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Dünyanın egzotik yerlerinde maceralara çıkmaya ve vahşi yaşamın peşinden gitmeye senelerimi harcadım; el
değmemiş doğadaki çadırlarda geçen haftalar, yağmur
ormanlarında rahatsız bir köşeye sinerek geçen geceler.
Botlarla mangrov ağaçlarının arasından geçtim, ağaçlara
gerilmiş çadır bezlerinde kamp yaptım. Ve yine de, nadir
ve egzotik hayvan bulmak için en iyi yerin, vahşi hayvan eti
pazarları olduğunu biliyorum.
İlk gördüğüm karıncayiyen (pangolin), yaklaşık yirmi yıl
önce Cava, Yogyakarta’da bir markette masada satılmak
için doğranmış şekilde duruyordu. Ve o son gördüğümdü; dünyanın tek pulcuklu memelisi, bu gezegende en çok
yasadışı satışı olan vahşi hayvan, o kadar ender ki kendini
işine en adamış zooloğun bile doğada görmesi neredeyse
imkânsız. Günümüzde, karıncayiyen ürünleri vahşi hayvan
eti pazarlarında bile zor bulunuyor, fiyatları o kadar arttı
ki, artık sadece insanların lüks ürünler alabilecek paraya
sahip olduğu Asya şehirlerindeki marketlerde satılıyor.
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Vahşi hayvan ve bitki ürünleri, düzgün işleyen ekosistemlerden, daha önce hiç olmadığı kadar çok istihraç ediliyor. Bu ürünlerin son durakları Wall Street firmalarının
yönetim kurullarının yemek masaları ya da Avrupa’nın özel
hayvanat bahçelerindeki gösterimler oluyor ve “alternatif eczacılık” endüstrisinde doğurganlık artırıcı ve gençlik
serumu olarak lanse ediliyor. Ama biz bu vahşi doğaları
değer verdiğimiz kaynaklar için yağmaladıkça, patojenler
ve patojen barındıranlar da dahil, var olan ekolojik nişleri bozuyoruz. Mesela vahşi bir hayvanda kendine yaşam
döngüsü geliştirmiş virüs ve bakteriler, insanlara sıçrama
fırsatı buluyor.
Salgın insan yapımı
Bu Covid-19 salgınının insan yapımı olduğunu anlamak
önemli. Bu problemi tam olarak olduğumuz tür ve yarattığımız gezegen yüzünden ortaya çıkardık.

iklim değişimini, endüstriyel ölçekte avcılığı, yangınları,
plantasyonları, altyapı değişimini veya sayısız başka mo-

Bulaşıcı bir etken tek bir noktadan tüm ağa

difikasyonu içeriyor. Bu, diğer türler doğal olarak soy tü-

yayılabileceği gibi, bir çözüm de yayılabilir.

kenişine yol açmazken (adalar gibi ender durumlar hariç)
insanların dünyadaki 8 milyon türün 1 milyonunu tehlikeye

Sömürülen yağmur ormanlarına yakın yaşayan ve vahşi

attığı anlamına geliyor.

hayvan pazarları olan toplulukların Ebola, HIV, Marburg,

Ayrıca biz birbirimizle diğer türler gibi etkileşime geç-

Sars ve en güncel olarak Covid-19 gibi yeni hastalıklardan

miyoruz. Alakasız bireylerden oluşan büyük ağlar halinde

ilk etkilenenler olması şaşırtıcı değil. İnsanlara bulaşan

işliyoruz, birbirimize diğer türlerin ailelerine davrandığı

hastalıkların çoğu, bu patojenler hayvanlardan insanlara

gibi davranıyoruz. Tıpkı genetik enformasyonun aile ku-

geçişi kuşaklar önce yapmış olsa bile, hayvanlardan gelir.

şaklarından birbirine geçmesi gibi, insanlar da toplum-

Ama yeni insan patojenlerinin ortaya çıkışı hızlanıyor gibi

dan topluma ve kuşaktan kuşağa, bilgi, davranış, alet, dil

görünüyor ve son otuz yılda bizi etkileyen yeni hastalıkların

ve değerler dahil bolca kültürel enformasyon geçiriyor.

yüzde 75’i hayvanlardan geliyor. Biz gezegenimizin çevre-

Kümülatif kültürel evrim aracılığıyla işbirliği yapan toplum-

sini değiştirdikçe, önceden vahşi hayvanların bulunduğu

larımız, bağlantılı bireylerin birlikte çalışmasıyla enerji ve

yerlere insanlar gönderdikçe ve eskiden birbirinden ayrı

kaynak hasat etmekte büyük bir verimlilikten faydalanıyor.

olan doğa ve insan unsurlarını bir araya getirdikçe, salgınlar kaçınılmaz oluyor. Daha 2007’de yapılan bir 2002-2003

Süper organizma haline geldik

SARS salgını araştırması, “şeytan kuşlarında SARS-Cov

On binlerce yıl boyunca, bu bizim en başarılı büyük tür

benzeri virüsler bulunması olgusunun güney Çin’de egzo-

olmamıza yardımcı oldu. İnsanlar artık 7,5 milyar hiper-

tik hayvan yeme kültürüyle birleşmesinin bir saatli bomba

bağlantılı bireyin küresel bir ağı olarak işliyor: Doğal dün-

olduğu” uyarısında bulunuyordu.

yayla olan etkileşimlerimizde etkili bir şekilde süper orga-

İnsanlar kendi ekosistemlerinde diğer türler gibi, hatta

nizma haline geldik. Artık dünyaya hükmediyoruz ve onu

diğer üst seviye yırtıcılar gibi bile hareket etmiyor. Bizim

Antroposen’e, İnsanlar Çağı’na ittik. Dünyada insan faali-

bir ekolojik nişimiz yok, onun yerine yerel (ve artık küresel)

yetinin dokunmadığı bir yer kalmadı.

yaşam tarzımıza uydurmak ve hayatımızı geliştirmek için

Dünyanın biyosferi sistemik bir şekilde işler: Kimyasalların

ekosistemimize kümülatif olarak hükmediyor ve değiştiri-

(karbon, oksijen ve su gibi), enerjinin ve biyolojinin dön-

yoruz, ama bu habitat kaybını, istilacı türlerin gelişmesini,

güleri yaşam sinerjisi oluşturmak için birbirleriyle etkileşir.
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Biz insanlar bunun bir parçasıyız. Bedenlerimiz, kullandığı-

bir hastalık için iyi bir ilaç olduğuna dair bir kanıt da yok-

mız ve hareket ettirdiğimiz, soluduğumuz havadan tüket-

tur. Olsaydı bile, keratini mesela inek toynağından değil

tiğimiz proteine, yaydığımız karbona kadar kaynaklar bu

de karıncayiyen pulundan almak için mantıklı bir sebep

etkileşimin bir parçası.

yok. Karıncayiyen ürünlerine verilen yüksek değer kültürel

Ama bunun üstünde de insan kültürü kendi sistemine
göre işler. Bizim sayımız, ağa nasıl bağlandığımız, birey-

enformasyonun insanları ve davranışlarını nasıl şekillendirdiğinin bir örneğidir.

ler ve toplumlar olarak bu insan ağındaki pozisyonumuz,

Hiçbir birey vahşi hayvan etinin değerli olmasına karar

bunların hepsi kendi etkilerini yaratır. Bu önemli çünkü in-

vermedi; hiçbir birey bu küresel insan ağı sistemini ta-

sanların ekosistemleriyle olan etkileşimleri kültürden ge-

sarlamadı; hiçbir birey bu hastalığı yaratmadı. Bu durum

lir. Hayatta kalma konusunda değeri olmayan veya çok az

toplumdaki sosyal bir ihtiyacın çabucak ve verimli şekilde

olan altın, maun veya elmas gibi şeylere sübjektif değerler

çok uzaklardaki bir ormandan doğal ürünler çıkartılarak

yüklüyoruz. Ve bu icat edilen değerleri ağlarımızda yayı-

karşılanabildiği bir insan kültürel sisteminden ortaya çık-

yoruz, tıpkı kaynaklarımızı, genlerimizi ve mikroplarımızı

tı. Şimdi bu inanılmaz başarının kümülatif ve sinerjik yan

yaydığımız gibi.

etkilerinin, küresel olarak yıkıma uğrayan ekosistemler ve
insan toplumlarını parçalayan ve gelecek aylarda daha

Hepimizin parçası olduğu büyük ekosistemlerin

fazla insan yaşamına vuracak küresel ekonomik krizi orta-

daha çok farkına varmalıyız.

ya çıkaran bir salgın virüsü olduğu ortaya çıkıyor. Umutsuz
görünebilir.

Mesela karıncayiyenler... Daha çok pulcukları için avlanırlar; lüks bir gıda maddesi olarak veya toz haline getirilerek

Çözüm de yayılabilir

emziren kadınlara ve kısır erkeklere yönelik tedaviler de

Ama, tıpkı bulaşıcı bir aktör tek bir noktadan tüm ağa ya-

dahil olmak üzere birçok durum için “ilaç” olarak kullanı-

yılabildiği gibi, bir çözüm de yayılabilir. Bizim süper or-

lır, aşırı değerlidir. Karıncayiyen pulcukları, aynı zamanda

ganizmamız her biri etkilenebilen ve çok farklı şekillerde

deri, saç ve tırnaklarda bulunan bir protein olan keratinden

bağlantılı olan ağlardan oluşuyor. Ve bazı bireyler bütün

yapılmıştır. Keratin, diyetlerimiz için proteinin diğer form-

üzerinde daha fazla etkiye sahip pozisyonda.

larından daha besleyici veya kullanışlı değildir ve herhangi

Şimdiden, tüm dünyadan uzman zihinler koordine bir
şekilde büyük ölçekli hasta örneklemleri getirdikçe, başka bir deyişle, kolektif beynimiz süper organizmanın bedeninden veri derledikçe, ağlar, potansiyel testler, tedaviler ve aşılar üretiyor. Bu sırada edindiğimiz kültürel miras
olan sosyal normlar, fiziksel olarak uzak ama sosyal olarak
bağlantılı olacağımız şekilde değiştiriliyor; bu, patojenin
yayılmasını engellemek için iyi. Süper organizmanın bazı
kısımları, Doğu Asya gibi, daha kolektivist bir zihniyeti içeren değer sistemlerine sahip, bu onları gerekli olan toplumsal değişimlere cevap verebilir kılıyor; tam aksine, tipik
olarak ABD nüfusunda bulunan bireyci zihniyet, toplumsal
bir yanıt oluşturmayı çok daha zorlaştırıyor.
Ancak süper organizmamızın çevremizle olan etkileşimini de değiştirmeliyiz. Biyosferin bir parçasıyız ve umursamazca ekosistemlere girerken hepimizin parçası olduğu
büyük ekosistemleri daha çok düşünmeliyiz. Ağın bir parçasında yapılan bir değişiklik hepimiz için çok büyük (iyi
veya kötü) sonuçlara yol açabilir.
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Virüsler ve İnsanlar
Toplum Bilimlerdeki Tehlikeli Salgın
KORAY ÇALIŞKAN
DONALD MACKENZIE
Eurozine

Hem bizi hem de toplum bilimlerini hazırlıksız yakalayan
küresel bir sağlık kriziyle karşı karşıyayız. Sosyoloji ve iktisat ders kitapları hemen hemen hiçbir şey üzerinde anlaşamazlar, virüs konusunda da sessiz kalıyorlar. Bugüne kadar patojenlerin gücünün farkında değillerdi. Sol ve Sağ da
hemen hemen hiçbir şey üzerinde anlaşamaz; Sol toplumu
bireyin önüne koyarken Sağ bireyi her şeyin önüne koyar.
Ancak koronavirüs “görünmez ellerini” tespit etme konusunda başarısız oldukları noktasında onları birleştirdi.
Bu eller küçük. Bir pirinç tanesi alın ve 20.000 kez küçültün; bir koronavirüs partikülü bu kadar işte. Yüzeylerinde ele
benzer çıkıntılar var, corona Latincede “taç” anlamına geliyor.
Mevcut tüm koronavirüsü bir araya getirseniz, bir kamyoneti
doldurmaz. Buna rağmen etkileri muazzam boyutlarda.
ABD, GSYİH’nın yüzde 10’unu önümüzdeki birkaç ay virüsle mücadeleye ayırmak zorunda kaldı, bir yandan da işsizlik Büyük Buhran zamanından daha hızlı artıyor.
Borsalar serbest düşüşe geçti. Piyasaların kendilerini düzenlemelerine izin verilmedi. Kapitalistler birden bire sosyalist önlemleri kucaklamaya başladı; devlet müdahalesinin
hızla genişlemesi, kilit sanayilerin millileştirilmesi… IMF bile
bu olaya “kriz” demek yerine “savaş” demeyi tercih etti.
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sayısının kat kat üstünde insanı ortadan kaldırabilirler; virüs
gibi aktörlerden bahsediyorum.
Biz, toplum bilimciler, virüslerle insanların nasıl bağlantılı
olduğunu göremedik. İnsani olmayan her şey dikkatimizden
kaçıyor; filtreliyoruz. Böylesine büyük bir ihmalkârlık insan
olmayan aktörlere karşı hazırlıklı olmamızı imkânsız kılıyor.
Virüslerin ve insanların pek çok ortak noktası var. İnsanların
Dünyaya yaptığı gibi, virüsler de yerleştikleri yere zarar veriyor. Elbette, ne insanlar ne de virüsler böylesi bir yıkıma yol
açmak ister. Bir virüs yerleştiği organizmayı ne kadar hızlı
öldürürse o da o kadar hızlı ölür.
Gerçek bir küresel deneyle karşılaştığımızda, toplum biArundhati Roy

Bununla birlikte, virüsün sosyal etkisi de derinden hissediliyor. Okullar ve üniversiteler kapalı. Tarihte ilk defa, bir
milyarı aşkın insan evlerinden dışarı çıkmıyor, insanlığın
üçte biri bir çeşit tecrit altında ve 1.5 milyonun üzerinde enfekte insan da hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Binlerce ambulans on binlerce insanı evlerinden hastanelere taşıyor. Bunlardan bazıları eve dönemeyecek.
Virüsün siyasi etkisi de sürpriz değil. İnsanlar ya evde
ya da hastanede olunca demokrasiler parçalanmaya başlıyor. İngiltere siyasilere, insanları, mahkeme kararı olmadan, süresiz olarak gözaltında tutma gücü vermeye çalıştı. ABD mültecilerin tüm yasal haklarını kaldırmaya çalıştı.
Macaristan lideri kararnamelerle ülkeyi yöneterek sınırsız
bir güce ulaştı. İsrail hükümeti kendi vatandaşlarını dijital
olarak gözetlemeye başladı. Çin’in virüse yanıtı, tek parti devletinin bir milyarın üzerinde insanın kişisel verilerine
daha ayrıntılı ulaşması oldu.
Bu felaketi nasıl açıklamalı?

limlerin lensi buğulandı. Yüzlerimizi maskelerle korurken,
gözlerimiz de toplum bilimlerin virüsü görememesiyle karardı. Sadece insan aktörlere odaklandık ve daha önce ne
olduğunu, şu anda ne olduğunu ve ileride ne olacağını insana dayanarak tartışmak artık anlamsız. Virüs bu bakış açısını da öldürdü. O zaman toplum bilimleri nasıl güncelleyeceğiz? Bu kilit bir soru.
Neyse ki iyi haberler de var. Arkeoloji, tarih, coğrafya,
epidemiyoloji, bilim ve teknoloji çalışmaları gibi alanlardaki
akademisyenler, çalışmalarında makineler ve virüsler gibi
“insan olmayanları” da dikkate almaya başlıyor. Son birkaç
haftada pek çok akademisyen, William McNeill’ın 1976’da
yayınladığı Plagues and Peoples kitabını raflardan indirmeye başladı. Ancak insanlarla insan olmayanların nasıl etkileşime geçtiği üzerine çalışmalar toplum bilimlerde genelde
marjinalize edilir. Akademisyenler genelde insanlar arası etkileşimlerin olduğu alanlarda çalışmayı tercih eder. Bruno
Latour ve Michel Callon gibi öncü toplum bilimciler, toplumlara ve ekonomilere insan olmayan aktörleri de dahil etmemiz gerektiğine dair çalışmalar yapıyor.
Bu salgın bittiğinde, bütün toplum bilim kitaplarını yeni-

Arundhati Roy Financial Times’taki yazısında şöyle soruyor:

den yazmamız gerekecek. İnsanlar ile insan olmayanların

“Bize ne oldu böyle?” Ne olduğunu bilemeyebiliriz ama ne-

nasıl etkileşime geçtiğini görmezden gelmeyi artık bırak-

den bilemediğimizi biliyoruz. Herkes virüsün bir “neden”

malıyız. İnsanlar olarak, pek çok şeyin yanında virüslere de

olduğunu düşünüyor ama çok az toplum bilim kitabında

ev sahipliği yapıyoruz. Dünya sadece bizim, insanların ken-

“virüs” diye bir şeyden bahsediliyor. Tekil aktörleri (iktisatçı-

di aralarındaki etkileşimleri için bir sahne değil. Ekonomik

ların bireyleri) ya da kolektif aktörleri (sosyoloğun sınıf veya

hesaplamalarımıza gezegeni de düşünerek devam etmeli-

diğer toplulukları) açıklamaların merkezine aldığımızda,

yiz. Çevrimiçi platformlar, arabalar, silahlar, bilgisayarlar ve

toplum bilimler diğer aktörleri dikkate almayı reddeder; ne

telefonlar gibi nesnelerin de, virüsler gibi bize ve gezegene

kadar küçük ya da büyük, organize ya da düzensiz olduk-

neler yaptığını görmeliyiz. Bunu sadece bilim namına yap-

larına bakmadan… Herkesi evde tutabilir, ekonomileri par-

mamalı, bir virüs gibi davranmayı bırakıp tür olarak varlığı-

çalayabilir, diktatörlükleri güçlendirip savaşlarda ölen insan

mızı sürdürebilmeliyiz.
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Koronavirüs Küreselleşmeyi
Tersine mi Çevirecek?
JONTY BLOOM
BBC

Küreselleşme, son 25 yılın moda kelimesiydi. Bu aslında
oldukça ilginç bir durum çünkü iktisat tarihçileri, insanların, binlerce yıldır olmasa bile yüzyıllardır uzun mesafeler
arasında ticaret yapığını söylüyor.
Bunu anlamak için Ortaçağ baharat ticaretine veya
Doğu Hindistan Şirketi’ne bakmak yeterli… Ama küreselleşme bize, son birkaç yılda eşi görülmemiş seviyeye çıkan uluslararası ticaretin boyutunu ve hızını anlatıyor.
Seyahatlerin kolaylaşması, dünya çapına yayılan ağ,
Soğuk Savaşın sona ermesi, ticaret anlaşmaları, yeni ve
hızla gelişen ekonomiler bizi, dünyanın diğer tarafında
olanlarla eskiye göre çok daha bağlı hale getirdi.
İşte bu yüzden Koronavirüs ya da Covid-19’un yayılmasının böyle doğrudan bir ekonomik etkisi de oldu.
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Çin’in dünya üzerindeki etkisi nedir?

Bunun sadece bu krizde değil, 2008’de yaşanan ekono-

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası baş ekonomisti Prof.

mik krizde ve internetin siber saldırılar karşındaki savun-

Beata Javorcik, son 17 yılda küresel ekonomideki değişim

masızlığında da görülebileceğini ekliyor. Yeni küresel

hızının çok arttığını söylüyor: “2003’te Sars salgını yaşan-

ekonomik sistem, büyük faydalar yanında büyük riskler

dığında Çin, küresel üretimin yüzde 4’ünü oluşturuyordu.

de getiriyor. Gelirin artmasını, ekonomilerin hızla geliş-

Şimdi bu oran dört kat fazla, yani yüzde 16. Bu da Çin’de

mesini sağlıyor ve milyonları yoksulluktan kurtarıyor ama

olanların artık dünyayı çok daha fazla etkilediği anlamına

finansal ya da tıbbi tehlikelerin yayılımının artması riskini

gelir.”

de getiriyor.

Küreselleşme, şu an İngiltere’deki hemen hemen tüm
büyük otomobil fabrikalarının neden kapalı olduğunu an-

Bu son kriz küreselleşme için ne anlama geliyor?

lamamızı sağlar. Çünkü bu fabrikalar, satış ve otomobil

London Business School’da ekonomi profesörü olan

parçaları konusunda dünyanın dört bir yanına bağımlı.

Richard Portes işlerin değişeceğini söylüyor: “Çünkü fir-

Şu an bu iki alanda da sıkıntı olduğu için araba üretmeyi

malar ve insanlar ne gibi risklerle karşı karşıya oldukları-

durdurdular.

nı fark etti. Ticarete bakın… Koronavirüs yüzünden kopan

Bu nedenle Çin’in zenginliği ve sağlığı bizim için eski-

tedarik zincirleri nedeniyle insanlar, daha pahalı olsa dahi

sinden çok daha önemli ama bu sadece bir hacim mese-

yerli alternatif tedarikçiler aramaya başladı. İnsanlar, yerli

lesi değil, küreselleşmeyle ilgili daha derin bir sorun var.

tedarikçiler bulduğunda, artık bu riskleri göze almaz ve bu

Oxford Üniversitesinde küreselleşme ve kalkınma pro-

tedarikçilere bağlı kalırlar.”

fesörü ve The Butterfly Defect, How Globalization Creates

Profesör Javorcik de onunla aynı fikirde… Böyle bir dizi

Systemic Risks, And What To Do About It kitabının yazarı

etkenin bir araya gelmesiyle artık Batı üretim endüstri-

Ian Goldin, risklerin artmasına müsaade edildiğini, bu-

sinin, üretimi yeniden ülke içine çekeceğine inanıyor:

nun küreselleşmenin yumuşak karnı olduğunu söylüyor.

“Bence ticaret savaşlarına (özellikle ABD ve Çin arasındaki)
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Koronavirüs salgınının da eklenmesi, şirketlerin üretimin
yeniden ülkeye dönmesi işini ciddiye almaya başlamasına
yol açacak.”
“Şirketler, otomatikleştirilebilecek işleri ülke içine geri
taşıyacak, bu sayede kesinliği sağlayacaklar. Böylece
ulusal ticaret politikası için endişelenmeye gerek kalmaz
ve aynı zamanda tedarikçi tabanını çeşitlendirme fırsatı
doğar.”
Fakat bunlar, küreselleşmeye fazlasıyla bağımlı hale
geldiğine inanan Batı ekonomileri için iyi haberler değil.
Bunun hem lehte hem de aleyhte olacak yanları var.
Küreselleşmenin büyük bir kısmı, üretilen malların değil, insanların, fikirlerin ve enformasyonun dünyanın dört
bir yanına taşınmasıyla ilgilidir; bu İngiltere’nin ve diğer
Batı ekonomilerinin çok iyi olduğu bir alan.

Ian Goldin

Ama asıl endişe duyulan konu bu değişikliklerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil, ne kadar ileri gideceği ve
nasıl yönetileceği?
Profesör Goldin, seçenekleri basit ve anlaşılır şekilde
gösteriyor: Değişiklikler Birinci Dünya Savaşı sonrası gibi
mi yoksa İkinci Dünya Savaşı sonrası gibi mi olacak?

Turizm sektörü ve üniversiteler nasıl etkilenir?

1918 sonrasında olduğu gibi, uluslararası organizasyon-

Avrupa Uluslararası Politik Ekonomi Merkezi, İngiltere

lar zayıflayabilir, milliyetçilik yükselebilir, yerli sanayii koru-

Ticaret Politikası Projesi direktörü David Henig, “Hizmet

ma eğilimi artabilir ve ekonomik buhran yaşanabilir. Veya

sektörü bir uçurumdan yuvarlanmış gibi, bunu görmek

değişim, 1945 sonrasında Bretton Woods, Marshall Planı,

için sadece turizm ve üniversitelere bakmak yeterli. Bu

Birleşmiş Milletler, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel

sonbaharda Batı üniversitelerine kayıt yaptıracak öğrenci

Anlaşmasında gördüğümüz şekilde, daha fazla işbirliği ve

sayısı konusunda ciddi bir endişe var. Bu çok büyük bir

enternasyonalizme neden olabilir.

ihracat endüstrisi; örneğin birçok üniversite Çinli öğrencilere bağımlı” diyor.

Değişime kim liderlik edecek?

Küreselleşmenin sadece üretim veya tedarik zincirle-

Goldin, iyimserliğini koruyor ama bu değişime kimin li-

rini daha ucuz Asya ülkelerine taşımakla ilgili olduğunu

derlik edeceği konusunda endişeli. “İyimser olabiliriz ama

düşünmek çok basit olur. Küreselleşme ayrıca yüksekokul

bu sürece kesinlikle Beyaz Saray’ın liderlik edebileceğini

ve üniversitelerimizde okumak için ödeme yapan yaban-

düşünmüyoruz” diyor ve “Çin elini taşın altına koyamaz;

cı öğrencilerin ve burada para harcamak isteyen zengin

İngiltere ise Avrupa’ya liderlik edemez” diye ekliyor.

turistlerin sayısında büyük bir artışa neden oldu ki bunlar
sadece örnek iki sektör…

Bu endişeyi Prof. Portes de paylaşıyor: “2009’da
Londra’da gerçekleşen G20 Zirvesinde ülkeler 1 milyar
dolarlık bir uluslararası işbirliği paketi üzerinde anlaşmış,

Tedarik zincirleri parçalanıyor mu?

hatta Almanya da buna katılmıştı. Oysa şimdi G20’de her-

Küreselleşmeyi yavaşlatmak ya da tersine çevirmek bu

hangi bir liderlik göremiyoruz; ABD uluslararası sahneden

endüstrileri gerçekten çok zorlayacaktır. Ama yine de

çekilmiş durumda.”

Ian Goldin, bu salgının büyük bir değişim yaratacağını

Küreselleşme tersine mi dönecek? Muhtemelen hayır,

ve bu yılın tedarik zincirlerinin parçalanma yılı olduğunu

çünkü ekonomik gelişme çok önemlidir. Ama küreselleş-

düşünüyor.

menin yavaşlayacağını söyleyebiliriz.

3D baskı, otomasyon, kişiselleştirme talepleri, hızlı

Fakat asıl önemli soru; bu krizden doğru dersleri çıkardık

teslimat ve yerli sanayiinin korunmasına yönelik sistem-

mı? Küreselleşmenin ayrılmaz parçası gibi görünen riskleri

ler zaten tedarik zincirlerinin kopmasına neden olmaya

tespit edip kontrol etmeyi ve düzenlemeyi öğrenebilecek

başlamıştı; görünen o ki Covid-19 salgını da bu süreci

miyiz? Zira bunun gerçekleşmesi için gereken işbirliği ve

hızlandıracak.

liderlik yeterli görünmüyor.
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Post-Amerikan Dünyaya
Hoş Geldiniz
CARL BILDT
Project Syndicate

Post-Amerikan çağın ilk küresel krizini yaşıyoruz. Covid-19
salgınının etkileri önümüzdeki yıllarda da dünyayı şekillendirmeye devam edecek.
Yüzyılın büyük bölümünde, ABD kriz dönemlerinde
her zaman öne çıkıp bir tür liderlik sergilemiştir. Bazen
bu katkıları memnuniyetle karşılanmış, bazen karşılanmamıştır. Sonuçlar da her zaman planlandığı gibi olmuştur.
Amerika’nın bir tür liderlik etme içgüdüsü olduğundan söz
edebiliriz. İyi ya da kötü, dünyanın geri kalanı da buna bir
şekilde alışmıştır.
Donald Trump’ın Beyaz Saray’a girmesiyle Amerikan
liderliği çağı da sona erdi. Barack Obama’nın başkanlığı
sırasında ABD küresel taahhütlerini azaltmaya başlamıştı.
Çünkü her sorunla baş edebilecek kaynağı olmadığının
farkındaydı. Ancak “geriden” de olsa, ABD her zaman liderlik koltuğundaydı.
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Obama yönetimi altında bir gereklilik olarak tanımlanan şey, Trump yönetiminde sorgulanmaz ve yüksek sesle
vaaz edilen bir şeye dönüştü. Amerika’nın dünyadaki rolü
konusunda Trump, başkanlık kampanyası sırasında ne
söylediyse onu yapıyor. Geçen üç yılda, “Önce Amerika,
geri kalan herkes kendi başına” mesajı Beyaz Saray’dan hiç
eksik olmadı.
Bu değişimin etkileri şimdi ortaya çıkmaya başlıyor.

resmi teşekkürlerle karşılanıyor. Bu yardımlar elbette takdir görüyor ama Çin’in gizli hedefleri de aslında çok açık.
Bir bu kadar bariz olan diğer bir şey de Covid-19’un
Wuhan’da ortaya çıktığı ilk günlerde çok daha fazla şey
yapılabileceğidir. Çin devleti bu başarısızlıklardan sorumludur ve demokratik Tayvan’da meselenin çok daha iyi ele
alındığı gözlerden kaçmamıştır.

2014’te Ebola, Batı Afrika’da yayılmaya başladığında, böl-

Zamanla farklı ülkelerin, liderlerin ve uluslararası örgüt-

gesel bir salgının küresel bir felakete dönüşmesi riski vardı.

lerin Covid-19’la nasıl baş ettiğine yönelik ateşli tartışma-

Obama yönetimi hemen devreye girdi. ABD Dünya Sağlık

lar olacaktır. Çin, resmi yanıtın özlemle beklendiği tek yer

Örgütüyle yakın işbirliği kurarak küresel bir yanıt verdi ve

değil. Ancak henüz otopsiye zaman gelmedi. Öncelik tüm

salgını kontrol altına aldı. Hiç kimse Ebolayı “Afrika virüsü”

kaynakları harekete geçirip salgını kontrol altına almak

olarak nitelemedi ya da DSÖ’yü ihmalkârlıkla suçlamadı.
O günden bu yana, küresel işbirliği ruhu sürekli saldırı
altında. Trump yönetiminde ABD, Çin’e ticaret savaşı açtı,
2015 Paris iklim anlaşması ve İran nükleer anlaşması gibi
büyük küresel anlaşmalardan çekildi. Dijital ekonominin
kontrolü için yıllardır büyük bir savaş yaşanıyor.

olmalı. Salgının merkezi Doğu Asya’dan Batı Avrupa ve
ABD’ye kaydıkça, kimse bu hikâye burada biter diyemez.
Endonezya, Pakistan, Mısır, Nijerya, Brezilya ya da büyük kırsal nüfusa sahip başka bir ülkede uygulanabilecek
sürdürülebilir bir yanıta ihtiyaç var. Amerika ortada yok-

Bu gerilimlere bağlı olarak BM Güvenlik Konseyi

ken ve Çin’in itibarı zedelenmişken, birilerinin liderliği alıp

Covid-19 krizi sırasında hiç ortalarda görünmedi. BM Genel

koordineli bir yanıtı organize etmeye başlaması gerekiyor.

Sekreteri Antonio Guterres, eylem çağrısında bulundu

Bu DSÖ de olabilir başka bir kurum da… Salgınlar yangına

ama ABD ve Rusya ayak sürüdü, Güvenlik Konseyinin geri

benzer: Her yerde söndürmediysen, o yangın henüz sön-

kalan üyeleri de sessiz kalmayı tercih etti. G20’nin tıpkı
2008 finans krizinde olduğu gibi etkili bir rol oynayacağını da düşünebilirsiniz. Ancak örgüt başkanlığı şu anda
Suudi Arabistan’da, genç lider veliaht prens Muhammed
bin Salman’ın idaresinde…

memiş demektir.
Avrupa Birliği devreye girebilir mi ya da kendi sorunlarından başını kaldıramaz mı? Yepyeni bir koalisyon kurulup
işler yoluna koyulabilir ya da tek gerçek küresel fenomenin

Bu sırada Çin, küresel yönetişimde söz sahibi olmaya

ölümcül bir virüs olduğu, çok kutuplu bir dünya düzeni ku-

çalışıyor, ikili ilişkilerini geliştirmek için adımlar atıyor.

rulabilir mi? Post-Amerikan dünyada yanıtlanması gereken

Çin’in gönderdiği maskeler ve diğer tıbbi malzemeler

sorular bunlar.
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Sosyal Ritüelleri
Yitirdiğimizde Neler Olacak?
JILL SUTTIE
Greater Good Magazine

Araştırmacılar ritüellerin bizim için anlamını
ve mezuniyet, düğün, cenaze gibi ritüelleri
gerçekleştirememekle nasıl baş edebileceğimizi
araştırıyor. Jill Suttie, Greater Good Magazine’deki
yazısında bu durumla baş etmek için neler
yapabileceğimize dair uzman görüşlerini derledi.
Kaliforniya’da sokağa çıkma kısıtlaması başladığında aklıma
gelen ilk şey kuzenimin düğünüydü; nikâhı benim kıyacağım düğün. Sonbahardan bu yana özel bir tören düzenleyebilmek için çalışıyordum. Derken salgın başladı ve her şey
iptal edildi.
Kuzenim birçok kişiye göre şanslı sayılabilir. Sonuçta düğün ileri bir tarihte de olsa yapılabilir. Bununla birlikte düğününün ne zaman ve nasıl olacağına dair hayalleri suya
düşmüş oldu.
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Bu konuda yalnız değil. Birçok insan önemli ve ortak ri-

Örneğin düğünler, cenazeler ve mezuniyetler. Hepsinin de

tüellerden vazgeçmek zorunda kaldı; mezuniyet törenleri,

unutulmaz kılan anlamları vardır. Gabriel “Planlarından vaz-

balolar, uzun zamandır beklenen konserler, dini törenler,

geçmek zorunda kalan insanların acı çekmesi ve üzülmesi

futbol maçları, hatta cenazeler.

kaçınılmaz” diyor.

Bununla baş etmek için ne yapabiliriz? Bu deneyimden,

Sosyolog Randall Collins, ortak ritüellerin ortadan kalk-

yola devam etmemizi sağlayacak dersler çıkarabilir miyiz?

masının toplum açısından da zor olacağını belirtiyor.

Bu durum toplumsal dokumuzun geleceği açısından ne an-

Collins’in araştırmaları ortak duygusal deneyimler yaşamak

lama gelecek?

üzere insanların bir araya gelememesinin, 11 Eylül gibi bir-

Ortak ritüellerden vazgeçmenin bizi bireysel ve toplumsal olarak nasıl etkileyeceğini kimse tam anlamıyla bilemi-

leştirici bir toplumsal trajediye rağmen, birlik hissini zayıflatacağını ortaya koyuyor.

yor. Ancak bilim bize birtakım ipuçları veriyor. Ortak ritüel-

Collins, özellikle de “sosyal mesafe” düşünüldüğünde, aynı

lerin amacını anlayarak bu ritüellerin ruhunu koruyabilir ve

şeyin koronavirüs salgınında da yaşanabileceğini düşünüyor.

bir duygudaşlık, bir bağ kurabiliriz.

Tüm ülkeyi (aslına bakarsanız tüm dünyayı) etkileyen önemli
bir olay “herkesin aynı şeyi düşünmesini ve aynı şeyi hisset-

Neden ortak ritüellerimiz var?

mesini” sağlar. Ancak öte yandan, insanlarla yüz yüze etki-

Sosyal psikoloji uzmanı Shira Gabriel’e göre, ortak ritüel-

leşimi yitirmemize yol açar. E-postalar, telefon sohbetleri ve

ler ruh halimiz üzerinde önemli bir etki bırakıyor. Gabriel’in

Zoom toplantıları bu kaybı telafi edebilir mi? Collins, “Kanıtlar,

araştırmalarına göre ritüeller (duygusal bir deneyim yaratan

edebileceğini ancak zayıf kalacağını gösteriyor” diyor.

kurallı etkinlikler) bizi birbirimize bağlayan bir birlik ve kut-

Gabriel de bireyler arası ritüellerin özel bir boyutu oldu-

sallık hissi yaratıyor: “Ritüeller sıradanın dışına çıkma hissi

ğu görüşünde. Ancak onun araştırmaları kolektif coşku-

verir; bu olaya kutsal bir hava katar, anı özel ve anlamlı kılar.”

nun ve toplumsal dayanışmanın sadece önemli toplumsal

Neden kutsal? Çünkü bir ritüele katıldığınızda, sosyolog

olaylarda değil, birlikte televizyon izlemek ya da ortak bir

Emile Durkheim’ın “kolektif coşku” olarak adlandırdığı bir

konferansa katılmak gibi gündelik etkileşimlerde de ortaya

duygu yoğunlaşması yaşarsınız. Bu heyecan ve enerji, or-

çıkabileceğini gösteriyor. Bu durum, ihtiyacımız olan morali

taklık hissimizi (yabancılara karşı bile) artırır, büyük bir top-

sandığımızdan daha kolay bulabileceğimizi gösteriyor.

luluğun parçası olduğumuzu hissettirir. Bu yüzden Golden

Gabriel, “Gündelik kolektif coşku anları birbirimizle olan

State Warriors taraftarlarıyla aramızda bir bağ olduğunu

bağlarımızı güçlendirir, hayatımıza anlam katar” diyor.

hisseder, bir protesto gösterisinde birlik hissini yaşarız.

“Araştırmalarımız, bu tür deneyimler yaşayan insanların

Gabriel, ortak ritüelleri genellikle önemli dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde gerçekleştirdiğimizi söylüyor.

daha mutlu olduğunu, daha az gerginlik ve üzüntü yaşadığını gösteriyor.”

“Ortak ritüellerden vazgeçmenin
bizi bireysel ve toplumsal olarak
nasıl etkileyeceğini kimse tam
olarak bilemiyor. Ancak bilim bize
birtakım ipuçları veriyor. Ortak
ritüellerin amacını anlayarak bu
ritüellerin ruhunu koruyabilir ve
bir duygudaşlık, bir bağ
kurabiliriz.”
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Kolektif coşkuyu artırmak

İnsanlardan çevrimiçi buluşmalara paylaşacakları sem-

Ortak ritüelleri kaybetmenin çok vahim bir durum olmadı-

bolik bir şey getirmelerini isteyin; bir mum, anı, öykü, fotoğ-

ğını bilmek güzel. Ancak bu durum, bu ritüellerden kolay

raf ya da şiir gibi. İnsanların bu şekilde katkıda bulunmasını

kolay vazgeçebileceğimiz anlamına gelmiyor.

sağlamak birlik hissini güçlendirir.

Maybe You Should Talk to Someone kitabının yazarı te-

Birinin toplanma nedenini anlatan bir açılış konuşması

rapist Lori Gottlieb, insanların kendini, işini ya da sevdikle-

yapmasını sağlayarak, bu ritüele anlam kazandırın. Bu sa-

rini kaybetmek gibi daha ciddi kayıplar yaşayan insanlarla

yede insanlar sıradan bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirme-

kıyaslayarak kendi kayıplarını önemsizleştirebileceğini dü-

diklerini, özel bir an yaşadıklarını anlar. Müzikten, danstan,

şünüyor. Ancak, insanın hayallerini ya da beklentilerini ger-

şiirden, sessizlik anlarından ya da herhangi bir şeyden ya-

çekleştirememesinin de acı verici olduğunu, bu acının da

rarlanarak duygusal yoğunluğu artırın. Duygusallığın zirve

yaşanması gerektiğini ekliyor. Gottlieb, “İnsanlar yaşadıklarını anlatabilmeli; çünkü bunlar da somut kayıplar” diyor.
“Kayıplarımızı kıyaslamamıza, hangisinin daha büyük, daha
önemli olduğuna bakmamıza gerek yok.”
Koronavirüs salgınında kendi yaşadığı kayıpları anlatıyor; oğlu sekizinci sınıfın son dönemini kaçıracak ve ölen
babası için cenaze töreni düzenleyemedi, “şiva” yapamadı (Yahudi geleneklerinde geride kalanların kaybettikleri
sevdiklerini onurlandırdıkları matem). İnsanın bu kayıpları yok sayması, hissettiklerini reddetmesi çözüm değil.
Gottlieb, “Ebeveyn, eş, aile üyesi ve dost olarak, insanların özledikleri şeyler hakkında konuşabilmesini sağlamalıyız” diyor.
Bu durumun yaşanan kayıpları daha pozitif bir hale getirmeye, yaşadığımız deneyimden bir umut ışığı çıkarmaya
engel olmadığını da ekliyor. Evde olmak, yapacak şeylerin
azalması, boş zamanın artması insanlar açısından eski dostları aramak ya da genellikle okulda olan çocuklarla daha çok
zaman geçirmek gibi yeni yakınlıklar kurma fırsatı yarattı.
“Sahip olmadığınız şeylere odaklanmak yerine, artık sahip
olduğunuz yeni şeylere bakabilirsiniz” diyor. “Bir kayıptan
toplumsal ve kişisel bağlar anlamında kazanabileceğimiz
çok şey var.”
Yeni ritüeller yaratmak

yaptığı dikkat çekici bir final yapın. Bu sayede etkinlik akılda
kalıcı olacaktır.
Stanley, çevrimiçi ritüellerin ortak ritüeller kadar etkili
olamasa da bir değer taşıyacağını söylüyor. Hatta, anlamlı bir şey olması koşuluyla, ritüel yapmanın bile tek başına
faydalı bir şey olduğunu ekliyor. Araştırmalar sırf kendimiz
için ritüeller yaratmanın kayıp hissini hafifleteceğini, kontrolümüzü kaybetmemizi engelleyeceğini gösteriyor; büyük
belirsizliğin yaşandığı bir dünyada oldukça işe yarayabilir.
“Anlamlı bir ritüel tasarlayabilirseniz (yüreğinize dokunan,
size birini hatırlatan, hayatınıza anlam katan) çok daha iyi”
diyor.
Gabriel, insanları resmi ritüellerin ötesine geçmeye, pozitif duyguları paylaşmaya, uzakta da olsa birlikte olduklarını hissetmelerini sağlayacak gündelik fırsatları değerlendirmeye teşvik ediyor.
İnsanların pencerelerine gökkuşağı resimleri astığı, kaldırımlara yürüyen insanların görebileceği resimler çizdiği,
birbirlerinin kapılarına notlar bıraktığı kendi mahallesinden
örnek veriyor. Çevrimiçi ortamda bol bol paylaşılan, insanların balkonlarında şarkılar söylediği, sağlık görevlilerine
desteklerini gösterdiği, araçlarla doğum günü konvoyları
düzenlediği videolardan söz ediyor.
“İnsanların bu tür kolektif ritüellere meraklı olmasının bir

Eve kapanmanın insanlara özel günleri kutlamalarını sağ-

nedeni vardır; diğer insanlarla aramızda bir bağ olduğunu

layacak alternatif etkinlikler bulma konusunda ilham vere-

hissetmek, kutsal bir an yaşamak isteriz” diyor. “Bu tür et-

bileceğini söylüyor. Örneğin mezuniyeti Zoom partisiyle

kinlikler de aynı hisleri yaşatmalıdır.”

kutlayabilir, bu sayede onu başta planladığınızdan daha
unutulmaz bir hale getirebilirsiniz.

Ancak Gabriel, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, ortak ritüellerin değerini de daha iyi anlaya-

Organizatörlük yapan (düğün ve cenaze gibi ritüelleri

cağımızı umuyor. “Umarım bunları tekrar gerçekleştirir ve

organize eden) Jan Stanley, birtakım şeyleri akılda tutma-

bugünkünden daha fazla değer veririz” diyor. “Hatta süreç

nız koşuluyla, çevrimiçi ritüeller yaratmanın güç olmadığını

içinde yeni şeyler öğrenebilir, insanlarla eskisinden farklı

söylüyor. Önerilerinden bazıları şunlar:

yollarla bağ kurabiliriz.”
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