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Demokratların
Dört Senelik Bekleyişi
DANI RODRIK
Project Syndicate

Bunu henüz bilmiyor olabilir ama seçilmiş
Başkan Joe Biden’ın yüzleşmesi gereken en
büyük soru, Donald Trump’ın yalanlarına,
yolsuzluğuna ve pandemiyle başa çıkamamasına
rağmen dört sene öncesinden daha fazla oy
almayı nasıl başardığıdır. Eğer bu konuyu ele
almazsa 2024’te Demokratik Parti’yi sert bir
uyanış bekliyor.
Joe Biden bekleyişle geçen birkaç günden sonra ABD
Başkanlık seçimlerinde zar zor kazanmayı başardığında,
Amerikan demokrasisini izleyenler kafalarını kaşıyordu.
Anket sonuçlarından neşelenen birçokları Demokratların
fark atarak kazanmasını ve partinin yalnızca Beyaz Saray’ı
değil Senato’yu da almasını bekliyordu. Donald Trump açık
yalanlarına, belirgin yolsuzluklarına ve pandemiyle başa
çıkamamasına rağmen bu kadar çok Amerikalının desteğini kaybetmemeyi (ve dört sene öncesinden daha fazla oy
almayı) nasıl başardı?
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Bu sorunun önemi Amerika siyasetini aşıyor. Her yerde
orta-sol partiler sağ kanat popülistler karşısında seçimler-

şiddeti teşvik etmek ve tüm ulusu geniş bir ırkçılık fırçasıyla boyamak olarak gördü.

deki talihlerini artırmaya çalışıyor. Biden merkezci bir mi-

Biden şiddet karşıtı konuşma yapma konusunda dik-

zaca sahip olsa da Demokrat Parti platformu kayda değer

katliyken, Demokratlar etik bağlamdaki saldırılara ve bu

derecede sola kaydı; en azından Amerikan standartlarına

toprakların değerlerini aşağılama suçlamalarına karşı sa-

göre. Kesin bir Demokrat zafer solun neşesini artırmak için

vunmasız hale geldi. Diğerleri içinse, Trump desteğinin

önemli olurdu: Belki de kazanmak için tek gereken ilerici

devam etmesi yalnızca ırkçılık ve bağnazlığın ne kadar

ekonomik politikaları demokratik değerler ve temel iyi ni-

yerleşik olduğunu ve Demokrat Parti’nin bunlarla acilen

yetle bir araya getirmektir.

başa çıkması gerektiğini kanıtlıyor.

Konuşulan konu, şimdiden Demokratların ne yapsalar
daha iyi bir iş çıkarmış olacakları. Maalesef, zor zaferlerin-

Daha az elitizm

den ders çıkarmak kolay değil. Amerikan siyaseti iki ek-

Ekonomi bağlamında ise birçok gözlemci, bazı merkezci

sende işler: kültür ve ekonomi. Bu iki sorunun öbeğinde

Demokratlar da dahil olmak üzere, partinin çok fazla sola

de Demokratları çok fazla şey yaptıkları için suçlayanlar da

giderek muhafazakâr seçmeni kendinden uzaklaştırdığını

çok az şey yaptıkları için suçlayanlar da var.

düşünüyor. Her zamanki gibi Cumhuriyetçiler yüksek ver-

Kültür savaşları ülkenin sosyal olarak muhafazakâr ve

gi, işleri bozan çevre politikaları ve toplumsal sağlık korku-

çoğunlukla beyaz bölgelerini büyükşehirlerin sözde “ay-

larını besledi. Devlet en az müdahale ettiğinde en iyi per-

dın” tavırlarının yükselişte olduğu kesimleriyle karşı kar-

formansını gösteren yalnız girişimci efsanesi, her iki büyük

şıya getiriyor. Bir tarafta aile değerleri, kürtaj karşıtlığı ve

ABD partisinde de hâlâ egemen.

ateşli silah hakları var. Diğerinde ise LGBTİ+ hakları, sosyal
adalet ve “sistemik ırkçılık” karşıtlığı var.

Tartışmanın diğer tarafında ise ilericiler, diğer ülkelere
kıyasla Biden’ın aşırı radikal sözler vermediğini savunuyor.

Trump’a oy verenlerin çoğu, Demokratların bu senenin

Sonuçta o, alternatif bir gündeme olan desteğin ölçümü

polis şiddeti karşıtı sokak protestolarını desteklemesini,

olarak değil, seçimi Trump’a karşı bir referandum olarak
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sunmakta kararlıydı. Belki Bernie Sanders veya Elizabeth

sosyal ve bölgesel izole durumları onların daha az şanslı

Warren çalışma yerlerine, ekonomik güvenliğe ve yeni-

olanların dünya görüşlerini anlamasını ve onlarla empati

den dağıtıma verdikleri daha fazla önem sayesinde birçok

kurmasını engelliyor. Bunu açığa çıkaran semptomlardan

Amerikalının amaçlarına daha fazla uyuyordu.

birisi kültürel elitin bu seçimde Trump’ı destekleyen 70

Seçimin, ölümcüllüğü gittikçe artan bir pandeminin

milyondan fazla Amerikalıyı kolayca görmezden gelmesi

ortasında yapıldığı göz önünde bulundurulursa, oyların

ve onları kendi çıkarlarına karşı oy veren küstah insanlar

ekonomik ve sağlık değerlendirmeleriyle yerini bulmuş ol-

olarak göstermesidir.

ması ve bu tartışmalarla çok alakaları olmaması da müm-

Ekonomide, solun günümüzün büyük sorusu için hâlâ

kün. Demokrat Parti’nin içinden bazı insanlar, seçmenle-

bir cevabı yok: İyi çalışma yerleri ve meslekler nereden ge-

rin Demokratlar tarafından savunulan kapatmalar ve daha

lecek? Daha ilerici vergi, eğitime ve altyapıya yatırım ile

agresif COVID-19 politikaları hakkında endişeli olabilece-

(ABD’de) evrensel sağlık sigortası kritik. Ama yeterli değil.

ğine inanıyor. Eğer öyleyse, tartışmalar çoğunlukla boşa

Teknolojideki kalıcı trendler ve küreselleşme yüzünden iyi

gidiyor.

ve orta sınıf işler nadirleşiyor. Ve COVID-19 işgücü piyasa-

Özet olarak, seçimin Demokrat Parti’nin ve diğer mer-

larının kutuplaşmasını artırdı. Doğrudan iyi çalışma yerleri

kez-sol partilerin seçimlerdeki çekiciliklerini artırmak için

arzını artırmaya odaklı daha proaktif bir stratejiye ihtiyacı-

kültürel ve ekonomik sorunlarda nasıl pozisyon alması ge-

mız var.

rektiği hakkındaki uzun yılların tartışmalarını çözmediği

İyi işlerin yok olduğu toplumlar, ekonominin ötesin-

açık. Ama partilerin yüzleştiği meydan okumaları kökten

de bir bedel ödüyor: Uyuşturucu bağımlılığı, aile yıkımı

değiştirdiği anlamına da gelmiyor. Soldaki siyasi liderler

ve suçta artış. İnsanlar geleneksel değerlere daha bağlı

çok daha az elitist ve çok daha güvenilir ekonomik politi-

hale geliyor, yabancılara daha az toleranslı davranıyor ve

kalar edinmeli.

otoriter diktatörleri desteklemeye daha yatkın oluyorlar.
Ekonomik güvensizlik kültürel ve ırksal fay hatlarını tetikli-

Trump’ın “küstah” seçmenleri

yor veya derinleştiriyor.

Thomas Piketty’nin de belirttiği üzere, sol partiler gittikçe

Bu köklü ekonomik problemler için programatik çözüm-

daha fazla eğitimli ve büyük şehirli elitlerin partilerine dö-

ler üretmek sol partilerin işidir. Ama teknokratik çözümler

nüştü. Geleneksel işçi sınıfı temelleri eridikçe, küreselleş-

yalnızca bir noktaya kadar işe yarar. Muhtemelen kültürel

miş profesyonellerin, finans sektörünün ve şirket çıkarları-

elitler yüzünden oluşan çatlakları aşabilmek için çok mik-

nın önemi yükseldi. Sorun yalnızca bu elitlerin çoğunlukla

tarda köprü kurulması gerekiyor. Yoksa, bundan birkaç

orta ve düşük sınıfları ve geri kalmış bölgeleri geride bıra-

sene sonra Demokratlar sert bir uyanışla daha yüzleşmek

kan politikalar tercih etmesi değil. Aynı zamanda kültürel,

zorunda kalabilir.
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Bölünmüş Bir Dünyada Liderlik
HELENA LIU
London School of Economics

Helena Liu, London School of Economics
blogundaki yazısında hâkimiyet kurulmasına
yönelik güç sistemlerinden kurtulmamız
ve çeşitlilik konusunda radikal bir tutum
benimsememiz gerektiğini söylüyor.
2020 ABD başkanlık seçimlerinde 75.401.434 gibi rekor sayıda insan mevcut başkanın koltuğunu bırakması yönünde
oy kullandı. Bu sayı daha da artıyor. Yarışın yakın geçmesi
ve uzun sürmesi, Trump ve tabanının da azınlık olmadığını
gösteriyor.
Trump’ın 2016’da iktidara gelişi, çeşitliliğe vurulan ve
dünyanın her yerindeki insanların dikkate alması gereken
bir darbeydi. Başkan seçilmesinin nedenlerinden biri de
siyahi selefine duyulan tepki ve toplumda “azınlık” olarak
adlandırılan insanların ABD’de gereğinden fazla güç kazanmış olduğu algısıydı. Trump’ın “duvar örme”, “hapse
tıkma” sloganları politik doğruculuk kılıfının altında pusuda bekleyen ırkçı ve cinsiyetçi nefretin göstergesiydi.
Çeşitliliğe gösterilen dirençle işyerlerinde de karşılaşabilirsiniz. Google’dan James Damore gibi meşhur örnekler,
kimi çalışanların işgücündeki çeşitlilikten duyduğu rahatsızlığı yansıtıyor. Bu tepki, (her zaman olmasa da) genellikle değişen dünyada arka planda kaldıklarını hisseden heteroseksüel, sağlıklı, beyaz erkeklerden geliyor. Bu kesimler,
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kurumsal çeşitliliğin doğanın düzenine aykırı olduğunu
söylüyor. Oysa, suçladıkları çeşitlilik inisiyatifleri, gerçekte
marjinalleştirilmiş çalışanların maddi koşullarında pek mütevazı gelişmeler sağladı.
ABD ve İngiltere’deki trendleri takip eden ülkem
Avustralya’da giderek artan sayıda insan, organizasyonlardaki çeşitlilik inisiyatiflerinin beyaz çalışanları dezavantajlı konuma düşürdüğünü savunuyor. Sömürge dönemini unutmuş görünen, yapısal ırkçılık gerçeğini inkâr eden

feminizm anlayışı, dar bir eşitlik anlayışına kısılıp kalmış

her üç Avustralyalıdan biri, devletin Aborijinler ve Torres

halde. Ayrıcalıklı beyaz kadınlar, liderlik pozisyonuna yük-

Boğazı Adaları halklarına haksız avantajlar sağladığını söy-

selmelerinin ardından, ekonomik ve neokolonyal sömürge

lüyor. Böylesine bölünmüş bir ortamda yöneticiler daha

anlayışını, heteroseksüel, transfobik, ırkçı ve engellilere

barışçıl bir dünya yaratabilir mi?

karşı ayrımcı anlayışlarla birlikte idame ettiriyor.

Yeni kitabımda hem siyasi liderlerin hem de iş dünyası

Etik ve politik bir hedef olarak dayanışma, emperyalist,

liderlerinin büyük ölçüde cinsel, ırksal ve sınıfsal hiyerar-

beyazların üstünlüğü anlayışına dayalı, kapitalist ve pat-

şinin korunmasından yana olduğunu ortaya koyuyorum.

riyarkal baskı sistemlerini ortadan kaldırmanın hepimizin

2020 ABD başkanlık seçimleri ideolojik bir savaştı. Buna

çıkarına olacağını görmek anlamına geliyor. Irkçılık karşıtı

rağmen, iki büyük partinin adayı da radikal bir değişimin

feminist liderlik, azınlıkların gerçekleştirdiği geleneksel li-

temsilcisi sayılmazdı.

derlik değildir.

Siyasi liderler gibi, iş dünyası liderleri de kapitalist per-

Sevgi liderliğe nasıl bir temel oluşturabilir? Irkçılık kar-

formans, verimlilik ve kâr baskısıyla karşı karşıya. Liderlik

şıtı feminist hareketler sevgiyi; saygının, şefkatin ve doğal

teorilerinin son 40 yılı karizmatik, vizyoner ve dönüştürü-

ortamdaki insanların ve tüm canlıların yaşam hakkını bir

cü liderlikten özgün, ruhani ve hizmetçi liderlere dek sayı-

araya getirerek yeniden tanımladı. Bu sevgi etiğinin teme-

sız lider modeli üretti. Bu modellerin her biri güçlü elitlerin

linde, cinsel, ırksal ve sınıfsal hâkimiyeti mümkün kılan güç

çalışanları kontrol etmesinin ve finansal başarının kilit un-

sistemlerinin değiştirilmesi, çeşitlilik anlayışına radikal bir

suru olarak pazarlandı.

yönelim ihtiyacı yatıyor.
Marjinal yaşam, bu ırkçılık karşıtı feminist ilkelerin top-

Sosyal dönüşüm ya da benzeri şeyler masaya

lumsal adalet idealinin gerçekleştirilmesini sağlayacak ra-

hiç gelmiyor

dikal yöntemleri geliştirmesi gerektiği anlamına geliyor.

Kitabımda, geleneksel liderlik modellerinden uzaklaşarak,

Bu birikimin takdir edilmesi ve bilgeliklerinden dersler çı-

tarih boyunca yetkili makamlardan uzak tutulan kesimlerin

karılması, daha barışçıl bir dünya yolunda atılacak ilk adım

liderliğinin nasıl bir şey olabileceğine bakıyorum.

olabilir.

Karmaşık bir yapıya sahip olan ve büyük çeşitlilik göste-

2020 ABD başkanlık seçimleri sonrası, adaletin kazan-

ren siyahi, Kızılderili, Latin Amerika kökenli ile Ortadoğulu

dığı gibi sahte bir rahatlık hissiyle yetinemeyiz. Trump ilk

ve Asyalı kadınların ırkçılık karşıtı, feminist müdahalelerine

döneminin ardından yenilgiye uğramış olabilir ancak bu

bakıyorum. Renkli kadınların (beyaz ırk dışındaki kadınlar)

makale yazıldığı sırada ona oy veren 70.902.822 insan, bir

entelektüel birikimi, sanatı ve eylemleri grassroots (kökeni

sapmayı değil, dünyanın en güçlü ülkesinin önemli bir ke-

halka dayanan/tabana yayılmış) liderlik konusunda dev-

simini temsil ediyor. Bu insanlar yekpare bir bütün olmasa

rimci ilkelerin geliştirilmesini sağladı; dayanışma, sevgi ve

da onların korkularının, öfkelerinin, hislerinin işyerlerinde

adalete dayalı ilkeler.

de hissedildiğini görmek durumundayız.

Dayanışma, farklı baskılara maruz kalındığı gerçeğini

Biden yönetimini, korkunç derecede bölünmüş ülkede

inkâr etmeden, marjinalleştirilmiş insanlar arasında köp-

ciddi sıkıntılar bekliyor. Ufukta bu tür savaşların göründü-

rüler kurulması, sosyal adalet mücadelelerindeki ortak

ğü bir ortamda, dayanışmacı, sevgi dolu ve özgürleştirici

noktaların bulunması anlamına geliyor. Çağımızın popüler

bir liderliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var.
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Maori Bakan, Yeni Zelanda’da
Çığır Açıyor
DAMIEN CAVE
New York Times

Başbakan Jacinda Ardern’in ülke tarihinin en
büyük çeşitliliği barındıran kabinesine giren
Yeni dışişleri bakanı Nanaia Mahuta tarafsız
arabulucu olarak tanınıyor. Damien Cave, New
York Times’ta bu seçimin anlamını yorumladı.
Nanaia Mahuta, Yeni Zelanda parlamentosuna “en genç
Maori kadın” sıfatıyla girdi. Bundan 20 yılı aşkın süre sonra da bir başka çığır açan ilki gerçekleştirerek ülkenin dışişleri bakanı oldu. Mahuta, düzenlediği basın toplantısında
dünyanın öteki ucundaki bir başka renkli kadının engelleri
aşmasına dair soruya gülümseyerek karşılık verdi: “Başkan
yardımcısı seçilen Kamala Harris’in yönetime benzersiz nitelikler katacağına eminim.”
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Gözleri heyecanla parlayan Mahuta, “Kendisine bir mesaj verebilecek konumda olduğumu sanmıyorum” diye
devam etti. “Ancak Aotearoa, yani Yeni Zelanda’da dışişleri
bakanlığı koltuğuna oturan ilk kadın olarak, her ikimizin de
ülkelerimizin çıkarları için gerekenleri yapacağımızı biliyorum. Ortak çıkarların olduğu alanlarda fırsatları değerlendireceğimize inanıyorum. Umarım bunu yapabiliriz.”
Mahuta’nın heyecanı, dünya genelindeki, son dört yıldır ABD, Jair Bolsonaro’yu seçen Brezilya, Victor Orban’ı
seçen Macaristan gibi ülkeleri şekillendiren şovenist popülizmden kurtulma arzusunu yansıtıyor. Yeni Zelanda bu
anlayışa minik ancak en çok umut vaat eden alternatifi
sunuyor.
Başbakan Jacinda Ardern’in geçen ay İşçi Partisi’nin on
yıllar sonra ilk kez çoğunluğu ele geçirmesini sağlayan
büyük bir zaferle yeniden seçilmesiyle birlikte, karizmatik
kadınların liderliğinde, kapsayıcılık ve liyakat ilkesiyle yö-

Yeni Zelanda’nın yeni dışişleri bakanı Nanaia Mahuta, “Yeni Zelanda’nın uluslararası itibarını artırma, bir yandan da Pasifik’teki Polinezyalı akrabalarımızla yakın
bir işbirliği gerçekleştirme fırsatını kaçırmak istemezdim” diyor.
Fotoğraf: Hagen Hopkins/Getty Images

netilen bu uzak ada ülkesi, Trump karşıtı bir model arayışındaki insanların umut ışığı oldu.

konusunda yüksek lisans yapan Mahuta, bağlı bulunduğu

COVID-19’a karşı zafer kazanarak imajını daha da parla-

Tainui kabilesinde araştırmalar gerçekleştirdiği dönemde,

tan Ardern ve ekibinden beklentiler arttı. Üç yıl boyunca

hükümetle imzalanan, sömürge döneminden kalma toprak

eşitsizlik gibi önemli meselelerde pek üretken olamayan

taleplerini çözüme kavuşturan tarihi anlaşmanın mimarı

bir koalisyon hükümetini yöneten İşçi Partisi şu anda is-

oldu. Babası baş müzakereci olarak görev yapan Mahuta,

tediği, çeşitlilik yanlılarının ve ilericilerin özlemini çektiği

Maori kraliçesi Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu’nun

yasaları geçirebilecek sayıya sahip.

yeğeni.

İşçi Partisi’nin mecliste çoğunluğu elde eden vekillerinin çoğunluğu kadın. Vekiller arasında Yeni Zelanda par-

Ancak Mahuta, spot ışıkları yerine, brifing dosyalarına
gömülmeyi tercih ediyor.

lamentosunun ilk Afrika kökenli üyesi olan Eritre göçmeni

Ağırbaşlı, ölçülü, dürüst. Bunlar, gerçekleştirdiği çeşit-

İbrahim Ömer gibi isimler bulunuyor. 120 sandalyeli mec-

li görevlerde onu tanımlayan üç sıfat. Çevre bakan yar-

liste ayrıca 11 lezbiyen, gay, biseksüel, trans birey, 10 kadar

dımcılığı yaptığı dönemde kabilesi ve hükümet arasında-

Pasifik Adaları kökenli isim ve 16 Maori var.

ki karmaşık su pazarlıklarını yönetti. Yerel yönetimlerden
sorumlu bakanlık yaptığı dönemde, doktor sıkıntısından

En büyük çeşitlilik

köpeklerin kontrolüne uzanan çeşitli konulardaki anlaş-

Bu yapı, ülkenin bugüne dek gördüğü en büyük çeşitliliği

mazlıkları çözdü. Gümrük bakanlığı yaptığı sırada ihracat-

içeren, ülkenin demografik yapısını ve Pasifik Adaları içinde-

çılarla yakın bir işbirliği gerçekleştirdi ve Japonya gibi ül-

ki konumunu yansıtan parlamento niteliğini taşıyor.

kelerle ticaret hacmini artıran anlaşmaların imzalanmasına

Ardern’in bu ay yemin ederek göreve başlayan kabinesi

yardımcı oldu.

tanınmış müttefiklerden oluşuyor. Ardern, ekonomi baka-

Yeni görevinde de bölge genelinde COVID-19 sonrası

nı Grant Robertson’u başbakan yardımcılığına getirerek,

güvenli turizmi organize etmesi, diğer Pasifik Adaları ül-

bu göreve gelen eşcinselliğini ilan etmiş ilk isim olmasını

keleri ve Avustralya’yla ekonomik ilişkileri genişletmesi

sağladı. Kabinede çok sayıda Maori ve Pasifik Adaları kö-

bekleniyor.

kenli isim bulunuyor.
En büyük sürpriz ise 50 yaşındaki Mahuta oldu.
Mahuta parlamentoya 26 yaşında girdi. Sosyal antropoloji

Mahuta’yla yaklaşık 20 yıl boyunca birlikte çalışan eski
İşçi Partisi lideri David Cunliffe, dışişleri bakanlığına atanmasını çok güzel bir seçim olarak niteliyor.
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Cunliffe, “Kendini meşhur etmeye gayret etmeden ilerleme kaydetmeye çalışan bir insan” diyor. “Verdiği tüm
emekler yeni yeni takdir ediliyor.”
Mahuta, perşembe günü verdiği bir röportajda “uzun
vadeli hedefleri arasında olmakla birlikte”, dışişleri bakanlığını beklemediğini ve teklif karşısında şaşırdığını söyledi.
“Yeni Zelanda’nın uluslararası itibarını artırma, bir yandan
da Pasifik’teki Polinezyalı akrabalarımızla yakın bir işbirliği
gerçekleştirme fırsatını kaçırmak istemezdim.”
Bölge, son yıllarda Çin’in artan etkisi ve yatırımları sonucu önem kazanmaya ve daha yakından mercek altına
alınmaya başlandı.
ABD’li yetkililer, Mahuta ve ekibinin (yine bir Maori olan
savunma bakanı Peeni Henare) ile kültürel bağlarından dolayı bölgede memnuniyetle karşılanacağını ve Çin’in ağırlığını dengeleyeceğini söylüyor.
Maorilerin sevinci

Jacinda Ardern

Mahuta’nın bu göreve atanması, Yeni Zelanda nüfusunun yüzde 17’sini oluşturan Maori toplumunu da sevin-

Merkez sağda yer alan bir araştırma enstitüsü olan Yeni

dirdi. Ancak bu atama kültürel bölünmüşlükleri yeniden

Zelanda Enstitüsünün direktörü Oliver Hartwich, Ardern’in

alevlendirdi.

daha cesur davranması, eğitim sistemini eşitlik sağlayacak

2016’da Mahuta, parlamentoya moko kauae (Maorilerin

şekilde yapılandırması, vergi sistemini değiştirmesi, yerel

kutsal saydığı yüz dövmesi) ile gelen ilk kadın olmuştu.

yönetimlerin yeni inşaat ruhsatı vermesini teşvik etmesi

Ancak dışişleri bakanlığına atandığının açıklanmasının ardın-

gerektiğini söylüyor.

dan, muhafazakâr bir Yeni Zelandalı yazar, bu dövmenin bir
diplomata yakışmayacağına dair bir tweet atarak, dövmesini

Hartwich “Durumu değiştirmeye, yapılması gerekenleri
yapmaya niyetleri yok” diyor. “Vaat bol, icraat yok.”

“çirkin ve medeniyetsiz ırkçılığın zirvesi” olarak niteledi. Yeni
Zelandalılar bu tartışmada Mahuta’dan yana taraf aldı.

Manaakitanga ve kaitiakitanga

Maori politikaları üzerine yazılar yazan bir siyaset yo-

İşçi Partisi eski lideri Cunliffe de hem Ardern’in hem de

rumcusu olan Morgan Godfery, “Bu sadece çeşitlilik

ABD’de başkan seçilen Joseph R. Biden Jr.’ın hem bir dönü-

açısından bir zafer değil; aynı zamanda tarih ve politika-

şüm gerçekleştirmeleri hem de muhalifleri yanlarına çek-

nın zaferi” diyor: “Mahuta, 19’uncu yüzyılda işgalci Yeni

meleri gerektiğini söylüyor. Cunliffe, popülizmin ancak des-

Zelanda hükümetine yönelik direniş hareketi olan Maori

tekçilerin yanı sıra muhaliflere de fayda sağlayacak pozitif

Kraliyet Hareketinin en kıdemli üyelerinden biri. Şimdi bu

sonuçlarla alt edilebileceğini belirtiyor.

hükümetin dışişleri bakanlığına atanmış olması ülkenin katettiği mesafeyi gösteriyor.”
Bununla birlikte, her hükümette olduğu gibi, bu atama
sadece başlangıç. ABD’de olduğu gibi, Ardern’in ekibi de

Cunliffe,

“Sandıktan

galip

çıkmak

yetmez”

diyor.

“İktidarınızın gücünü kullanarak popülizmi, kökenindeki sorunları çözerek yenebilirsiniz. Bunu yapamazsanız, üç-dört
yıl sonra tekrar geri döner.”

ciddi yurtiçi ve uluslararası gerilimlerle karşı karşıya. İklim

Mahuta da kendisine hak veriyor. Mahuta, “refahın tanım-

değişikliği her şeyi ve herkesi tehdit eder halde. Ekonomi

lanması”na yönelik çözümlerin, manaakitanga (Maori dilinde

COVID-19 nedeniyle zor durumda ve gayrimenkul fiyatla-

insanlara göz kulak olmak) ve kaitiakitanga (çevreyi korumak)

rının orta sınıfın gücünün yetmeyeceği kadar yükselmesi

gibi değerlere sahip yerli halklarda bulunabileceğini söylü-

eşitsizliği artırıyor.

yor. “Eski yöntemleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi.”
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Aşı ve Bilimde
Cinsiyet Eşitliği
SUSAN McPHERSON
LSE

Susan McPherson, 19. ve 20. yüzyılda
İngiltere’deki halk sağlığı ve aşı karşıtı
hareketlerden yola çıkarak COVID-19 salgını
sırasında bazı akademisyenlerin toplumsal
cinsiyetine göre geriye itilmesinin halkın aşılara
güveninde yarattığı olumsuz etkiyi anlatıyor.
Mart 2020’de ABD ve İngiltere’den 35 bilim kadını, Times
Higher Education’a, COVID-19 ile ilgili danışılan uzmanlar
ve önyargılar konusunda endişelerini dile getirdikleri bir
yazı yazdı: “Kendi kurumlarımızda bile vasıfsız erkeklerin
sesleri uzman kadınlardan daha fazla çıkıyor çünkü bu kişiler ya resmi olmayan erkek network’ünün bir parçasıdır
ya da sosyal medya ve TV röportajları yoluyla öne çıktıklarından, yüksek profilli olarak algılanmaktadırlar.”
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“Uygulamada 19. yüzyıldaki bu aşı karşıtı
hareket, zorunlu aşılama yasalarının
gevşetilmesiyle sona erdi. Fakat tıp bilimine
karşı kültürel güvensizlik çeşitli şekillerde
devam etti. Viktorya ve Edward dönemlerinde
toplumundaki çoğu tanınmış kişi, tıbbi
müdahaleden hoşlanmıyordu. Aşıya veya
canlılar üzerinde yapılan deneylere karşı
olan, vejetaryenliği ya da içki karşıtlığını
benimseyenler gibi, geleneksel tıbba karşı
sayısı hızla artan kuruluşlara üyeydiler.”

Akademide COVID-19’dan önce de uzun süredir önem-

geleneksel tıbba karşı sayısı hızla artan kuruluşlara üyey-

li cinsiyet eşitsizlikleri (diğer yapısal eşitsizliklerle birlik-

diler. Bu kuruluşlara üye olanlar tıp camiası tarafından “ka-

te) vardı. Fakat pandemi, özellikle STEM (bilim, teknoloji,

çık” ya da “geçici heveslerin insanı” olarak etiketleniyordu.

mühendislik ve matematik) disiplinlerinde bu eşitsizlikleri

Burada aşı; maske veya karantina uygulamalarına yönelik

daha da kötüleştirdi. Biyokimya ve klinik tıp bilimleri gibi

tüm eleştirileri “aşı karşıtı” veya “maske karşıtı” gibi etiket-

disiplinlerde çalışan araştırmacılar için “annelik duvarı” et-

lerle çürütme eğilimiyle bir paralellik görüyoruz.

kisi ve bunun sonucunda araştırma süresindeki azalmalar

Yirminci yüzyılın başındaki hareketlerin çoğunun femi-

dikkat çekmiştir. İngiltere’deki kadınlar, kamu önündeki

nizmle bir yakınlığı, nispeten geniş kadın katılımı ve önem-

roller bakımından ne bilim kurulu SAGE’de ne de medyada

li kadın liderleri vardı. Örneğin ruhsal şifa ve doğal bes-

yeterince temsil edilmiştir.

lenmeyi vurgulayan Teosofi Cemiyeti, tanınmış oy hakkı

Aşı çalışmalarından giderek daha etkili sonuçlar alın-

eylemcisi Annie Besant tarafından yönetiliyordu. Nancy

masıyla ve pandeminin neden olduğu sosyal ve ekonomik

Astor ise, Lady Redesdale (Mitford kardeşlerin annesi) ve

kopuşun sona erme ihtimalinin ortaya çıkışıyla, dikkatler

Christabel Pankhurst gibi, Hıristiyan doğal şifa yaklaşımını

sosyal olarak karmaşık bir konu olan aşı karşıtlığına kaydı.

benimsemişti. Kadınların oy hakkını savunan önde gelen

Bu konuda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, bilimde eşit

aktivistlerin çoğu, aynı zamanda aşıya ve canlılar üzerinde

temsil edilmemenin ötesinde daha derin bir etkisi olabilir.

yapılan deneylere karşı çıkan topluluklarda da yer alıyordu.

Bu bağlamda, 19. yüzyılda İngiltere’de halkın zorunlu çiçek
aşısına karşı gösterdiği direnişten, cinsiyet anlatılarının aşı

Kadın doğasına ilişkin tıbbi teoriler

yanlısı ve aşı karşıtı hareketleri nasıl besleyebildiği konu-

Kadınların, tıp camiasında giderek güçlenen erkek ege-

sunda çıkarılacak dersler var.

menliğine itiraz etmek için nedenleri vardı. Tarihçi Anne
Scott, 19. yüzyılın sonlarında İngiltere’deki feminizm ve

Tıp bilimine karşı kültürel güvensizlik

devlet tıbbı üzerinde yaptığı bir incelemede, “erkek” kadın

Uygulamada 19. yüzyıldaki bu aşı karşıtı hareket, zorunlu

doğum uzmanlarının “kaçak çalışan” kadın ebelerin yeri-

aşılama yasalarının gevşetilmesiyle sona erdi. Fakat tıp

ni aldığını; hamileliği ve doğumu erkek bakışıyla yeniden

bilimine karşı kültürel güvensizlik çeşitli şekillerde de-

düzenlediğini söylüyor. İrrasyonel eğilimleri ve bunlara

vam etti. Viktorya ve Edward dönemlerinde toplumunda-

yaslanan “kaçık” hareketleri açıklamak için kadın doğasına

ki çoğu tanınmış kişi, tıbbi müdahaleden hoşlanmıyordu.

ilişkin tıbbi teoriler ileri sürüldü.

Aşıya veya canlılar üzerinde yapılan deneylere karşı olan,

Örneğin; “Kadının rahmi pelviste olması gerekenden

vejetaryenliği ya da içki karşıtlığını benimseyenler gibi,

biraz daha ileride yer alıyorsa bu onu kendi içine dönük
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yapar, hasta evinden uzaklaşır ve güçlü ve aşırı ‘izm’leri

kaygıları gibi bürokratik sorunlarla sınırlıdır. Bu yönetimsel

benimser; mormonizm, mesmerizm, Fourierizm, sosya-

ve bireyci bakış açısı, kadınları bilimsel uygulamalardan,

lizm ve en çok da spiritüalizm… Dünyada sarsıcı bir misyo-

kamu katılımından, finansman akışından ve bilimsel dergi-

nu olduğu fikrine kapılır” gibi teoriler…

lerden dışlıyor ve çok daha temel bir sorunu görmezden

Oy hakkı ile ilgili kampanya şiddetlendikçe, kadınlarla

geliyor. Bu da tıbba ve bilime zarar veriyor.

tıp camiası arasındaki ilişki daha da kötüleşti. Önde gelen

STEM’de cinsiyet eşitliği, bulguları bir çerçeveye oturt-

bakteriyologlardan Sir Almroth Wright, 1912’de, kadınlara

mak, anlamak ve yorumlamak için farklı yollar sağlar. Orta

oy hakkı verilmesini savunanların “keyif nedir bilmeyen,

sınıf, yaşlı erkeklerin egemen olduğu bir bilim topluluğun-

cinsel anlamda küskün” kişiler olduğunu anlatan uzun bir

dan, diğer demografik grupların deneyimlerinden kopuk,

yazı yayınladı. Wright bu kadınların, “haddini bilmez” tıp ka-

dar bir alanda üretilen teori ve uygulamalar çıkar. Örneğin

dınları da dahil olmak üzere “doğası körelmiş” kadınlar ol-

aşılamada öncelik bakım evlerindeki yaşlı insanlara tanı-

duğu ve eşit ücreti hak ettikleri konusunda kandırıldığını;

nacaksa, bakım evlerinde kadın sayısının erkeklerin üç katı

“yanlış yere yönlendirilmiş bir özgüvenle zehirlenmiş” ya da

olduğunu ve onlara yardımcı olan resmi ve resmi olmayan

“kendi istedikleri koşullar altında evlenebileceğine” ve “bir

bakıcıların çoğunlukla kadınlar olduğunu dikkate almak

erkeğe itaat etmenin affedilemez bir günah” olduğuna ina-

zorundayız.

nan genç kadınlar olduğunu söylüyordu. Tüm bu kadınların

Dolaysısıyla bu düzenlemelere uyum gösterilmesi için

açıkça zihinsel olarak bozuk, ahlaksız ve dürüstlükten uzak;

belirlenecek en iyi stratejiler konusunda bu kadınların de-

argümanlarının da saçma olduğunu ifade ediyordu.

neyimlerinden yararlanılmalıdır. Sonuç olarak aşı araştırmaları, aşının yaygınlaştırılması ve halkın katılımını teşvik

Kadınların meşru eleştirileri görmezden geliniyor

edecek stratejilerin belirlenmesinde cinsiyet eşitliği, bu

Bu dönemde kadınların tıptan ve bilimden dışlanması,

tür programlar için halkı ikna etmeyi zorlaştıran ataerkil ve

şüphesiz ki kadınlara zarar veren tıbbi uygulama ve tutum-

cinsiyetçi önyargıların önlenmesine yardımcı olabilir.

ların ortaya çıkmasına veya varlığını sürdürmesine neden

Yirmi birinci yüzyılın tıp ve halk sağlığı araştırmaları,

oldu. Kadınların meşru eleştirileri görmezden gelindi. Bu

geçmişteki başarısızlıkların tekrarlanması riskiyle karşı

da halk sağlığını ve onun gelişimini engelledi.

karşıya… Belki rahimlerle ilgili eski teorilere dönülmeyecek

STEM’de cinsiyet eşitliği konusunda kaydedilen ilerle-

ama bazı seslerin ve düşüncelerin dışlanması, yeni tür bi-

menin geriye gitmesi, çalışanların terfi ve ödül sistemle-

limsel cinsiyetçiliğe ve geçmişte olduğu gibi bilim karşıtı

rinde pandemi sırasında kadınların yaşadığı dezavantajları

hareketlerin gelişmesine zemin hazırlıyor. Halkın güveni-

hesaba katması gerektiğini gösteriyor. Ama bu geriye gidiş

ni korumak adına araştırmalarda ve araştırma iletişiminde

ne sadece kadınların bireysel haklarıyla ne de insan kay-

eşitliği sağlamak, bireylerin kişisel gelişimi için değil, bili-

nakları departmanlarının iş kanununa uyum konusundaki

min ve bir bütün olarak halkın yararı için gereklidir.
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Tarladan Sofraya Otomasyon
MARCUS CASEY
EMBER SMITH
Brookings

COVID-19 salgını bir dizi sektörü olumsuz yönde etkiledi
ama belki de en çok gıda paketleme, hazırlama ve hizmet
sektöründekileri etkiledi. Tüketici üzerindeki etkisi çokça
tartışıldı. Sosyal mesafe ve çalışan sağlığı ile güvenliği için
alınan önlemler nedeniyle, pek çok lokanta kapasitesinin
çok altında faaliyet gösteriyor. Faaliyetlerini durduran 10
lokantadan altısı tekrar açılamayacak. Darbeyi yiyen sadece lokanta ve barlar da değil. Örneğin et paketleme sektöründe, daha Nisan ve Mayıs 2020’de 17.000 kişi hastalığa
yakalanmıştı. Tesisler kapandı, tedarik zinciri bozuldu, piyasada et kıtlığı başladı ve fiyatlar yükseldi.
Salgın ve gıda tedarik zincirlerimizi korumanın gerekliliği hakkındaki endişeler, bu sektörlerdeki pek çok işletmeyi, otomatikleştirme veya yapay zekâ teknolojilerine olan
yatırımları artırmaya itti. Zaten var olan eğilim böylece hızlanmış oldu. ABD’de üretilen tavuk, sığır ve domuz etinin
yaklaşık yüzde 20’sinin üreticisi olan Tyson Foods, sadece
son üç yıl içinde otomasyon ve ilgili teknoloji için 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.
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Elbette tarım, gıda ve ilgili sanayinin, işgücünün önemli
bir kısmını istihdam ettiği göz önüne alındığında (ABD’de

depoları gibi zorlu koşullarda daha uzun süre operasyon
gerçekleştirebiliyor.

yüzde 10,9), otomasyon teknolojilerine kayma bazıları için

Aynı şekilde, marketlerde de salgın, teknoloji kullanı-

endişe verici olabilir. Ancak işgücünün yer değiştirmesi-

mını yoğunlaştırdı. Self-servis kasalara ve sosyal mesafeyi

nin net etkisinin, yeni teknolojinin doğasına bağlı olduğu-

kolaylaştıran diğer kiosk türlerine daha fazla güvenilme-

nu bilmek önemlidir.

ye başlandı. Ancak New York Times’ta da belirtildiği gibi,
“market sektörü, salgında yoğunlaşan taleple baş eden

Gıda üretimi ve dağıtımını otomatikleştirmek
Endüstriyel tarım ve gıda sektörü, ABD ve ticaret ortaklarını beslemekten sorumludur. Sektör liderleri, gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için gereken verim ve ölçeği elde
etmek amacıyla robotik ve otomasyon teknolojilerine yatırım yaptı. Geliştirme sağlamanın belli başlı alanları otomatik sulama, gübre, hasat ve ıslah sistemleridir. Bu süreç
iyileştirmeleri üretim maliyetlerini düşürmeyi ve su, yakıt
ve gübreden tasarruf etmeyi amaçlıyor.
Bu teknolojilerin çoğu etkili olmakla kalmıyor, işgücünün yerini de değiştiriyor. Meyve toplama işçilerinin
azalması bazı büyük şirketleri hasat robotları çalıştırmaya
yöneltti. COVID-19 etkisiyle ABD sınırlarından işçi giriş-çıkışının sekteye uğraması, şirketlerin insan emeğine olan
ihtiyacı azaltacak teknolojilere daha fazla yatırım yapmasını sağlayacak.
Tedarik zinciri boyunca, dağıtım depolarında ve marketlerde otomasyonun hızlandığını görüyoruz. Birçok depo,

çalışanlarını rahatlatmak için otomasyona daha çok önem
vermeye başladı”.
Lokantalardaki robotlar
Otomasyon teknolojileri, COVID-19 sonrası dönemde bazı
lokantalarda gıda hazırlama ve yemek yeme deneyimini
temelden değiştirebilir. McKinsey&Company tarafından
yapılan bir analize göre, yemek servisi ve konaklama işlerinin yaklaşık dörtte üçü otomatikleştirilebilir. Yapay zekâyla
uyumlu çalışabilen endüstriyel robotlar, termal tarayıcılar
ve lazerler sebzeleri doğrayabilir, hamburgerleri kızartabilir ve benzer görevleri yerine getirebilir. Yapay zekâ, tarifleri geliştirmek ve malzeme seçimini çeşitlendirmek için
hâlihazırda kullanılıyor.
Bu teknolojik gelişmelere lokantaların ne kadar uyum
sağlayabileceği henüz belli değil. Oracle tarafından yayınlanan bir raporda, on müşteriden dördü kapıda karşılama robotları olan lokantalara daha az gideceğini belirtti.
Lokanta işletmecilerinin yüzde 76’sı gıda kalite kontrolü

geleneksel forkliftlerin yerine, daha önce birden fazla

için robotları kullanabileceğini belirtse de teknolojiye asla

çalışan tarafından gerçekleştirilen bir görevi (kamyonları

güvenemeyeceğini belirtenler de az değil. Teknolojiye da-

boşaltma ve yükleme ile büyük eşyaların depo katları ara-

yalı işletmelerin hızla artacağını öngörebiliriz ancak insan

sında taşınması gibi görevleri) gerçekleştirebilen otomatik

müşteri hizmetleri sunan lokantaların yeri her zaman ayrı

araçları koyuyor. Bu araçlar, dondurucular ve soğuk hava

olacak.
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