
EKONOMİK FORUM100

Sarı Yelekl�ler’den 
Yeş�l Yen� Düzen

Yeş�l Yen� Düzen’�n 
ardındak� tabandan 

gelen halk hareket�, fena 
halde hırpalanmış kurulu 

düzen �ç�n b�r umut ışığı 
sunmaktadır. Kurulu 

düzen bunu ben�msemel� 
detaylandırmalı ve �ler�c� 

gündem�n b�r parçası hal�ne 
get�rmel�. 

T
oplumun büyük kesiminin “kurulu düzen” olarak 

gördüğü şeyden, özellikle de siyasetçi sınıfı konu-

sunda son derece mutsuz olduğu bilinen bir gerçek. 

Başkan Emmanuel Macron’un iklim değişikliği ile 

mücadele adına yakıt vergilerini artırması üzerine Fransa’da 

başlayan “Sarı Yelekliler” protestoları, bu yabancılaşmanın 

boyutunu gösteren son örneklerden biri sadece.

Günümüzde yaşanan bu rahatsızlığın haklı sebepleri var. 

Hem sağ hem sol siyasi liderler kırk yıl boyunca neoliberalizmi 

destekleyerek küreselleşmenin, finansallaşmanın, liberalleştir-

menin, özelleştirmenin ve bunlarla bağlantılı birçok reformun 

benzeri görülmemiş bir refah getireceğini vaat etti ama bu 

vaatlerin hiçbiri gerçekleşmedi. Her ne kadar küçük bir elit 

grup son derece zenginleştiyse de toplumun büyük bir bölü-

mü orta sınıftan çıkarak yeni bir savunmasızlık ve güvensizlik 

dünyasına düştü. Eşitsizliğin az olduğu ama gittikçe arttığı 

ülkelerde bile liderler halkın öfkesini hissettiler.

Sayısal açısından Fransa birçoklarından daha iyi görünüyor 

ama önemli olan sayılar değil algı...

İşler yolunda gitmiyor

Reagan-Thatcher döneminin bazı aşırılıklarından ka-

çınmayı başaran Fransa’da bile işler birçok kişi için yolunda 

gitmiyor. Zenginlere uygulanan vergiler düşürülüp sıradan 

vatandaşa uygulanan vergiler (ister uzaktaki Brüksel’den, ister 

hali vakti yerinde finansçılardan gelen) bütçe talepleri yüzün-

den artırılınca, bazılarının öfkelenmesi kimseyi şaşırtmamalı. 

Sarı Yeleklilerin sloganı onların endişelerini dile getiriyor: “Hü-

kümet dünyanın sonundan bahsediyor. Biz ise ayın sonunu 

getirememekten endişeleniyoruz.”

Kısacası, hükümetlere ve siyasetçilere karşı büyük bir gü-

vensizlik var; bu da yarın daha iyi bir yaşama sahip olma vaadi 

karşılığında bugün fedakârlık istemenin yeterli olmayacağı 
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Yeş�l Yen� Düzen’�n kapsamının gen�şlet�lmes� gerekecekt�r 
ve bu sıradan vatandaşların �y� b�r eğ�t�me, yeterl� sağlık 

h�zmetler�ne veya barınma olanaklarına er�ş�m�n�n olmadığı 
ABD g�b� ülkeler açısından özell�kle doğrudur.

anlamına geliyor. Bu özellikle “aşağıya sızma” politikaları 

(zenginlere uygulanan ve en neticede herkesin yararına 

olacak vergi kesintileri) açısından geçerli. 

Ben Dünya Bankası’nda çalışırken politika reformu 

konusunda öğrendiğim ilk ders, sıralamanın ve tempo-

nun çok önemli olduğuydu. Amerika Birleşik Devletle-

ri’nde ilericiler tarafından savunulan Yeşil Yeni Düzen’in 

vaat ettikleri bu unsurların ikisini de doğru uyguluyor. 

Yeşil Yeni Düzen üç gözleme dayanmaktadır. İlk ola-

rak, hiç veya yeterince kullanılmayan ama aslında verimli 

bir şekilde kullanılabilecek birçok kaynak, özellikle de 

insan yetenekleri bulunuyor. İkinci olarak, eğer bu alt ve 

orta düzey yeteneklere daha fazla talep olsaydı, bu insan-

ların ücretleri ve yaşam standartları yükselirdi. Üçüncü 

olarak da iyi bir çevre, insanlığın refahının çok önemli 

bir parçasıdır ve gelecekte de olmaya devam edecektir.

Eğer iklim değişikliği ile ilgili güçlükler bugün aşıl-

mazsa, gelecek kuşağın üzerine devasa yükler binecektir. 

Bu kuşağın bu bedelleri gelecek kuşağa aktarması düpe-

düz yanlıştır. Bir şekilde yönetebileceğimiz mali borçları 

aktarmak, çocuklarımızı muhtemelen yönetilmesi imkân-

sız bir çevre felaketiyle baş başa bırakmaktan daha iyidir.

Ezici bir işsizlik dönemi

Bundan 90 yıl kadar önce ABD Başkanı Franklin D. 

Roosevelt Büyük Bunalım’a, Amerikan ekonomisinin he-

men her yönünü etkileyen cesur bir reform paketi olan 

Yeni Düzen ile karşılık vermişti. Ama şu anda hatırlatılan, 

Yeni Düzen’in sembolik değerinden çok daha fazlası. Şu 

anda hatırlatılan, onun ekonomiyi canlandıran amacı; 

insanları, tıpkı Roosevelt’in yaptığı gibi, ezici bir işsizlik 

döneminde tekrar işe sokmak. O dönemde bu kırsal 

kesimin elektrifikasyonu, yolların ve barajların inşası için 

yatırım yapılması anlamına geliyordu. 

Ekonomistler, Yeni Düzen’in ne kadar etkili olduğunu 

uzun uzadıya tartışmıştır. Yapılan harcamalar, ekonomi-

nin ihtiyaç duyduğu türden bir düzelmeyi sağlayacak 

kadar çok ve uzun süreli değildi. Bununla birlikte çok 

önemli bir dönemde ülkeyi dönüştürerek kalıcı bir miras 

bırakmayı başardı.

Bu, Yeşil Yeni Düzen için de geçerli. İklim değişikli-

ğinin güçlüklerini göğüslemeleri için insanlar ile işleri 

arasında bağlantı kuracak toplu taşımayı sağlayabilir ve 

ekonomiyi güçlendirebilir. Bu yatırımlar aynı zamanda 

yeni işler de yaratacaktır.

Ekonomi yenilenebilir enerji kullanan bir dünyaya 

kendini hazırlarken, doğru yapıldığı takdirde karbondan 

arındırmanın çok sayıda iş yaratacağı bilinen bir gerçek-

tir. Bazı işlerin (örneğin ABD’deki 53 bin kömür maden-

cisinin işinin) biteceği aşikârdır ve bu işçileri başka işler 

için yeniden eğitmek için programlara gereksinim vardır. 

Sıralama ve tempo önemli

Yeniden söyleyecek olursak; sıralama ve tempo 

önemlidir. Eski işler yok edilmeden önce yeni işler ya-

ratmakla işe başlamak,  zar zor geçinen sürücülerden 

biraz daha para vermelerini istemeden önce petrol ve 

kömür şirketlerinin kârlarını vergilendirmek ve aldıkları 

gizli sübvansiyonları ortadan kaldırmak çok daha anlamlı 

olacaktır.

Yeşil Yeni Düzen, hem bu vatandaşlar kuşağına hem 

de gelecek kuşağa hükümetin neler yapabileceği konu-

sunda olumlu bir mesaj göndermektedir. Günümüzde 

sıkıntı çekenlere en çok ihtiyaç duydukları şeyleri yani 

iyi işleri bugün sağlayabilir. Aynı şekilde gelecek için ge-

rekli olan iklim değişikliğinden korunmayı da bugünden 

temin edebilir.

Yeşil Yeni Düzen’in kapsamının genişletilmesi ge-

rekecektir ve bu sıradan vatandaşların iyi bir eğitime, 

yeterli sağlık hizmetlerine veya barınma olanaklarına 

erişiminin olmadığı ABD gibi ülkeler açısından özellikle 

doğrudur.

Yeşil Yeni Düzen’in ardındaki tabandan gelen halk 

hareketi, fena halde hırpalanmış kurulu düzen için bir 

umut ışığı sunmaktadır. Kurulu düzen bunu benimse-

meli, detaylandırmalı ve ilerici gündemin bir parçası ha-

line getirmelidir. Dünyada hızla yayılan çirkin popülizm, 

nativizm (yerlilerin hak ve çıkarlarını koruma siyaseti) ve 

ön-faşizm dalgasından kurtulmak için olumlu bir şeye 

ihtiyacımız var.


