müzik sektörü, reklam harcamalarındaki kısıntılardan 

da payını aldı. Interactive Advertising Bureau’nun yap-

tığı bir ankete göre, medya satın alanların ya da mar-

kaların yaklaşık dörtte biri, 2020’nin ilk çeyreğinde 

reklamları durdurdu ve reklam harcamalarını toplam-

da yüzde 46 azalttı. Dijital reklamlardaki üçte bir ora-

nındaki azalmayla birlikte, çevrimiçi müzik kanalları ve 

sanatçılar büyük darbe yedi. 

#
 Dağıtım
 Dağıtım tarafında, sanatçıların çoğu eserlerini çıkar-

mayı yılsonuna erteliyor. Yeni albümleri tanıtmak üzere 

düzenlenecek turlar ve konserler olmayınca böyle bir 

karar almak zorunda kalıyorlar. Bu yılki pek çok konser 

ve etkinlik şimdiden iptal edildi. 

Alanlarda toplanma yasağı sürdükçe, sektörün toplam 

gelirinin yarısını oluşturan canlı performans gelirleri kesi-

lecek. Bilet ve hediyelik eşya satışlarıyla birlikte, sektöre 

maliyetinin 10 milyar dolar olacağı öngörülüyor. 

Sanatçılar ve sektör çalışanları için kamu-özel sektör 
desteği
Sektör, çeşitli fonlama çabalarıyla, kötü etkilenen çalışan-

larına yardımcı olmayı deniyor. Universal Music Group 

(UMG), Live Nation Entertainment, Spotify, Amazon 

Music, TIDAL, YouTube Music ve pek çok şirket kayda de-

ğer bağışlarda bulundu. Çin’in en büyük müzik platformu 

Tencent Music Entertainment, sektörü ayakta tutmak için 

ciddi çaba sarf ediyor. Platformların çoğu, kullanıcıların da 

bağışta bulunabileceği mekanizmalar kurdu. Kullanıcılar 

istedikleri yere bağışta bulunabiliyor, telif ödemelerinde 

sıkıntı yaşayan sanatçılara destek olabiliyor. 

Uzun vadeli kazanımlar
Uzun vadeye bakacak olursak, müzik sektörünün temelin-

deki değer zinciri, büyük oranda aynı kalacak. Profesyonel 

sanatçılar üç büyük plak şirketinden biriyle çalışacak: 

UMG, Sony Music veya Warner Music. Ya da bağımsız bir 

yayıncıya gidecek. Bu operasyon modeli piyasadaki kayıtlı 

müziğin yüzde 97’sini oluşturuyor. 

Buna ek olarak, söz yazarlarının, bestecilerin ve post-pro-

düksiyon mühendislerinin entegrasyonu pek değişecek 

gibi durmuyor. Sanatçılar ve markalar, internet üzerinden 

yayın yapan platformlarla, canlı müzik alanlarıyla bağlarını 

güçlendirecek.   
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İktidardaki Kadınlar:  
Bu Bir Ölüm Kalım Meselesi

Kadın liderler tarafından yönetilen ülkelerde 
Covid-19 sebepli ölümler diğer ülkelere oranla altı 
kat daha az oldu ve bu ülkelerde ekonominin daha 
hızlı iyileşmesi bekleniyor.   

Covid-19 krizi, bir süredir tartıştığımız bir konuyu teyit et-

miş gibi görünüyor: Kadın liderler, toplumsal eşitlik, sür-

dürülebilirlik ve inovasyon konusunda daha fazla çalışıyor 

ve bu da toplumu dışsal şoklara karşı daha dayanıklı hale 

getiriyor. 

LORENZO FIORAMONTI
LUCA COSCIEME

KATHERINE TREBECK
Social Europe 
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Kadın liderler tarafından yönetilen ülkelerde Covid-19 

sebepli ölümler diğer ülkelere oranla altı kat daha azdı 

ve bu ülkelerde salgın eğrisi çok daha hızlı şekilde düz-

leşme eğilimi gösterdi. Tayvan, Yeni Zelanda, Danimarka, 

Almanya, İzlanda, Norveç, Belçika, Danimarka, Slovakya, 

Finlandiya gibi kadın liderlerin yönettiği ülkelerin krize 

yaklaşımında fark yaratan benzer politikalar görüyoruz. 

Riskleri hafife almadılar, önleyici tedbirlere öncelik ve-

rip bunlara odaklandılar ve kısa vadeli ekonomik kaygılar 

yerine uzun vadeli sosyal refahı önemsediler. Geçtiğimiz 

birkaç yıl içinde, kadın liderlerin yer aldığı hükümetlerin 

çoğu, sosyal ve çevresel refaha daha fazla önem verdi, 

halk sağlığına daha fazla yatırım yaptı ve hava kirliliğini 

azalttı. Tüm bunlar Covid-19 ölümleriyle yakından ilişkili 

konulardır. 

Ekonomik durgunluk 
Kadın liderlerin yönettiği ülkelerin ekonomik durgun-

luktan da en az zarar görecek ülkeler olacağı öngörülüyor. 

2020 büyüme tahminlerinde, bu ülkelerde gayri safi yurtiçi 

hasılada ortalama yüzde 5,52 düşüş yaşanacağı öngörülü-

yor, erkek liderlerin yönettiği ülkelerde ise bu oran yüzde 7… 

Henüz “kadın faktörü” etkisi üzerine elimizde yeterli kanıt 

yok fakat bu keskin farkların tesadüf olarak ele alınamayaca-

ğı da açık. Kadın liderlerin seçilebildiği toplumlarda, diğer-

lerine oranla eşitlik, dayanışma ve işbirliği değerlerinin zaten 

içselleştirilmiş olduğu söylenebilir. Diğer yandan, bu kadın 

liderlerin çoğunun benimsemiş olduğu yönetim tarzı; sosyal 

ve çevresel refah merkezli kalkınma politikası da önemlidir. 

Bunun hem ekonomiye fayda sağladığı hem de toplum da-

yanıklılığını artırdığı anlaşılmış oldu. Erkek meslektaşlarının 

onlara bakarak, bundan ders çıkarması akıllıca olur.  

Kaynak: Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi
Kaynaklar: Social Progress Imperative, Dünya Bankası, Avrupa 
Komisyonu ve ulusal merkez bankaları

Almanya Başbakanı Angela Merkel Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Norveç Başbakanı Erna Solberg
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