Pandemi Sonrası Dönemde Bilgi
Çağının Devlet-Toplum İlişkileri ve
Demokrasiler

2020 yılında yaşanan COVID-19 pandemisi insanların gündelik hayatlarında
yazılımları kullanma oranlarını üstel şekilde artırarak kullanmalarına neden oldu.
Bu çerçevede teknolojik gelişmelerin ekonomide yaşattığı devrimsel değişimler,
toplum hayatında da devrimsel seviyede dönüşümlerin yaşanmasına neden oldu,
oluyor. Dolayısıyla siyasal kurumların bir dönüşümden geçmesi beklenmelidir. Bu
duruma dair ilk belirti 6 Ocak 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı’nın Twitter üzerinden halka mesaj vermesinin on iki saat süreyle
engellenmesi ile yaşandı. Bu yazı Siyasi Düşünce Tarihi, Bilgisayar Bilimleri ve
Siyaset Bilimi perspektifinden bu sorunsalın incelemesini içermektedir. Sonuç
olarak teknolojideki değişimlerin, siyasal sistemlerde değişiklikler yaratması
beklenmekte olup; Bilgi Devrimi’nde yaşanan en büyük teknolojik değişimin
sosyal aktivitelerin sayısallaşması neticesinde yaşanmasının beklenmesi gerektiği
bu yazıda vurgulanmaktadır. Bununla birlikte distopik anlamda bireyin ya da
devletin mutlak galip geleceği senaryolarını dışarıda tuttuğumuzda,
“yönetişim”(governance) modelinin yeni dönemin siyasal sistemlerinde etkin
olması beklenebilir. Mevcut yazılımsal gelişmelerin insan faktörüne sahip olmayan
bir siyasal yapının kurulmasının en azından mevcut bilimin geldiği seviyede olası
olmaması insanlık açısından bir garanti şeklinde görülebilir. İlerideki çalışmalar
ise insan faktörünün etkin olduğu bahse konu yönetişim modelinin nasıl olması
gerektiği üzerine yapılmalıdır.
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