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“Hayat bisiklete binmek gibidir.
Dengede kalmak için, hareket etmeye devam etmen gerekir.”

-Einstein
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GİRİŞ

21. yüzyıl sanıldığı gibi 2000 yılında değil galiba 2020 yılında başladı. Her 
ne kadar 2000 yılı başında milenyum değişikliği nedeniyle tüm bilgisayarla-
rın çökeceği, buna bağlı olarak da küçük bir “kıyamet” kopacağı tahminleri 
yapılsa da hiç de öyle olmadı. Her şey tıkır tıkır işledi.

2001 yılında yaşanan 11 Eylül vakası çok sıra dışıydı. On beşi Suudi Ara-
bistanlı on dokuz Müslüman gencin (Aslında toplam yirmi kişi planlanmıştı 
ancak biri son anda caydığı için sayı on dokuz da kaldı) kimsenin aklına gel-
meyecek bir yöntemle, internetten biletini aldıkları dört Amerikan uçağını 
kaçırıp, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi Kuleleri ile Pentagon ve Beyaz 
Saray’a yönelik saldırı planlaması şeytaniydi. Üç uçak hedefine ulaştı, Dün-
ya Ticaret Merkezi’nin kuleleri yerle bir oldu ve üç bin masun insan öldü. 
Pentagon’a çarpan uçak da yüzlerce can kaybına yol açtı. Dördüncü uçak ise 
yolcuları direnince hedefine ulaşmadı. Uçak başka bir yerde toprağa çakıldı, o 
kadar derine çakıldı ki yer üstünde izi bulunamadı, tamamen toprağa gömül-
dü. Bu saldırı insanlığın çok büyük güvenlik açıkları ile karşı karşıya olduğu-
nu açığa çıkardı. Uçakları kaçıran on dokuz korsandan bazıları Amerika’da 
havacılık okullarında uçuş eğitimi almıştı ve derse başlarken de, “Bize sadece 
uçağı havada sürmeyi öğretin, indirmesek de olur” demişlerdi. Kimsenin ak-
lına da “Bunlar sadece havada uçak sürmeyi neden öğrenmek istiyor?” soru-
sunu sormak gelmemişti. Meğer şeytani bir hedefleri varmış. İstihbarat örgüt-
leri böyle bir olayın kendilerine ihbar edilmemiş olmasından ötürü kafalarını 
duvarlara vurdular ve çalışma yöntemlerinde önemli değişiklikler yaptılar.

2000’li yılların başında kayda değer bir başka olay da 2008 finansal kri-
ziydi. Amerika’da emlak fiyatları çöktü, insanlar büyük kayıplar yaşadı, kri-
zin etkisi başka ülkelere de yansıdı. Ama 2020’ye kadar evrensel etki yapan 
dramatik bir olay yaşanmadı. Ta ki 2020 başında ortalığı kasıp kavurmaya 
başlayan “Korona Virüs” krizine kadar. Covid-19 adı verilen bir virüs Çin’de 
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ortaya çıktı ve birkaç ay içinde tüm dünyada yüz binlerce insanın ölmesine 
yol açtı. İnsanlık dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş önlemler almak 
zorunda kaldı. Milyarlarca insan evlerine kapandı. Dünya üzerindeki otuz 
bini aşkın yolcu uçağı -kargo işlerinde kullanılan bini hariç- aylarca uçamadı. 
Her gün on binlerce insanın girip çıktığı havaalanları boş kaldı. Uçak şirket-
lerinin pandemi öncesine dönebilmesi için en az dört yıl geçmesi gerektiği 
tahminleri yapıldı. Sokaklardan insanlar çekilince çevredeki hayvanlar ortalı-
ğa çıkmaya başladı. Kanada’da geyikler sokaklara indi. Venedik Kanallarında 
balıkların yüzdüğü fark edildi. Hava temizlendi. İstanbul’dan Uludağ’ın bile 
görülebildiği ortaya çıktı. Benzin istasyonları kapandı, araçlar otoparklardan 
çıkmadı. Ama eve kapanmanın bir de ekonomik boyutu vardı. Birkaç istisnası 
dışında tüm iş dalları durdu. AVM’ler kapandı. Restoranlar, kafeler, barlar 
kapanınca işsizlik patladı. Sadece Amerika’da üç dört ayda 50 milyon kişi iş-
siz kaldı. Bu sayı yaklaşık 350 milyonluk bir ülkede çalışabilen nüfusun çok 
önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Türkiye’de işçi çıkarmak yasaklandı, 
devlet maaşlara yardım etti ama tabii ki ekonomi yine durmuştu. 30 ülkeyi 
tek devlet çatısı altında toplama projesi olan Avrupa Birliği hastalık korku-
suyla içine kapandı. Tüm ülkeler sınırını kapatınca Avrupa Birliği’nin işe ya-
ramaz olduğu inancı gündeme geldi. İhtiyacı olan ülkeler yardım alamayınca 
“Biz niye Avrupa Birliği üyesiyiz” diye sormaya başladılar. 2020’ye kadar ağır 
bir tüketim alışkanlığı ile hayatını sürdüren insanlar, sağlıkları tehdit altına 
girince başka bir şeyi önemsemez oldular. “Temel ihtiyaçlar” dışındaki tüm 
harcamalar bir anda gereksiz hâle gelmeye başladı, insanlar kendilerini sor-
guladılar. Herkes evde ekmek pişirme ustası oldu. Pek çok şey önceliğini kay-
betti “Meğer hayat; aile, beslenme, barınma, sağlık ve güvenlikten ibaretmiş” 
denilmeye başlandı. Okullar, kiliseler, camiler kapandı. Suudiler Hac ziyare-
tini bile yasakladılar.

2020 yılı tüm zamanların değer yargılarının tartışılmaya başlandığı 
yıl oldu. 21. yüzyıl böylece başlıyor, İnsanlık sorguluyordu: “Bugüne kadar 
yapılanlar hata mıydı? Daha iyisi nasıl olabilir?” Amerika’nın sayılı bilim 
adamlarından Daron Acemoğlu, şöyle yazıyordu: “Dünya, en dönüştürücü 
anlarından birini yaşıyor. Koronavirüs krizinin sosyal, ekonomik ve politik 
sonuçları zaten oldukça önemliydi ve hissedilmeye başlandı. Mart ortasından 
beri Amerika Birleşik Devletleri’nde 40 milyondan fazla işsiz olduğu iddia 
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ediliyor ve giderek daha fazla aile yoksulluğun eşiğine itiliyor. Dünya genelin-
deki milyonlarca insan ise daha riskli koşullarla karşı karşıya, 40-60 milyon 
insanın günde iki dolardan daha düşük olan bir yoksulluk sınırının altına 
düşmesi bekleniyor.

Bundan sonra nelerin olabileceğini ve olması gerektiğini tahmin etmek 
için mevcut ihtiyaçların irdelenmesi gerek. Açıkça görüldüğü gibi, birçok ileri 
ekonominin daha güçlü bir sosyal güvenlik ağına, daha iyi koordinasyona, 
daha akıllı düzenlemelere, daha etkili hükümete, önemli ölçülerde iyileşti-
rilmiş bir halk sağılığı sistemine ve ABD için bakıldığında daha güvenilir ve 
daha adil olan bir sağlık sigortası sistemine ihtiyacı var.”

Evet, 2020 ile 21. yüzyıl artık başlamış oldu. Aslında belki de bu bir asır 
değişikliği değil “Çağ” değişikliği etkisi yapacak. Tıpkı İstanbul’un Fethi’nin 
etkisi gibi. Batı’dan bakınca Bizans İmparatorluğu yıkıldığı için yeni bir çağ 
başlıyordu. Doğu’dan bakınca İstanbul fethedildiği için yeni bir çağ başlıyor-
du. Ama ortak nokta çağın değişmesiydi. 2020 de farklı bakış açılarıyla farklı 
değerlendirilebilir ama bir “Çağ” değişikliği gerektirdiğini hissettiriyordu. 
Peki, gelecek ne olacak? İnsanlık “Korona Virüs” krizinden ders mi çıkaracak, 
yoksa unutup gidecek mi? “Korona günleri” aşılınca her şey eski hâline mi 
dönecek? Dünya’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? Ya da her şey kaldığı 
yerden devam mı edecek? İşte tüm bu soruların cevaplarını bu kitapta vermek 
için çalışacağız. Ve 10, 20, 30, 50 yıl sonra bu kitabı okuyanlar, bu elli madde-
den kaçında haklı çıktığımızı değerlendirecekler.
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1
‘YENİ NORMAL’ NE OLACAK

21. yüzyılda çok şey değişti. Klasik yapılar geçersiz kaldı. Tek-
noloji hayatımızı yeniden şekillendirdi. Sosyal medya, hiyerarşik 
medyayı tepetaklak etti. Online ticaret patlama yaptı. Finansta blok 
zincirleri sınırları kaldırdı. Küreselleşme giderek arttı. Ulaşım ve 
turizm patladı, milyonlarca insan başka ülkeleri gezme ve görmek 
için yollara döküldü. Yapay zekâ her alanda hayatı kontrol eder hâle 
geldi.

Ancak korona virüs hiç hesapta yoktu. Tek bir insandan baş-
layan tek bir virüs tüm alışkanlıkları yıkıp geçti. On yıllardır kut-
sanan küreselleşme bir anda salgının suçlusu ilan edildi. Korona 
virüs salgınının tüm normalleri değiştirmesiyle şekillenen yeni 
dünya düzeninde karşımıza yepyeni bir kavram çıktı: “Yeni nor-
mal” yeni bir “Normal” ile karşı karşıyayız. Sosyal medyalı, blok 
zincirli, sınırsız bilgi akışına dayanan, Çin gibi yeni bir gücü dünya 
liderliğine iten, yaratıcı şirketlerin inanılmaz cirolar yaptığı yeni 
bir normal. Tarımın güç kazandığı, hayvancılığın prim yaptığı 
yeni normal. İnsanları daha çok gezmeye değil, daha çok eve ka-
panmaya iten yeni normal.


