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ÖZ

Küresel ekonomi ve siyaset üzerindeki kapsamlı etkileri düşünüldüğünde, Koronavirüs hastalığı 
2019’un (COVID-19) 21. yüzyılın en ciddi halk sağlığı krizine yol açmış olduğu söylenebilir. 
Bu bağlamda mevcut makale, kapitalist dünya düzeninin nasıl köklü dönüşümlere uğradığına 
dair sistematik açıklamalar sunarak “felaket kapitalizmi” yaklaşımı ile “korku kültürleri” 
çalışmalarını örtüştürmeyi amaçlamaktadır. Dünyada yaşanan tarihi felaket olayları üzerine 
kurulan korku kültürünün geliştirilmesinin ve yayılmasının dünya düzeninin dönüşümüne 
önemli bir araç olarak hizmet ettiğini savlıyoruz. Bu çerçevede, felaketler üzerine inşa edilen 
politik-ekonomik ve kültürel bağlamda, ABD önderliğindeki dünya düzeninin belirleyici 
ilkelerini oluşturan neoliberalizmin küresel olarak nasıl kurulduğu ele alınacaktır. Çalışmada, 
ABD merkezli dünya düzeninin kurucu unsuru olarak neoliberalizm ve korku kültürü 
arasındaki sembiyotik (ortakyaşar) ilişkiyi yansıtan sembolik örneklere odaklanılacaktır: Şili’de 
Pinochet Darbesi, Arjantin’in askeri diktatörlük dönemi, Rusya’da “şok terapi” ekonomisi ve 11 
Eylül olaylarını izleyen dönemde ABD’nin sözde terörle mücadelesi. Bu örneklerden çıkarılan 
sonuçlar, COVID-19 salgınının hızla yayılan korku kültürü temelinde dünyayı nasıl tarihsel 
olarak dönüştürebileceğine ilişkin yapılacak analizlere zemin hazırlayacaktır. Batı dünyasında 
sağcı popülist liderler, küresel kapitalizmin meşruiyetini yeniden sağlamak için halk desteğini 
harekete geçirme ve tüm kaynakları seferber etme umuduyla COVID-19’u bir silah olarak 
kullanmaktadırlar. Böylece dünya siyasetinin çok kutuplulaşmasını tersine çevirmeyi ummakta 
ve jeopolitik açıdan Çin’i yalnızlaştırmak istemektedirler. Bu amaçla, Çin düşmanlığını (Sinofobi) 
yeniden canlandırmakta ve “ortak düşman” olarak Çin’i şeytanlaştırmaktadırlar. “Sınai istihdamı 
ülkemize geri getiriyoruz” söylemleriyle küresel kapitalizmin iş bölümünü köklü bir şekilde 
dönüştürmek üzere artan Sinofobi’den faydalanılabileceği gözlemlenmektedir. Salgının ve gözetim 
kapitalizmi altında otoriter hükümetlerin yarattığı kitlesel korku sebebiyle sosyal izolasyonun 
artışı, halkçı hareketler başlatma girişimlerini dağıtabilir. Uygulanan denetimlere olağanüstü hal 
gerekçe gösterilerek, daha güçlü bir gözetim kapitalizmi kalıcı hale getirilebilir. Uzaktan çalışma 
teknolojilerinin ilerlemesiyle beraber küresel emek rejimlerinde daha köklü bir dönüşümün ve 
“prekarya” nezdinde daha önce yaşanmamış derinlikte bir genişleme dalgasının gerçekleşme 
ihtimali bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; çok kutuplulaşma; felaket kapitalizmi; korku kültürü; prekarya

KÜRESEL EKONOMİ VE SİYASET ÜZERİNDEKİ 
kapsamlı etkileri düşünüldüğünde, Koronavirüs 
hastalığı 2019’un (COVID-19) 21. yüzyılın en 
ciddi halk sağlığı krizine yol açmış olduğu söyle-
nebilir. Son zamanlarda yapılan tahminler, CO-
VID salgınının, 1930’ların Büyük Buhran’ından 
çok daha kötü sonuçlanabilecek derinlikte bir 
küresel krizi tetikleyebileceğine işaret etmekte-
dir (Caşın, 2020). Söz konusu tahminler, mev-
cut durumu “Büyük Buhran’dan beri yaşanan 

en kötü ekonomik durgunluk ve Küresel Mali 
Kriz’den daha ciddi” olarak tasvir eden Ulusla-
rarası Para Fonu (International Monetary Fund 
[IMF]) baş ekonomisti Gita Gopinath tarafından 
bizzat doğrulanmıştır (Gopinath, 2020). Dahası, 
Batılı liderlerin son açıklamaları, jeopolitik kar-
gaşanın süratle ivme kazandığının erken işaret-
leri olarak yorumlanabilir. Almanya Başbakanı 
Angela Merkel, COVID-19 salgınını 2. Dünya 
Savaşı’ndan beri karşılaşılan en büyük tehlike 
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olarak nitelendirmiştir. Avrupa Birliği (AB), 
halihazırda 2009 Avrupa borç krizi ve Brexit’in 
(Britain Exit [İngiltere’nin Çıkışı]) yarattığı ağır 
darbelerle uğraşadursun, İspanya Başbakanı 
Pedro Sanchez tarafından ülkesini krize terk et-
mekle suçlanmıştır. Benzer sebeplerle, İtalyan 
belediye başkanları AB bayraklarını indirmiş 
ve siyasetçiler AB’nin kayıtsız tavırlarını hedef 
alan gösterilere katılmışlardır. Bu sırada, İtalya 
ve İspanya, Çin ve Rusya’dan gelen cömert tıbbi 
yardımları memnuniyetle karşılamıştır. Kuzey 
Atlantik Anlaşması Örgütü’ne (North Atlantic 
Treaty Organization-NATO) en fazla birlik gön-
deren ülkelerden biri olan İtalya, ABD askeri 
üssünün yakınlarında faaliyet gösteren Rus as-
keri personelini kendi topraklarında ağırlayacak 
kadar ileri gitmiştir (Braw, 2020; Clark, 2020; 
Smith, 2020).

Atlantik İttifakı’ndaki bu çatlaklara, yük-
selen bir Çin düşmanlığı eşlik ediyor görün-
mektedir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron, “açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu” 
ifadesiyle açık bir şekilde Çin’i hedef almıştır 
(Financial Times, 2020). ABD Başkanı Donald 
Trump ise, salgının Wuhan’da bir laboratuvar-
dan kaynaklandığı iddialarını resmen destek-
lemiş ve Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ [World 
Health Organization-WHO]) “Çin ile gizli iliş-
kiler” kurduğu gerekçesiyle kaynak sağlamayı 
durdurma kararı aldığını söyleyecek denli ileri 
gitmiştir (Chomsky, 2020). COVID-19’u ısrarla 
bir “Çin hastalığı” olarak nitelemiştir (The Con-
versation, 2020). Benzer şekilde, ABD Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo Çin’e açık tehditler savur-
muştur: “Sorumluların hesap vereceği zaman 
gelecek... Suçlama zamanı gelecek” (Bild, 2020). 
Pompeo, “ABD ve tüm Batılı hükümetler için en 
tehlikeli düşman” olarak Çin’i göstermiş ve “or-
dumuzu güçlendirerek doğru şeyleri yapacağız” 
diyerek ilave etmiştir (Finnegan & Margolin, 

2020). İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab 
da, “salgının nasıl ortaya çıktığı ve nasıl daha er-
ken durdurulamadığı sorularını sormak zorun-
dayız... Krizden sonra her zaman olduğu gibi iş 
yapamayız” diyerek koroya katılmıştır (France 
24, 2020).

Bu bağlamda mevcut makale, kapitalist 
dünya düzeninin nasıl köklü dönüşümlere uğ-
radığına dair sistematik açıklamalar sunarak 
“felaket kapitalizmi” yaklaşımı ile “korku kültü-
rü” çalışmaları arasındaki boşluğu doldurmayı 
amaçlamaktadır. Burada bahsi edilen “kapita-
list dünya düzeni”, emperyalist bir gücün ya da 
güçlerin önderliğinde kapitalist-emperyalist 
işbirliğinin ve yayılımının var olan yapısını ku-
rumsallaştıran küresel yönetişim sistemini ifade 
etmektedir. Bu makale, dünyada yaşanan tarihi 
felaket olayları üzerine kurulan korku kültü-
rünün geliştirilmesinin ve yayılmasının dünya 
düzeninin dönüşümüne önemli bir araç olarak 
hizmet ettiğini savlamaktadır. Bu çerçevede, fe-
laketler üzerine inşa edilen politik-ekonomik ve 
kültürel bağlam düşünülerek, ABD önderliğin-
deki dünya düzeninin belirleyici ilkelerini oluş-
turan neoliberalizmin küresel olarak nasıl kurul-
duğu ele alınacaktır. Çalışmada, ABD merkezli 
dünya düzeninin kurucu unsuru olarak neolibe-
ralizm ve korku kültürü arasındaki sembiyotik 
(ortakyaşar) ilişkiyi yansıtan sembolik örneklere 
odaklanılacaktır: Şili’de Pinochet Darbesi, Arjan-
tin’in askeri diktatörlük dönemi, Rusya’da “şok 
terapi” ekonomisi ve 11 Eylül olaylarını izleyen 
ABD’nin sözde terörle mücadelesi. Bu örnek-
lerden çıkarılan sonuçlar, COVID-19 salgınının 
hızla yayılan korku kültürü temelinde dünyayı 
nasıl tarihsel olarak dönüştürebileceğine ilişkin 
yapılacak analizlere zemin hazırlayacaktır. Bunu 
yaparken, tarihi öneme sahip olayların yanı sıra 
bu olaylarda yer alan küresel aktörlerin tercihle-
rini, amaçlarını, değerlerini ve algılarını da refe-
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rans alan mantıksal çıkarımlara dayanan süreç 
analizi yöntemine başvurulacaktır (Vennesson, 
2008; Bennett, 2010; Collier, 2011).

Makalenin ilk bölümünde felaket kapitaliz-
mi, neoliberalizm ve korku kültürü arasındaki 
ortakyaşar ilişki kavramsal olarak açıklanacak-
tır. İkinci bölüm, bahsi geçen ilişkiyi gösteren 
örnek olaylara ayrılmıştır. Son bölümde ise söz 
konusu ilişki, COVID-19 salgını çerçevesinde 
yeniden ele alınacaktır.

Felaket Kapitalizmi ve Korku Kültürü

“Felaket kapitalizmi”, Naomi Klein’in kavramsal 
çerçevesini neoliberalizmin eleştirisine dayandı-
rarak oluşturduğu bir terimdir. Klein’in anlayı-
şında neoliberalizm, üç ana unsurdan oluşan bir 
siyaset paradigmasını ifade eder. Bunlar, özelleş-
tirmeler, hükümet serbestleştirmeleri ve sosyal 
harcamalarda önemli kesintilerdir (Klein, 2007). 
Klein’in eleştirisi, özellikle neoliberalizmin ilk 
düşünürlerinden Milton Friedman’a odaklanır. 
ABD’nin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olan 
Katrina Kasırgası üzerine kafa yoran Milton 
Friedman, ABD hükümetine, sözleşmeli okulla-
rın ağını genişleterek ve gıda erişimi için evlere 
kupon dağıtarak kamu eğitim sistemini ortadan 
kaldırmayı önermişti. Sonuç olarak Klein, Kat-
rina felaketinin Bush yönetimine Friedman’ın 
neoliberal tavsiyelerini uygulamaya sokulması 
için bir fırsat yarattığını ifade eder (Klein, 2007). 
Benzer olaylara dayanan Klein, küresel kapitaliz-
min, insan yapımı ya da doğal felaketleri (askeri 
darbeler, terör olayları, ekonomik krizler, savaş-
lar, depremler, tsunamiler, kasırgalar gibi) ken-
dini yenilemek ve yeniden yapılandırmak adına 
araçsallaştırdığı tezini geliştirir. Ona göre, bu gibi 
yönelimsizleştirici felaketler, toplumsal tartışma-
ların ertelenmesine ve demokratik uygulamaların 
baskılanmasına yardım eder. Bu durum, kapita-

listlerin travmatik şokların getirdiği fırsatlardan 
yararlanmalarını sağlar (Klein, 2007).

Şüphe yok ki, kapitalizm yalnızca tepeden 
inme politikalarla kendini yenileyemez. Her yö-
nüyle kamunun onayını güvence altına almalıdır. 
Bu bakış açısıyla, “korku kültürleri” çalışmala-
rının felaket kapitalizminin iç işleyişini daha iyi 
kavramada yardımcı olabileceğine inanıyoruz. 
Korku kültürü, terör ve korku gibi olumsuz duy-
gulardan beslenen inançlar, değerler ve davranış 
kalıpları sistemine tekabül eder. Bu sistem, “as-
keri, siyasi ve idari aktörler tarafından bir nüfus 
yönetimi tarzı olan etkili hükümet araçları” an-
lamında da kullanılabilmektedir (Linke & Smith, 
2009: 5). Korku kültürü, zararın anlamını şişiren 
ve kuşku ortamı yaratan güçlü bir varoluşsal gü-
vensizlik duygusunu besler. Bu durum, medyanın 
basit suçlamaları ve felaket söylemleriyle uyumlu 
panik yaratan tepkilerin yayılmasıyla kolaylaştırı-
lır (Furedi, 2018). Belirli durumlarda, “Öteki”nin 
(herhangi bir kişi ya da şey olabilir) tehdidine 
karşı birleşen hayali bir topluluğun oluşumu ve 
bir araya gelmesiyle sonuçlanır. Böylece, küre-
sel kapitalizm kolaylıkla halk desteğini duygusal 
yönden harekete geçirmek ve dünya düzeninde 
kapsamlı dönüşümlere olanak sağlayan progra-
mını gerçekleştirmek için felaket olayları çevre-
sinde güvenlik ağırlıklı bir dil yayabilir (Linke 
& Smith, 2009). En nihayetinde, korku “küresel 
sosyal yaşamın merkezi bir figürü” haline gelir 
(Linke & Smith, 2009: 4).

Uygulamada Neoliberalizm ve
Felaket Kapitalizmi

Şili, çoğunlukla neoliberalizmin ilk laboratuva-
rı olarak kabul edilir. Uluslararası Para Fonu ve 
Dünya Bankası’nın yapısal uyum programları Şili 
deneyimlerinde modellenmiştir. Aslında Şili ör-
neği, ABD merkezli dünya düzenin oluşumunda 
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neoliberalizmin köklerinin, tarihi felaketler için-
de nasıl şekillendiğini ortaya çıkarır. 1973 yılında 
Şili’nin sosyalist başkanı Salvador Allende, ABD 
tarafından desteklenen Augusto Pinochet liderli-
ğindeki bir askeri darbe ile devrilmişti. 1975’te Şili, 
birçoğu Chicago Üniversitesi, Harvard Üniversi-
tesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü gibi önde 
gelen Amerikan kuruluşlarında eğitilen neolibe-
ral ekonomi danışmanlarından oluşan “Chicago 
Oğlanları” rehberliğinde neoliberal kapitalizme 
geçmiştir (Klein, 2007). Şili’nin neoliberal yeni-
den yapılanması, gücünü, toplumun geniş çaplı 
bir biçimde kontrol altına alınmasına borçludur. 
Askeri cunta, muhalif güçleri bastırmış ve neoli-
beral şok terapisi önlemleriyle uyumu sağlamaya 
yönelik bir korku kültürü aşılamıştır. Pinochet 
döneminde 3,000’den fazla insanın kaybolduğu ve 
on binlercesinin hapsedildiği, işkence gördüğü ve/
veya sürgün edildiği tahmin edilmektedir. Bu bas-
kıcı çevre, ithalat tarifelerinin ve sosyal harcama-
ların azaltılması, fiyat kontrollerinin kaldırılması, 
yaygın özelleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sen-
dikaların zayıflatılması konusunda Pinochet’nin 
elini güçlendirmiştir. Son olarak Pinochet’nin şok 
terapisi, 1975-1982 yılları arasında Şili’yi derin bir 
durgunluğa sürüklemiş ve eşitsizliğin aşırı seviye-
lere ulaşmasına sebep olmuştur. Şili’nin Gini kat-
sayısı, 1970’lerin ortalarında 0.45 seviyelerinden 
1980’lerin sonuna doğru 0.6 seviyelerinin üzeri-
ne çıkmıştır (Taylor, 2006). Dahası, bölgenin geri 
kalanında Şili modelinin kopyalanması felaketle 
sonuçlanmıştır. Latin Amerika’da, 1980 yılında 
118 milyon olan yoksul insan sayısı 1990’da 196 
milyona yükselmiştir. Bölgenin toplam dış borcu 
1972’de 31.3 milyar ABD dolarıyken 1980’lerin 
sonlarında 430 milyar ABD dolarına ulaşmış ve 
2000’lere gelindiğinde 750 milyar ABD dolarını 
bulmuştur. 1981-2000 döneminde, ortalama yıllık 
ekonomik büyüme Arjantin’de %1.6, Brezilya’da 
%2.1 ve Meksika’da %2.7 idi (Arestis & Saad Filho 
2007; Saad Filho, 2007).

Askeri darbeler yoluyla korkunun aşılan-
ması, Arjantin’in ABD etkisi altında neolibera-
lizme geçişinde de etkili oldu. Latin Amerika’da 
sağcı diktatörlükleri destekleyen, devlet ve pa-
ramiliter terör kampanyası olan ABD destekli 
Kondor Operasyonu dahilinde General Jorge 
Rafael Videl’in Isabel Perón hükümetini devir-
mesiyle Arjantin, uzun bir askeri diktatörlük ça-
ğına girmiştir. “Kirli Savaş” dönemi (1976-1983) 
olarak da anılan bu dönemde, çocuk kaçırma 

Salvador Allende, Şili İşçi Sendikası Kongresinde.
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_%C3%9Anica_
de_Trabajadores_de_Chile
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gibi birçok insan hakları ihlallerinin yanı sıra 
30,000 insan kaybolmuştur (Hellinger, 2014). Bu 
korku ortamı, neoliberal yeniden yapılandırma 
programlarını Arjantin ekonomisine uygulamak 
için askeri cunta tarafından kullanılmıştır (Kle-
in, 2007). 1976’da ABD’nin askeri diktatörlüğe 
desteği sayesinde Arjantin’e “Latin Amerika ül-
kelerine bugüne kadar sunulan en büyük kredi” 
bahşedilmiştir (Cooney, 2007). Yeni uygulanan 
neoliberal gündeme uygun olarak ülke, toprak 
sahibi oligarşi yararına tarımsal sanayiyi öne 
çıkaran radikal bir endüstrisizleşme politikası 
başlatmıştır. Bu süreç, mali serbestleşme ve sen-
dikaların baskılanması ile birlikte devam etmiş-
tir. Arjantin dış borçta rekor bir artışa tanıklık 
etmiş ve 1976’da 9.7 milyar ABD dolar olan dış 
borç 1983’te 45 milyar ABD dolarına ulaşmıştır 
(Cooney, 2007).

Daha büyük bir tarihi felaket, Sovyetler 
Birliği’nin çökmesinin ardından 1991-1999 yıl-
larında Boris Yeltsin’in Rusya’sında gerçekleş-
miştir. Yeltsin, Rus ekonomisini liberalleştirmek 
amacıyla şok terapi kampanyasını başlatmak 
için korku ortamının ve Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasının yarattığı kargaşa fırsatlarından ya-
rarlanmıştır. IMF’nin aktif desteğiyle kampanya, 
1992 yılında başlamıştır. Yeltsin fiyatları ve tica-
reti serbestleştirmek için hızlı adımlar atmış ve 
ardından yaygın özelleştirmeler gerçekleştirmiş-
tir. Bu özelleştirmelerin önemli bir yan etkisi, 
Yeltsin döneminin artan yolsuzluğunu besleyen 
Rus oligarklarının yeni bir tabaka olarak ortaya 
çıkışı olmuştur (Bedirhanoğlu, 2004). Şok tera-
pisi, 1990-1995 yılları arasında ortalama gerçek 
ücretlerin yaklaşık %50 oranında bir düşüş ya-
şamasına neden olmuştur. Organize suçlar öyle 
bir dereceye varmıştır ki büyük şehirlerdeki 
özel bankaların ve iş dünyasının yaklaşık %80’i 
“mafya” örgütleri ile içli dışlı hale gelmiştir (Kotz 
& Weir, 2007). Uzun vadede, aşırı liberalleşme 

ve borçluluk Rusya’yı 1997 Asya mali krizinin 
olumsuz etkilerine maruz bırakmıştır. Nihaye-
tinde bu durum, Yeltsin döneminin sonunu ge-
tirmiş ve Vladimir Putin’in iktidara gelmesine 
zemin hazırlamıştır (Baiman, Boushey & Dawn, 
2000: 210–217).

11 Eylül sonrası oluşan konjonktür, felaket 
kapitalizmi ve neoliberal korku kültürü arasın-
daki ortakyaşar ilişkinin dünya düzenini nasıl 
şekillendirdiğinin önemli bir örneğidir (Men-
dieta, 2011). 11 Eylül 2001 tarihinde dört yolcu 
uçağı El-Kaide bağlantılı teröristler tarafından 
kaçırılmıştır. Uçakların ikisi Dünya Ticaret 
Merkezi’ne, biri Pentagona’a çarparken bir di-
ğeri ise Pennsylvania’da Shanksville yakınların-
da bir alana düşmüştür. Saldırılarda 3,000 kişi 
yaşamını yitirirken 25,000’den fazla insan da 
yaralanmıştır. Bu saldırılarla kolektif bir travma 
yaratılmış ve bu durum ABD’nin “terörle müca-
dele” girişimlerine tarihi bir fırsat sunmuştur. 
Stratejik bir faaliyet olarak gördüğü “terörle mü-
cadele” ile ABD, emperyalist hedeflerini gerçek-
leştirebileceği bir dünya düzeninin yeniden ya-
pılanmasını amaçlamıştır. Bu kapsamda, “Bush 
yönetimi, herhangi bir kamusal müzakereye 
imkan vermeksizin, askerlere sağlık hizmeti sağ-
lanmasından, mahkumların sorgulanmasına ve 
herkes hakkında bilgi toplanmasına kadar hükü-
metin en hassas ve temel işlevlerinin birçoğunu 
dışardan temin etmiştir” (Klein, 2007: 12). ABD 
Vatanseverlik Yasası’nın yürürlüğe konması hü-
kümete, sivil özgülükleri baskılama ve Ameri-

Stratejik bir faaliyet olarak 
gördüğü “terörle mücadele” ile 
ABD, emperyalist hedeflerini 
gerçekleştirebileceği bir dünya 
düzeninin yeniden yapılanmasını 
amaçlamıştır.
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kan askeri (ve cezaevi) sanayi komplekslerinin 
etkisini arttırma olanağı sağlamıştır. Böylece 
kitlesel gözetim ve tutuklamalar kural haline 
gelmiştir (Klein, 2007; Mendieta, 2011). Yoğun 
gündem, Sovyetler Birliği’nin yokluğunda ABD 
müdahaleciliğinin azalan önemini yeniden can-
landırmak ve Avrasya’da ABD’nin olası rakip-
lerinin yükselişini engellemek amacıyla Büyük 
Ortadoğu Projesi’ni yeniden genişletmekle sınır-
lı değildi. ABD ayrıca, durgun neoliberal ekono-
misini askeri dürtülerle yeniden canlandırmakla 
da ilgileniyordu. Bu durum, özellikle 2001’den 
beri ABD’nin Afganistan’ı işgalinde, Irak Sava-
şı’nda ve Arap “Baharı”nın bir parçası olan Libya 
ve Suriye müdahaleleri gibi müdahalelerde gö-
rülmüştür.

Özetle, bu örnekler terör saldırıları, devlet 
başarısızlıkları ve askeri darbeler gibi felaket olay-
larının küresel çapta neoliberal yeniden yapılan-
malara fırsatlar sunan geniş kapsamlı dönüşüm-
lere nasıl yol açtığını göstermektedir. Felaketlerin 
sebep olduğu krizler sağlıklı kamusal tartışma 
koşullarını ortadan kaldırmaktadır ve korkunun, 
kargaşanın hakim olduğu ortam bu süreci kolay-
laşmaktadır. Böyle bir ortam, kolaylıkla yenileme 
ve yeniden yapılanma saikleriyle kapitalist çıkar-
lar tarafından sömürülebilmektedir. Özellikle, 
son derece abartılı ve panik yaratan tepkilerle, 
terörle mücadelenin felaket söylemleriyle uyumlu 
bir dünya düzenin yeniden kurulmasına yardım 
eden 11 Eylül sonrası konjonktür, felaket kapita-
lizminin İslamofobik korku kültürünü aşılayarak 
kendisini nasıl yeniden ürettiğine ilişkin önemli 
bir örnek teşkil etmektedir.

COVID-19 ve Korkunun
Kolektif Seferberliği

Yukarıdaki örnekler, dünya düzeninde köklü bir 
paradigma değişimine zemin hazırlayabilecek 
muhtemel COVID-19 sürecine ilişkin birta-

kım çıkarımlar sağlayabilir. Bu konuda Giorgio 
Agamben’in “istisna hali” tezi bahse değerdir. 
COVID-19 salgınının ilk günlerinde, İtalyan 
düşünür Agamben salgın tehlikesinin çok abar-
tıldığını iddia etmişti. Ona göre, salgın, normal 
şartlar altında uygulanması zor olan olağanüstü 
önlemleri gerçekleştirmede bir istisna hali yara-
tarak hükümetlere yardım eden bir toplumsal 
inşa fenomenidir. Bir diğer ifadeyle Agamben, 
yeni toplumsal denetim araçlarını ve yöntem-
lerini uygulamak için hükümetlerin, bilinçli bir 
şekilde salgın riskini abarttığını iddia etmiştir 
(Agamben, 2020). Her ne kadar Agamben sal-
gının öldürme potansiyelini hafife almış olsa 
da, onun “istisna hali” tezi dikkate değerdir. 
COVID-19 salgını, yaygın endişe ve korkudan 
faydalanarak kapitalist sistemi yeniden kurmak 
ve küresel kapitalizmin çöküşünü geciktirmek 
için kapitalist güçlerin kullanabileceği büyük 
bir potansiyele sahiptir. Küresel kapitalizm, CO-
VID-19 felaketini besleyen bir korku kültürü ya-
ratarak yeni gözetim teknolojilerinin artan kul-
lanımı ve gelişmiş sosyal mesafe stratejileriyle 
sistem karşıtı güçleri etkisiz hale getirebilir.

"Pexels" sitesi Cottonbra hesabından,
“Koronavirus ve Korku”
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Bulaşıcı hastalıkların hipokondri ve ank-
siyete gibi olumsuz psikolojik etkileri tetikle-
yebileceği bilinmektedir (Duncan vd., 2009). 
COVID-19 salgını için de benzer psikolojik 
tehlikeler geçerlidir. Çin’de salgının ilk aşamala-
rı boyunca Wang ve ekibi tarafından yürütülen 
ve salgının yarattığı psikolojik zararları ortaya 
koyan çalışma tipik bir örnek oluşturmaktadır. 
Bu çalışmada, katılımcıların %16.5’i orta-ciddi 
depresyon belirtileri gösterirken %28.8’i anksi-
yete sorunları yaşamış ve %8.1’i ise yüksek stre-
se maruz kalmıştır (Wang vd., 2020). Benzer bir 
şekilde, İtalya’da karantina süresince gerçekleşti-
rilen bir çalışmada, katılımcıların %17.3’ü dep-
resyonda olduğunu, %20.8’i anksiyete sorunları 
yaşadığını belirtmiştir (Rossi vd., 2020). Aynı 
şekilde, COVID-19 salgını İtalya halkını yoğun 
bir strese maruz bırakmıştır. Bu durum, İtalya’da 
normal yaşama dönmenin ne kadar zaman ala-
cağına ve salgının insanların sevdiklerini etki-
leyip etkilemeyeceğine ilişkin belirsizliğin fazla 
olmasıyla da yakından ilişkilidir (Montemurro, 
2020). Gerçekten de COVID-19 salgını, küresel 
kapitalizm için kolaylıkla avantaja çevrilebilecek 
olan kitlesel endişe ve kolektif travmaya sebebi-
yet vermiş olabilir.

COVID-19 salgının muhtemel tehlikeli 
sonuçlarını öngören bir başka düşünür Slavoj 
Žižek, önümüzdeki dönemde normale dönüş 
yaşanmayacağını ve salgının hayatımızı geri 
döndürülemez bir biçimde değiştireceğini iddia 
eder. Žižek, salgının dünya üzerinde paradigma 
değiştirici etkileri olacağını belirtir. Ona göre, 
salgın yalnızca iki muhtemel sonuca sahip olabi-
lir: ya “eski yaşamımızın kalıntıları üzerine” yeni 
bir normal inşa edilecek ya da yeni bir barbarlık 
biçimi ortaya çıkacaktır (Žižek, 2020: 3). Žižek, 
salgının Büyük Buhran’dan bu yana yaşanılan 
en ciddi sosyoekonomik felaketi oluşturma po-
tansiyeline sahip olduğunu ileri sürer. Bu yeni 

dönemde, pazarlar yaklaşan yoksulluk ve kaos 
dalgalarını önleyemeyeceklerdir. Dahası Žižek, 
gelişen tıbbi tedavilerin ya da bir aşının gelişti-
rilmesinin küresel kapitalizmin krizini tersine 
çevirmede yeterli olacağına inanmamaktadır 
(Žižek, 2020). Aslında, salgın kontrol altına alın-
sa bile piyasalar her zaman olduğu gibi işleme-
yebilir. Çünkü yeni bir COVID-19 dalgası riski 
yatırımları caydırabilir ve düşük gelir grupları-
nın harcamalarında tekelci fiyatlara yol açabilir.

Žižek, salgının neoliberalizmden farklı bir 
paradigma üzerinden kontrol edilmesi gerekti-
ğini savunur. Devlet tarafından uygulanan ka-
rantinalar dahil geniş çaplı önlemler kullanılma-
lıdır. Buna ek olarak, piyasaların kendiliğinden 
işleyişinin nihayetinde eşitsizliği derinleştirebi-
leceğine ve temel ihtiyaçlara ile hizmetlere eri-
şimi engelleyebileceğine dikkat çeker. Bu du-
rumda, ekonomik felaket riski yalnızca küresel 
olarak eşgüdümlenen çabalarla bertaraf edile-
bilir. Sadece hastalıkla mücadelede değil, aynı 
zamanda üretimde ve dağıtımda da eşgüdüm 
gerekir. Diğer yandan Žižek, bu krizin evrensel 
bir tehdit yaratması ve bizi “toplumun temel 
özellikleri” üzerine düşünmeye itmesinden do-
layı, salgının yeni bir küresel dayanışma doğu-
rabileceği yönünde bir iyimserlik içindedir. Bu 
anlayışla, sürece önderlik eden DSÖ’nün küresel 
koordinasyon çabalarını kilit bir etken olarak 

Bu duruma getirilebilecek makul bir 
açıklama; Batı toplumlarını yöneten 
siyasetçilerin, üretilen kitlesel 
panik ve Çin düşmanlığı aracılığıyla 
olağanüstü önlemleri gerekçe 
göstererek küresel kapitalizmi 
yeniden düzenlemek için tarihi 
fırsatlardan istifade etme arayışında 
olduklarıdır.
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görmektedir. Örgütün panik yaratmadan, kesin 
ve bilimsel tavsiyelere dayanarak küresel çapta 
bir dayanışma yaratabileceğini düşünmektedir 
(Žižek, 2020: 41). Bu, “Çin merkezli” bir yak-
laşıma sahip olduğu iddialarını referans alarak 
DSÖ’nün meşruiyetini ortadan kaldırmaya ça-
lışan ABD çabalarının aksine bir konumda yer 
almaktadır (Deutsche Welle, 2020a).

DSÖ’nün sağduyulu yaklaşımının aksine, 
bazı dünya liderleri bilimsel talimatları uygula-
makla, kitlesel paniği önlemekle ya da küresel 
dayanışmayı ilerletmekle ilgilenmemişlerdir. Bu 
noktada Agamben (2020), kamu otoritelerinin ve 
medyanın ilk ağızdan paniğin yayılmasına sebep 
olduğunun altını çizmektedir. Örneğin Donald 
Trump, salgının henüz başlarında, COVID-19’un 
tahmini 100,000 ila 240,000 arasında potansiyel 
ölüme neden olabileceğine dikkat çeken açıkla-
malarıyla halkın endişesini arttırma konusunda 
geri durmamıştır (Mangan, 2020). Benzer şe-
kilde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hal-
kına “sevdiklerini koronavirüsten kaybetmeye” 
kendilerini hazırlamaları konusunda uyarılarda 
bulunarak kitlesel panik uyandırmaktan çekin-
memiştir (Hughes & Payne, 2020). Oysa, siyasi 
kısıtlamalar salgın kaynaklı sosyal risklerin azal-
tılmasında kilit rol oynayabilirdi. Bu duruma geti-
rilebilecek makul bir açıklama, Batı toplumlarını 
yöneten siyasetçilerin, üretilen kitlesel panik ve 
Çin düşmanlığı aracılığıyla olağanüstü önlemle-
ri gerekçe göstererek küresel kapitalizmi yeniden 
düzenlemek için tarihi fırsatlardan istifade etme 
arayışında olduklarıdır. Bu yüzden, COVID-19 
felaketini baz alan korku kültürünü harekete ge-
çirmektedirler. Böylelikle felaket, Çin’in jeopolitik 
olarak yalnızlaştırılmasında, çekirdek ülkelerde 
kapitalizmin yeniden sanayileştirilmesinde, küre-
sel yönetişimde artan Çin etkisinin kırılmasında 
ve dünya düzeninin çok kutuplulaşmasının öte-
lenmesinde kullanılabilir.

Yuval Noah Harari’nin uyarıları korku gü-
dümlü siyasi gündem yararına felaketten fay-
dalanılabileceği ihtimalini desteklemektedir. 
Ekonomik ve sosyal kargaşanın tetiklediği kor-
ku durumu, kamu düzenini yeniden sağlayacak 
güçlü bir lider arama konusunda toplumu tü-
müyle teşvik edebilir. Bu, Birinci Dünya Savaşı 
sonrası Almanya’sında yaşanan kesintisiz eko-
nomik krizlerin sonucunda Nazilerin iktidara 
gelmesine benzer bir durum teşkil etmektedir. 
Harari bu nedenle, bir krizin nasıl toplumun 
dönüm noktası ya da tarihin gidişatını belirle-
yen bir karar anı olabileceğine dikkat çeker. CO-
VID-19 salgını da böyle bir dönüm noktasının 
örneği niteliğindedir. Salgın, son zamanların en 
derin krizlerinden birine işaret etmektedir. Öyle 
ki yalnızca halk sağlığı açısından değil aynı za-
manda küresel ekonomi, dünya siyaseti ve kültür 
açısından da ciddi sonuçlar doğurmaktadır (Ha-
rari, 2020). Harari’ye göre, insan türü kesinlikle 
bu salgından kurtulacaktır, ancak dünya derin 
bir yapısal krizden geçecektir. Ayrıca Harari, bu-
günün siyasi tercihlerinin koronavirüs sonrası 
dünyanın nasıl şekilleneceği konusunda da be-
lirleyici olacağını dile getirmektedir.

Agamben’in kriz kaynaklı “istisna hali” 
hakkındaki söylemlerine benzer şekilde Harari, 
bunların “hızlı-ileri tarihsel süreçler” olduğu-
nun ve krizin üstesinden gelmek için uygula-
nabilecek bazı “kısa vadeli acil önlemler” teşkil 
ettiğinin altını çizerek “acil durumların doğası”-
na işaret eder (Harari, 2020). Bu yönde uzaktan 
eğitim platformları ve uzaktan çalışma ortamları 
gibi olgunlaşmamış teknolojilerin hızla çoğaldı-
ğı görülmektedir. Koronavirüs sonrası dönemde 
bu tarz teknolojilerin yayılması, güvencesiz iş-
gücü faaliyetlerinin kalıcılaşmasıyla (geçici işler, 
düşük ücretler, sendikasızlaşma, iş güvensizliği 
gibi) ve emek sömürüsünün yoğunlaşmasıy-
la (ücretsiz fazla mesai ve iş-yaşam dengesinin 
daha fazla bozulması gibi) sonuçlanabilir. Bu sı-
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rada, dünyadaki hükümetler acil durum ilan et-
miştir ve salgınla mücadele etmek için olağanüs-
tü önlemler almaya başlamıştır. Bu önlemlerden 
birisi, salgını kontrol etme bahanesiyle yeni gö-
zetim teknolojilerinin uygulanmasıdır. Örneğin; 
İngiltere hükümeti COVID-19 kurbanlarını tes-
pit etmek için yüz tanıma sistemlerini devreye 
sokmuştur (Tovey, 2020). Başka bir örnek olarak 
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, normalde 
terör karşıtı faaliyetler için tasarlanan gözetim 
teknolojilerinin kullanılmasına yetki vermiştir 
(Harari, 2020). Kitlesel endişenin yayılması ile 
“sosyal” izolasyon ve yeni gözetim teknolojile-
riyle birlikte otoriter hükümetlerin uygulama-
larının kalıcı hale gelmesi, halk hareketlerinin 
neoliberal kapitalizme ve emperyalizme karşı 
harekete geçme potansiyeline ciddi şekilde zarar 
verebilir. Bu olasılıklar paralelinde Harari’nin 
gözlemlerine göre, biyolojik ve duygusal gözeti-
min uygulanması ise bu durumun bir başka olası 
sonucudur. Bunun da ötesinde, 11 Eylül sonrası 
dönemde uygulanan sözde terör karşıtı olağa-
nüstü önlemlerde olduğu gibi bu önlemler de bir 
kere normalleştirildiğinde kalıcı hale gelebilir 
(Harari, 2020).

Harari’ye göre, siyasi tercihler önemlidir. 
Žižek gibi Harari de; salgının bölgesel olarak 
sınırlandırılması mümkün olmadığından, izo-
lasyondan kaçınan, bilginin ve araçların serbest 
akışına imkan veren küresel bir plana ihtiyaç 
olduğuna inanır. Ayrıca küresel işbirliği; bili-
me daha fazla güven, kişisel hijyene, düzenli el 
yıkamaya ve fiziksel mesafeye daha fazla özen 
gerektirmektedir. Ancak güçlü bir devletin bu 
krizin üstesinden gelebileceğini savunan Žižek 
gibi Harari de, bu dönemde devletlerin rolünün 
önemli olduğuna dikkat çeker ve salgının üste-
sinden gelebilmek için gözetimlere ihtiyaç oldu-
ğunu ifade eder. Ancak bu amaçla toplanan ve-
rilerin “tamamen güçlü bir hükümet” icat etmek 
için kullanılmaması gerektiği konusunda da 
uyarıda bulunur (Harari, 2020). Harari’ye göre 
hastalığın kendisinden daha tehlikeli olan şey, 

kitlesel panik altında yeni bir diktatörün sahne 
almasına bile yol açabilecek olan “bizim kendi 
nefretimiz, açgözlülüğümüz ve cahilliğimiz”dir 
(Deutsche Welle, 2020b).

Bu bağlamda YouTube, WhatsApp, Twitter 
ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında-
ki kitlesel gözetim (örneğin “sahte” haberler ve 
“komplo teorileri” ile ilgili içeriklerin engellen-
mesi ve kaldırılması), hakimiyet ve baskı iliş-
kilerini sürdürmek için yeni sansür biçimlerini 
üretme riski yaratmaktadır. Harari, küresel iş-
birliğine dair öngörülerde Žižek’in iyimserliğini 
paylaşırken, azınlıkları ve ulusları rakip ülkele-
ri günah keçisi ilan etmeye ya da hedef almaya 
yönelik artan bir eğilimin bu beklentileri teh-
dit edeceği konusunda uyarıda bulunmaktadır. 
Sinofobik korku kültürlerine belki de en güçlü 
şekilde yansıyan bu uluslararası eğilimler, ko-
rumacılığın artan bir şekilde değer kazandığı, 
Yahudi ve Çingene gibi azınlıkların zulme uğ-
radığı 2. Dünya Savaşı sonrası dönemi anım-
satmaktadır. Bu noktada Žižek, COVID-19’dan 
sonra modern öncesi akla dönüş ihtimaline kar-
şı dikkatli olunması çağrısında bulunur (Žižek, 
2020: 14). Gelişmiş ülkeler daha yüksek eğitim 
standartlarından yararlansa da, bu ülkelerin 
vatandaşları COVID-19 salgınına “insan vari” 
nitelikler yüklemeye eğilimli olabilir. Bu akıl tu-
tulmasının kökleri, siyasi otoriteler ve kurumsal 
medya tarafından daha da kışkırtılan kitlesel en-
dişe ve panikte yer almaktadır (Žižek, 2020).

Sinofobik korku kültürlerine belki 
de en güçlü şekilde yansıyan bu 
uluslararası eğilimler, korumacılığın 
artan bir şekilde değer kazandığı, 
Yahudi ve Çingene gibi azınlıkların 
zulme uğradığı 2. Dünya Savaşı 
sonrası dönemi anımsatmaktadır.
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Žižek’e göre akılcı düşünüş, salgına karşı 
kolektif mücadeleyi ve toplumu bir bütün olarak 
korumayı amaçlayan daha güçlü sosyal politika-
ların hazırlanmasını gerektirir. Her halükarda, 
Žižek kendi sağlığımızın ve refahımızın diğer 
insanlarınkine ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğu 
sonucuna varır ki bu durum mutlak bireycilik 
pahasına özgecilik ilkesini ortaya çıkarır. Fakat 
COVID-19 örneğinde, Žižek’in çıkarımı gerçek-
lerle tam olarak uyumlu görünmemektedir. İn-
sanların diğerlerini yalnızca piyasalardaki rakip-
leri olarak değil aynı zamanda “biyolojik tehdit” 
olarak da görmeye başladığı ölçüde bireycilik 
artan bir önem kazanabilir. Gelişmiş bireycilik, 
özellikle bireylerin kendi özel alanlarına çekil-
diklerinde ve kamusal alanı doğal olarak tehdit 
edici gördüklerinde kaygıyı arttırarak toplumu 
parçalama potansiyeline de sahiptir. Bu tür algı-
lar, kriz durumlarını avantaja çevirmeye çalışan 
Trump ve Johnson gibi siyasi otoritelerce kolay-
lıkla manipüle edilebilir. Başka bir şekilde ifade 
edecek olursak, siyaset otoritelerince yaratılmış 
bir panik ortamı, felaketler ve tehdit edici du-
rumlar karşısında başa çıkma mekanizması ola-
rak kitlesel endişenin artmasıyla sonuçlanabilir.

Bir taraftan, büyümenin tamamen ortadan 
kalkması, işsizliğin ve borçların her yerde art-
ması ve dünya çapında iflasların gerçekleşme-
siyle birlikte COVID-19 salgını küresel ekono-
mik krizi daha ileri götürebilir. Diğer taraftan, 
salgın, neoliberal bireyciliğin yeniden üretimine 
yönelik fiziki durumlar yaratmaya başlayabilir. 
Belki de en önemlisi, COVID-19’a karşı kendini 
karantinaya almanın anlamı, sadece ev izolasyo-
nundan kişisel çıkar güden davranışların nor-
malleştirmesine kadar genişletilebilir. Toplum-
lar korkuyla yönetilmelerine izin verdiklerinde 
bireyler, yalnızca kendi iyiliklerini ve günlük 
yaşamlarını gözetmeye daha yatkın hale gele-
bilirler. Böyle bir ortamda iktidarda olanlar, ka-
musal alanları kendi gündemleri doğrultusunda 
kolaylıkla yeniden şekillendirme fırsatı yakala-
yabilirler. Bu durum, küresel kapitalizm krizinin 
derinleştiğini gösterse de, COVID-19 salgınının 
neoliberalizmin mutlak sonu olmayabileceği an-
lamına da gelir. Kişisel çıkar güden siyasetçilerin 
etkisi altında, tehlikeli durumlara karşı bilinen 
bir kendini savunma mekanizması olarak kitle-
sel kaygı, bireylerin sadece dairelerine değil, dar 
kişisel çıkarlarına da geri çekilme riskini taşır.

İnceleme ve Tartışma

1970’lerden beri neoliberalizmin tarihi, küresel 
kapitalizmin kriz anlarını araçsallaştırarak dün-
ya düzenini nasıl şekillendirebileceğini göster-
mektedir. Korku kültürünün aşılanması, dünya 
düzeninin yapısını köklü bir biçimde değiştirme 
yönünde paradigmatik politika değişimlerini 
meşrulaştırmak için stratejik bir anlam ifade 
etmektedir. Bu tarz kültürel uygulamaların bir 
özelliği, 11 Eylül sonrası İslamofobi örneğine ve 
Latin Amerika’da darbecilerin komünist karşıt-
lığına benzer şekilde kriz çevresinde güvenlik 
ağırlıklı bir dilin yerleştirilmesidir. Askeri siyasi 
ve idari aktörler Sovyetler Birliği’nin çöküşü gibi 
yıkımlardan kaynaklanan güvensizlik, panik 

(Portugal News,2018) 
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ve endişe duygularının yükselmesinden fayda-
lanmışlardır. Böylelikle, demokratik müzakere 
olmaksızın sert önlemler uygulamak amacıyla 
panik uyandıran tepkileri teşvik edilebilir ve in-
sanların hassas durumları sömürülebilir.

Benzer yönde, ABD merkezli dünya dü-
zenini canlandırmak için COVID-19’un korku 
kültüründen beslendiğinin erken sinyalleri görül-
mektedir. Batı dünyasında sağcı popülist liderler, 
küresel kapitalizmin meşruiyetini yeniden sağla-
mak için halk desteğini harekete geçirme ve tüm 
kaynakları seferber etme umuduyla COVID-19’u 
bir silah olarak kullanmaktadırlar. Hatta dünya 
siyasetinin çok kutuplulaşmasını tersine çevir-
meyi ummakta ve jeopolitik açıdan Çin’i yalnız-
laştırmak istemektedirler. Bu amaçla Sinofobiyi 
yeniden canlandırmakta ve “ortak düşman” ola-
rak Çin’i şeytanlaştırmaktadırlar. ABD ve Batılı 
müttefikleri, DSÖ gibi küresel yönetişim kuru-
luşları üzerindeki tekellerinin Çin ve diğer ge-
lişmekte olan ülkelerce sorgulandığından endişe 
duymaktadır. Bu durumu tersine çevirmek için 
COVID-19 bahanesiyle Çin’i suçlayarak ulusla-
rarası ticaret ve küresel yönetişimden jeopolitik 
olarak izole etmeye çalışmaktadır. Trump’ın gö-
zünde, “sınai istihdamı ülkemize geri getiriyoruz” 
söylemleriyle küresel kapitalizmin iş bölümünü 
köklü bir şekilde dönüştürmek için artan Çin 
düşmanlığından faydalanılması mümkündür.

Etraflıca bakıldığında, herhangi birinin 
COVID-19’un dünya düzenini ne yönde değiş-
tireceğini öngörmesi pek kolay görünmemek-
tedir. Öte yandan, bir felaket olarak bu salgın 
neoliberal küreselleşme krizini ve ABD önder-
liğindeki küresel yönetişimin etkisizliğini açığa 
çıkarmaktadır. Salgın aynı zamanda 2007-2008 
mali krizinden bu yana kapitalizmin ihtiyaç 
duyduğu yaratıcı yıkım sürecini başlatmak için 
mükemmel bir fırsat sunmaktadır. İlginç bir şe-
kilde, The Economist 1999 yılında yayımlanan 
bir makalesinde, dünya ekonomisinin 2020’de 
bir paradigma değişikliğine gideceğini öngördü-
ğünü ifade etmiştir (The Economist, 1999). Ben-

zer bir bakış açısıyla COVID-19 salgınının, pi-
yasaları yeniden düzenlemek için 11 Eylül terör 
saldırılarının dünya siyasetinin yeniden şekil-
lendirilmesinde ve 2001 ekonomik durgunluğu-
nun giderilmesinde yarattığı fırsatı anımsatır şe-
kilde uygun bir ortam sağladığı ileri sürülebilir. 
Salgının ve gözetim kapitalizmi altında otoriter 
hükümetlerin yarattığı kitlesel korku sebebiyle 
sosyal izolasyonun artışı halk hareketlerindeki 
girişimleri dağıtabilir. Uygulanan denetimlere 
olağanüstü hal gerekçe gösterilerek daha güçlü 
bir gözetim kapitalizmi kalıcı hale getirilebilir. 
Uzaktan çalışma teknolojilerinin ilerlemesiyle 
beraber küresel emek düzenlerinde daha köklü 
bir dönüşümün ve “prekarya” nezdinde daha 
önce yaşanmamış derinlikte bir genişleme dal-
gasının gerçekleşme ihtimali bulunmaktadır. 
Prekarya burada, “(‘ekonomik etkinliksizlik’ ola-
rak yanlış ifade edilen) işsizlik veya iş gücünün 
çekildiği dönemlerde güvensiz işlerde çalışarak 
geçinen, konuta ve kamu kaynaklarına erişimin 
belirsizliği nedeniyle güvensiz bir şekilde yaşa-
yan insanlardan oluşan” bir emekçi tabaka ola-
rak anlaşılabilir (Standing, 2014a: 16). Ekono-
mik kriz ve emek piyasasındaki artan rekabetle 
birlikte uzaktan çalışma teknolojileri; sendika-
sızlaşmayı, iş esnekliğini, keyfi işten çıkarmaları, 
ücret kesintilerini ve sosyal güvensizliği kolay-
laştırarak temsile, istihdama ve gelir güvenliği-
ne zarar verme potansiyeline sahiptir (Standing, 
2014b). Bu yönde hane halkı borçlanmalarında 
ve çalışanların özel yaşamına zarar veren evden 
çalışmada önemli bir artış beklenmektedir.

Kapitalizmin gerçek gündemi, bilim adı 
altında kamu çıkarını koruyor gibi görünerek 
pozitivist ve ampirisist söylemlerin arkasına 
sıkça saklanıyor. Ancak tehlike, yalnızca siyase-
ti bilime ve rasyonel düşünüşe boyun eğdirerek 
ortadan kaldırılamaz. Modern dünyada bilgi 
kendi başına güç kaynağıdır ve teknokratik söy-
lemler otoritenin gerçek doğasını örtbas etmede 
kullanılabilir (Habermas, 2015). COVID-19’a 
karşı mücadele, bu yüzden neoliberal kapitaliz-
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me ve dünya düzenindeki hakimiyet ve baskı 
ilişkilerine karşı mücadeleyle birleştirilmelidir. 
Bununla birlikte COVID-19’a karşı mücadele, 
bireyin güçlendirilmesi ile devletin güçlendiril-
mesi ya da kamusal önlemler ile özel önlemler 
arasında bir seçime indirgenemez. Bireyin teh-
dit algısı kamuya açık bilgi kanalları aracılığıy-
la şekillendirildiğinden, bu ayrımların yanıltıcı 
bir özelliğe sahip olduğuna dikkat edilmelidir. 
Tüm bunlar başka bir önemli soruyu gündeme 
getirmektedir: Bu felaket döneminde küresel ku-
rumlar nasıl dönüştürülecektir? Odak noktasını, 
yalnızca bugünün bireye karşı devlet ikilemiyle 
sınırlandırmak yerine kurumlarımızın, piyasa-
ların ve işçi sınıfının ihtiyaçlarına göre yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceği yönünde genişle-
tebiliriz. Žižek’in de dikkat çektiği üzere bu, “va-
roluşumuzun nihai sonu” ile yüzleştiğimiz bir an 
değildir (Žižek, 2020: 112). Her ne kadar “sosyal 
olarak” izole edilmiş ve kendi özel alanlarımıza 
çekilmiş olsak da, ortak geleceğimiz büyük öl-
çüde kamusal alanlardaki temel dönüşümlere 
bağlıdır.
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