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ABD CEO’ları Şirketleri İçin
Yeni Amaç Arayışında
Ortadoğu Neden Çin’e Oynuyor?
Cinsiyet Eşitliği Erkeklerin de
Yaşam Doyumunu Artırıyor
Amazon’daki Yangınlar
Oksijen Stoklarını Tüketmiyor

ABD CEO’ları
Şirketleri İçin
Yeni Amaç Arayışında
ABD’nin en önemli şirketlerinin üyesi olduğu ve
ekonominin tüm sektörlerini temsil eden Business
Roundtable adlı kuruluş, 19 Ağustos tarihinde
“Şirketin Amacı” başlıklı bir açıklama yayınladı.
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Aralarında Julie Sweet (Accenture North America), Brian
Moynihan (Bank of America), Tim Cook (Apple), Jeff Bezos
(Amazon), Mary Barra (General Motors), Larry Fink (BlackRock
Credit) ve Jamie Dimon’ın da (JPMorgan Chase) bulunduğu 118
CEO’nun imzaladığı açıklama şirket amacını yeniden tanımlıyor.
Yeni tanım, -iktisatçı Milton Friedman’ın görüşü doğrultusunda- 1997’de kabul edilmiş olan hissedar değerinin önceliği vurgusundan vazgeçilerek, bütün sosyal paydaşlara -hissedarların
yanı sıra çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve topluluklar- karşı
sorumluluğun altını çiziliyor.
Açıklamada şöyle deniyor: Şirketler çalışma yerleri yaratarak,
inovasyonu destekleyerek ve temel gıda ve hizmetleri sağlayarak ekonomide yaşamsal bir rol oynarlar.
Biz serbest piyasa ekonomisini iyi çalışma yerleri, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi, inovasyon, sağlıklı bir çevre ve herkes

Milton Friedman

için ekonomik fırsat yaratmak için en iyi araç olarak görüyoruz.
Her üyemiz kendi şirket amacına hizmet ederken biz bütün sosyal paydaşlarımıza yönelik temel bir sorumluluğu paylaşıyoruz.
Şu amaçlara bağlıyız:
Müşterilere değer sunmak: Onların beklentilerini karşılamak
ve aşmak.
Çalışanlarımıza yatırım yapmak: Adil ücretler ve önemli yan
ödemeler sağlamak. Eğitimlerini desteklemek: Çeşitlilik ve kapsayıcılık, onur ve saygı.

Friedman Mezarında Ters Dönmüş
Olsa Gerek
Business Roundtable’ın bu açıklamasıyla ilgili olarak aynı gün
Fortune dergisi, derginin başkanı ve CEO’su Alan Murray’ın
imzasını taşıyan aşağıdaki geniş değerlendirme yazısını
yayınladı
Nobel Ödüllü ünlü iktisatçı Milton Friedman’ın 1970’lı yıllarda
formüle ettiği “Şirketlerin tek bir sosyal sorumluluğu vardır o

Tedarikçilerimizle adil ve ahlaklı ilişkiler kurmak: Küçük-

da hissedar değerini artıracak faaliyetlerde bulunmaktır” şek-

büyük ayrımı yapmadan diğer şirketler için iyi partnerler olmak.

lindeki görüş izleyen yıllarda çok etkin oldu. “Hissedar önceli-

İçinde faaliyet gösterdiğimiz toplulukları desteklemek:

ği” temel iş ilkesi haline geldi. ABD’nin en önde gelen yaklaşık

İnsanlara saygı göstermek ve sürdürülebilir iş uygulamalarıyla
çevreyi korumak.

200 büyük şirketinin CEO’larını bünyesinde toplayan Business
Roundtable adlı kuruluş da 1997 yılında bu görüşü şirket amacı
olarak tanımladı. O zaman amaç açıklamasında şöyle deniyordu: “Yönetimin ve yönetim kurullarının en büyük ödevi şirket

“118 CEO’nun imzaladığı
‘Şirketin Amacı’ belgesinde,
1997’de kabul edilmiş olan
hissedar değerinin önceliği
vurgusundan vazgeçilerek,
bütün sosyal paydaşlara
-hissedarların yanı sıra
çalışanlar, müşteriler,
tedarikçiler ve topluluklar- karşı
sorumluluğun altını çiziliyor.”

hissedarlarına karşıdır.”
Şimdi dün yapılan açıklamada şirket amacı tüm paydaşlara karşı sorumluluk şeklinde yeniden tanımlanıyor. Friedman mezarında ters dönmüş olsa gerek.
Ben gazeteci olarak 40 yıldır iş dünyasını izliyorum. Bu zaman
içinde ABD’nin ve dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’larıyla
yüzlerce röportaj yaptım. Son birkaç yıldır CEO’ların görevlerine
yaklaşım tarzında temel ve esaslı bir değişiklik yaşanmakta olduğunu görüyordum. Önce 2008’de Bill Gates Dünya Ekonomik
Forumunun Davos toplantısında yeni bir “yaratıcı kapitalizm”
çağrısında bulundu. İzleyen yıllarda Harvard Business School’un
ünlü profesörü Michael Porter “paylaşılan değer” kavramını getirdi. Wholefoods eş kurucusu John Mackey “vicdanlı kapitalizm”
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önerisini gündeme getirirken, Salesforce CEO’su Marc Benioff

“Bu değişim şirketler Amerika’sında sıkıntıların arttığı bir dö-

“merhametli kapitalizm” üzerine bir kitap yazdı. Rotschild ai-

nemde gündeme geldi. Büyük şirketler gelir eşitsizliği, zararlı

lesinin yatırım şirketi E.L. Rotschild’in CEO’su Lynn Forester de

ürünler ve kötü çalışma koşullarına karşı küresel çapta artan

“kapsayıcı kapitalizm” için çalışmaya başladı. Sürdürülebilir ka-

hoşnutsuzlukla karşı karşıyalar. Demokratların başkan adayla-

pitalizm de bir başka yeni yaklaşım oldu.

rı arasındaki tartışmalarda Bernie Sanders ile Elizabeth Warren

Bütün bu yeni arayışları başlatan 2008 krizi oldu. Bu kriz piyasa ekonomisinin temellerini salladı ve kapitalizm bazı çirkin
sonuçlarını ortaya çıkardı. Aşırı zenginler ile emekçi yoksullar,
sermayenin aldığı benzersiz ödüller ile tıkanan işçi ücretleri, koruma altındaki azınlık ile kırılgan çoğunluk arasındaki muazzam
ve giderek derinleşen uçurum iyice açığa çıktı.

CEO’lar Sistemin Kamusal Desteği
Konusunda Endişeleniyor

büyük şirketlerin süregiden ekonomik mobilite ve iklim değişikliği problemlerindeki rolünü yüksek sesle gündeme getirdiler.
Son dönemde yasa koyucular Amazon ve Facebook gibi teknoloji şirketlerinin baskınlığını mercek altına alıyorlar.”
Morgan Stanley Yatırım Bankasının başekonomisti Ruchir
Sarma, 17 Ağustos tarihli New York Times’daki makalesinde “artan sıkıntıların” daha derin temellerini ele alıyordu:
“2008 finansal krizinden bu yana dünya ekonomisi dört ters
rüzgâra karşı mücadele ediyor: Ticaretin küreselleşmesinin
geri dönmesi, nüfus artışının azalmasıyla işgücünün küçülme-

O tarihten beri bu eşitsizliklere karşı yükselen tepkilere tanık

si, üretkenliğin düşüşte olması ve kriz öncesi düzeye tırmanan

oluyoruz. Bu durumda artan sayıda CEO içinde faaliyet göster-

borç yükü.

dikleri sistemin sahip olduğu kamusal destek konusunda endi-

Hemen her ülkede tartışma bugün büyümeyi yeniden canlandır-

şelenmeye başladı.

mak için ne yapılacağı konusu çevresinde dönüyor. Ne var ki bu

David Gelles ile David Yaffe-Bellany’nin 19 Ağustos tarihli The

tartışma bu yavaşlamanın herhangi bir hükümetin kontrolünde

New York Times’da çıkan yazılarında CEO’ların örgütünün yeni

olmayan kuvvetlerin güdümünde olduğunu dikkate almıyor.

yaklaşımı şöyle yorumlanıyor:

Bugün başta Almanya olmak üzere en az beş büyük ekonomi
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yeni bir resesyonun eşiğinde bulunuyor. Ama burada gerçek
mesele Almanya’nın işgücünün daralmakta olmasıdır. Bugün
54 milyon olan Alman işgücünün 2039’da 47 milyona ineceği
bekleniyor. Almanya bu konuda yalnız değil. Bugün tüm dünyada aralarında Japon, Rusya ve Çin’in de bulunduğu 46 ülkede
nüfus azalıyor. Projeksiyonlar 2040’a kadar Çin’in nüfusunun
114 milyon, Japonya’nın nüfusunun da 14 milyon kişi azalacağını gösteriyor. İşgücünün azalmasıyla bu ülkelerin ekonomisinin
yavaşlaması ve kimi zaman da daralması kaçınılmaz.”
River Twice araştırma şirketinin başkanı Zachary Karabell ise
Foreign Affairs dergisinde yer alan makalesinde, “Sıfır ya da eksi
büyüme olacağı varsayımıyla işleyen bir kapitalist ekonomi sistemi olamaz” diyordu: “Hiç kimse yarın bugünkünden daha az
alacağı beklentisiyle sermaye yatırmaz ya da kredi vermez.”
MIT Technology Review dergisinin ekonomi bülteninde ise farklı bir noktaya dikkat çekiliyordu. “Hissedar kârlarını maksimize
etme anlayışına geçilmesi şirketlerin Ar-Ge -ya da en azından
1960’larda ve 70’lerde yaygın olan bilim temelli araştırma- faaliyetlerinin ölümünün başlangıcı olarak da görülebilir. Kısa vadeli kârlar bu tür yatırımlara izin vermiyordu ve şirket araştırmasının eksikliğinin acısını biz bugün çekiyoruz.”
Alan Murray Fortune’daki yazısını şöyle sürdürüyordu: “IBM
CEO’su Ginni Rometty geçen ay bana ‘Faaliyet lisansını bize
toplum verir’ dedi. ‘Bu, toplumun size güvenip güvenmediğiyle
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ilgili bir sorudur. Bizim, yaptığımız işi kabul eden bir topluma ihtiyacımız var.’ Geçen Temmuz ayında Paradigm Strategy
Group tarafından yapılan bir araştırmanın gösterdiği gibi, bugün ABD’lilerin yüzde 64’ü şirketlerin hissedarları için para kazanmanın yanı sıra ‘öncelikli amacının dünyayı daha iyi bir yer
yapmayı içermesi’ gerektiğini düşünüyor.
Ancak CEO’ların anlattığına göre onları toplumsal sorumluluk
üstlenmeleri konusunda asıl etkileyen kendi çalışanları. Daha
genç işçiler bu konuda özellikle daha çok şey bekliyor. Aynı şekilde müşteri tabanlarının önemli bir kesimi de şirketlerin toplumsal sorumluluk üstlenmesini giderek daha çok destekliyor.
Borsa yatırımlarında bu tür şirketleri bilinçli olarak tercih eden
“aktivist yatırımcılar” şeklinde bir kesim de ortaya çıktı.

10 yıl önce bu hayaldi
Bütün bunlara baktığımda CEO davranışlarının yakın bir izleyicisi olarak rahatlıkla ‘On yıl önce bu tür girişimlerin ortaya çıkması düşünülmezdi bile’ diyebilirim.
Kazanan Hepsini Alır adlı kitabın yazarı Anand Giridharadas,
‘Değişimi ben de kesinlikle görüyorum’ diyor.: ‘Bugün iyi bir şeyler yapmayan bir şirket ya da zengin kişi sosyal olarak kabul edilemez hale gelmiş durumdadır. CEO’lar ‘dünyayı nasıl daha iyi
bir yer yapabiliriz’ diye soruyorlar. Ama bu şirketlerin çoğu iyi
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şeyler yapmaya gayret ederken hiçbiri daha az zarar verici şeyler
yapmaya odaklanmıyor.”
Drucker Institute’dan Rick Wartzman, 19 Ağustos tarihli Fast
Company dergisinde yayınlanan yazısında CEO’ların yeni amaç
açıklamasıyla ilgili olarak, “Bu, tartışmasız çok önemli bir adımdır” diyor ve şöyle devam ediyor:
“Son yıllarda şirketler üzerindeki hissedarların önceliği anlayışına bir son vermek gerektiği yönündeki baskılar çok çeşiti kesimlerden geliyordu. Bu bağlamda gelecek yıl yapılacak başkanlık
seçimleri için Demokrat Parti adaylarından olan Massachusetts
Senatörü Elizabeth Warren’ın önerdiği ‘Hesap Sorulabilir
Kapitalizm Yasa Teklifi’nin geniş bir destek bulduğu da belirtilmelidir. Yasa taslağında yeni bir federal tüzük getirilerek büyük
şirketlerin yönetim kurullarının ‘şirketin bütün sosyal paydaşlarını dikkate almak’ zorunda olması öneriliyor.
Kuşkusuz Business Roundtable’ın getirdiği yeni anlayışın lafta
kalmaması gerekiyor. Bu doğrultuda bir adım olarak kimileri
şirketlerin hisse geri alımlarının bir tür finansal narkotik etkisi yarattığı, bu uygulamayı durdurmaları gerektiğini söylüyor.
İktisatçı Bill Lazonick ‘Kârlar elde tutulmalı ve çalışanların üretken yetenekleri için yeniden yatırılmalıdır’ diyor. ‘Ben şirket küçülmelerine, işgücünü azaltmaya da hissedarlara kâr dağıtımına da karşıyım.’
Şirketlerin iklim değişikliğine karşı mücadelede daha etkin
rol almaları gerektiğini söyleyen Massachusetts Amherst
Üniversitesinden iktisatçı Lenore Palladino, “Hissedarların önceliğine son verme konusunda o kadar tutkulu olmamın sebebi” diyor; “bütün insan ırkının geleceğinin gerçekten buna bağlı
olduğunu düşünmem. Şirket liderlerinin sosyal paydaş kapitalizmine bağlılıklarını göstermek için çevre sağlığı konusunu bir
iş önceliği olarak benimsemeleri gerekir.”

CEO’ların ortak açıklamasında aşırı yüksek CEO maaş ve primleri konusuna hiç değinilmemiş olması ise büyük tepki topluyor. Dünyanın önde gelen yönetim düşünürlerinden biri sayılan
Toronto Üniversitesinden Roger Martin, şirketlerin hisse fiyatına odaklanacakları yerde müşterilere hizmet sunmayla ve çalışanları geliştirmeye veya inovasyon yoluyla herhangi bir sosyal
ihtiyaca yanıt bulmaya ağırlık vermeleri gerektiğini söylüyor.
“Bence burada anahtar” diyor, “hissedar değeri yaratılmasına
doğrudan izlenebilecek bir hedef olarak değil de başka şeylerin
mantıki sonucu olarak bakmaktır.”
Harvard Üniversitesinden tarihçi Nancy Koehn, “CEO’lar yeni
açıklamalarıyla Zeitgeist’daki bir şeye yanıt veriyorlar” şeklinde
yorumluyor. “Alışılmış şekliyle iş hayatının artık kabul edilebilir
olmaktan çıktığını görüyorlar. Ancak gene de imzacı şirketlerin
herhangi birinin iş yapma tarzını değiştirip değiştirmeyeceği ucu
açık bir sorudur.” Aynı şekilde Ford Vakfı Başkanı Darren Walker
da, “Chicago İktisat Okulu yatırımcıların ruhunda o denli yer etmiştir ki bunu aşmak kolay olmayacaktır” diyor.
Şirketlerin bu yüksek vaatlerini gerçekten hayata geçirebilmesi için Wall Street’in de bu idealizmi kucaklaması gerekir. Yatırımcılar şirketleri üç aylık getirileri yerine sosyal etkileriyle ölçmeye başlayıncaya kadar sistemik değişim kolay
sağlanamayacaktır.
Bir televizyon programında açıklama hakkında görüşü sorular
Demokrat Senatör Bernie Sanders’in yanıtı şöyle oldu: “Bir an
için bile olsa söylediklerine inanmıyorum. Ciddi olsalardı bu ülkede asgari ücreti yaşam ücreti düzeyine çıkarmaktan söz eder
ve zengin ve güçlülerin kendi paylarına düşen vergileri ödemeleri gerektiğini vurgularlardı.”

Kâr Kendi Başına Amaç Değil Başka
Şeylerin Sonucudur
Sürdürülebilirliğin öncülerinden olan ve “üçlü bilanço” kavramını geliştiren John Elkington’a göre, şirketler artık ikili konuşmaktan vazgeçmeli -kamuoyu karşısında söyledikleri ile
Washington’da Kongre lobilerinde telkin etmeye çalıştıkları
farklı olmamalıdır.
“İşgücüne karşı tavır da değişmelidir” diyor Center for American
Progress’in Ekonomi Politikaları Direktörü Andy Green;
“Sendikalara karşı mücadele eden değil, onlara kucak açan bir
yaklaşıma ihtiyaçları var. Araştırmalar sendika üyesi olmayan
işçilerin yaklaşık yarısının bir sendikaya üye olmak istediğini
gösteriyor.”
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Ortadoğu Neden
Çin’e Oynuyor?
Galip Dalay, Project
Syndicate sitesindeki
yazısında Çin’i Ortadoğu
için cazip hale getiren
faktörleri ve ABD’nin bu
yakınlaşmaya yönelik
yaklaşımını inceliyor.
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Ortadoğulu liderler Çin’in gözüne girmek için adeta yarış halindeler. Bölge,
ABD politikalarının eleştirisiyle dolup taşarken, siyasi elitler Çin’i övmekle
ve Pekin’e gidip bir dizi ikili anlaşma koparmakla meşgul. Örneğin Mısır lideri Sisi, 2014’ten bu yana Çin’e tam altı kez gitti.
Çin ve Ortadoğu devletleri arasındaki ilişki enerji ve ekonomiye odaklansa
da, savunma gibi alanlarda da işbirliği artıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE), ulusal eğitim müfredatlarına Çinceyi de almayı planlıyor. Batı’da şiddetle kınansa da, iki ülke de (bölgedeki diğer ülkeler gibi)
Çin’in Uygur bölgesindeki faaliyetlerini destekliyor.
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“ABD ile kıyaslanınca
bölgedeki ağırlığının çok
az olduğunu bilen Çin,
bölge ülkelerinin iki ülke
arasında bir seçim yapmasını
gerektirecek durumlardan
kaçınıyor. ABD ise tam
tersine, müttefiklerinin
mutlaka bir seçim yapmaları
gerektiği konusunda ısrarlı.”

Tüm bu gelişmeler iki soruyu gündeme getiriyor. Ortadoğulular
neden Çin’e oynuyor? Çin, bölgede azalan ABD ayak izinin yarattığı boşluğu ne kadar doldurabilir?
İlk bakışta, Ortadoğu’nun yeni Çin aşkı kafa karıştırıcı olabilir.
Muhafazakâr Arap rejimleri, tarihsel olarak, komünist Çin’e
kuşkuyla yaklaşır ve diplomatik ilişkiler 1980’lerin sonu, 1990’ların başında yeni yeni başladı. Bölgedeki pek çok ülkenin ABD ile
uzun zamandır süren savunma ilişkileri var. Bu müttefiklerin en
önde gelenlerinden Mısır, BAE ve Suudi Arabistan şimdi Çin’le
kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmaları yapmaya başlıyor.
Bu gelişmeler Washington’un canını sıkıyor. ABD, İsrail’in Çin’le
hassas teknolojiler için yaptığı işbirliğine bile endişeli gözlerle
bakıyor. Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketlerin İsrail’e girmesi de
ciddi bir endişe kaynağı.

Farklı Bakış Açıları
ABD ve Çin’in müttefiklerine ve ortaklıklara nasıl farklı baktığını da görebiliyoruz. ABD ile kıyaslanınca bölgedeki ağırlığının
çok az olduğunu bilen Çin, bölge ülkelerinin iki ülke arasında
bir seçim yapmasını gerektirecek durumlardan kaçınıyor. ABD
ise tam tersine, müttefiklerinin mutlaka bir seçim yapmaları
gerektiği konusunda ısrarlı. Ortadoğu ülkelerinin çoğu şu an iki
ülke arasında bir denge yakalamaya çalışıyor.
Çin’i Ortadoğu için cazip hale getiren birkaç faktör daha var.
Öncelikle, Çin’in dinamik, hızlı büyüyen bir ekonomisi, halk
ayaklanmaları ve demokratikleşmeyi pek dert etmeyen liderleri
var. Dış politika öncelikleri ekonomik bağlantılar, enerji kaynaklarının güvenli bir şekilde akışı ve bölgesel yatırımların korunması. Çin Ortadoğu’ya ideoloji değil mal ihraç etmek istiyor.
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Dahası, Çin gibi, pek çok Ortadoğu rejimi, gerçek siyasi reformlardan çok ekonomik büyüme ve kalkınmayla meşruiyetini güçlendirmeye çalışıyor. 2011’deki Arap Baharından bu yana bazı
devletler yaşam standartlarını iyileştirecek ulusal kalkınma
planları açıkladı.

Cazip Bir Seçenek
Son olarak, Batı’yla ilişkileri yürütmekte zorlanan Ortadoğulu
liderler için Çin (ve Rusya) cazip bir seçenek. Suudi Arabistan
Prensi Muhammed bin Salman’ın bu yılın başlarında Çin’e düzenlediği gezi de bunun bir göstergesi. Washington Post gazetesi yazarlarından Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan
konsolosluğunda öldürülmesi Batı’da büyük yankı uyandırmıştı.
Salman Asya ülkelerini dolaşarak uluslararası imajını düzeltmeye çalıştı. Sisi de 2013’te Mısır’daki kanlı darbenin ardından
Çin’in yolunu tutmuştu.
Çin Ortadoğu’da anlamlı bir rol oynama becerisine sahip olmadığının farkında. İsrail-Filistin sorunu, Suriye krizi gibi konularda
hâlâ en etkili güç ABD.
ABD’nin güçlü olması Çin için o kadar da büyük bir dezavantaj değil. İlkesel olarak, bölgede Çin ile ABD arasında büyük bir
çatışma beklenmiyor. Çin’in Pakistan’da deniz üsleri olmasına
rağmen, Ortadoğu’da herhangi bir büyük role soyunmuyor. Aynı
zamanda ABD’nin Körfez’de istikrarı ve güvenliği sağlaması
Çin’in ekonomik ve enerji çıkarlarıyla da uyuşuyor.
ABD’nin aksine Çin’in Ortadoğu ülkeleriyle özel bir ilişkisi yok.
Sonuç olarak, yaklaşımı “tamamen duygusal”, hassas jeopolitik
meselelerle ilgilenmiyor. Ortadoğu gibi değişken bir bölgede,
bütün mesele bu yaklaşımın ne kadar sürdürülebileceği.
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Cinsiyet Eşitliği
Erkeklerin de Yaşam
Doyumunu Artırıyor
LSE Business Review’daki
yazısında Andre P.
Audette, cinsiyet
eşitliğinin sadece kadınlar
için değil erkekler için
de yaşam doyumunu
artırdığını ortaya koyan
araştırmalarının temel
sonuçlarını analiz etti.
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G

Geçtiğimiz birkaç on yılda, dünyanın dört bir yanından pek çok ülke kadınların sosyal, ekonomik ve politik haklarını geliştirme konusunda önemli
ilerlemeler gösterdi. Birleşmiş Milletler; önümüzdeki 10 yıl için belirlediği
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasına toplumsal cinsiyet eşitliğini de
aldı; kadın haklarının yalnızca eşitlik için değil, yoksulluğu bertaraf etmek,
sağlığı yükseltmek ve ekonomik büyüme gibi diğer hedeflere ulaşmak için
de temel unsur olduğunu kabul etti. Araştırmamız cinsiyet eşitliğinin başka
önemli bir faydası olduğunu da gösteriyor: Eşit toplumlarda hem erkek hem
de kadınların yaşam doyumu düzeyi artıyor.
Bu araştırma öteden beri süregelen, iktidarların yaşam doyumu ve refah
üzerindeki etkisini inceleme geleneğinin bir parçasıdır; Aristo da dahil pek
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çok siyasi düşünür, mutluluğun iktidarların temel amacı olduğunu iddia etmiştir. Siyaset, insanların günlük yaşamını önemli
ölçüde etkiler: Sahip olunan hak ve özgürlükler, eğitime erişim,
ekonomik başarıya ulaşma ve topluma katkı sunma becerisi
bunlara örnektir. Teoride, çokça siyasi alternatifin olduğu bir
toplumda insanlar hayatları üzerinde daha fazla kontrol sahibi
olur ve genellikle daha fazla özgürlük daha yüksek bir yaşam
kalitesi getirir.
Peki, cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikalar, insanların yaşamındaki mutluluk düzeyini değiştirebilir mi? Önceki çalışmalar
büyük ölçüde karma ve faraziydi. Üstelik cinsiyet eşitliğini eleştirenler, kadınları güçlendirmenin toplum üzerinde olumsuz
etkileri olacağını; bugüne kadar geleneksel cinsiyet rollerinin
kadınlara sağladığı “koruma”nın ortadan kalkacağını, özgürleşmenin faydadan çok, ev dışında da çalışmak gibi ek yükler getireceğini savundular.
Bu karşı iddiaları test etmek için bir ülkede cinsiyet eşitliğini

“Cinsiyet eşitliği insanların
yaşam doyumu üzerinde
çok büyük ve olumlu bir
etkiye sahip. Bu nedenle
araştırmamız; kadın ve
erkeğe eşit haklar tanımanın
desteklenmesiyle kazanılacak
toplumsal faydalara kanıt
sunmaktadır.”

ölçmede kullanılan en saygın dört değerlendirmeyi uyguladık: Cinsiyet Güçlendirme Ölçümü (GEM), Cinsiyet Gelişme
Endeksi (GDI), Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII) ve Cinsiyet
Uçurumu Endeksi (GGI). Bu ölçümlerin her biri, cinsiyet eşitliğinin farklı unsurlarını değerlendirir. Bunlar arasında hükümette kadınların temsil edilme oranı, kadınların ne zaman
oy kullanma hakkı kazandığı, eğitimde, sağlıkta ve ücretlerde
erkeklerle eşitlik seviyesi, iş yerlerinde yönetici ve diğer üst
pozisyonlarda kadın ve erkeklerin oranları ve diğer eşitlik göstergeleri bulunur. Bu dört ölçümün tümü kullanıldığında bir
toplumda cinsiyet eşitliği seviyesi hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmış oluruz.
Buradan elde ettiğimiz verileri, dünyanın her yanından pek çok
ülkede gerçekleştirilen, kapsamlı ve titiz bir çalışma olan Dünya

●

Değerler Anketinin ortalama yaşam doyumu seviyesi ve bireyci
kültür, GSYH, işsizlik oranları ve ekonomik büyüme gibi yaşam

●

doyumu seviyesini etkileyen diğer unsurlarla ilgili verileriyle

İsviçre
Kanada

●

kelerin nispeten de olsa karşılaştırılabilir olması için önceki çalışmaları takip ettik ve istatiksel modellerimizi ABD, Kanada,
Avrupa, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Japonya’nın endüstriyel
demokrasileriyle sınırlandırdık.

Yaşam doyumu

uzun süreli bir değerlendirme yapabilelim. Analiz ettiğimiz ül-

İrlanda

●

ABD

●
●

●
●

İtalya
●

Japonya

Avustralya

İspanya
● Almanya

Fransa

● Yunanistan

●

Portekiz

yüksek olan ülkelerde yaşayanlar ortalama olarak, cinsiyet eşitdan daha memnun. Bu eğilimin bir örneği olarak aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
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Norveç

Hollanda ● ● Finlandiya
● İsveç
Yeni Zelanda ●
● Avusturya ● İngiltere
● Belçika

Elimizde açık ve ikna edici bir sonuç var: Cinsiyet eşitliği daha
liği daha düşük olan ülkelerde yaşayanlara oranla, yaşamların-

●

●

●

birleştirdik. İkinci bir testte ayrıca Avrupa Komisyonuna bağlı Avrobarometre’nin 17 yıllık verilerine baktık ki böylece daha

İzlanda

Danimarka

GEM (Cinsiyet Güçlendirme Ölçümü) Skoru
Şekil 1. Cinsiyet eşitliği ve yaşam doyumu seviyesi.

Bu tablo Cinsiyet Güçlendirme Ölçümü (GEM) verileri dikkate
alınarak hazırlandı. Yatay eksende sağa gittikçe cinsiyet eşitliği
artıyor. Dikey eksende ise ülkelerdeki yaşam doyum seviyesi 1
- 10 arasında sıralanmıştır. Cinsiyet eşitliğinin daha az olduğu
Japonya gibi ülkelerde yaşayanların yaşam doyum seviyesi daha
düşükken, cinsiyet eşitliğinin daha yüksek olduğu Danimarka
gibi ülkelerde yaşam doyumu seviyesinin de yükseldiğini
görüyoruz.
Bu eğilim; hem dört eşitlik değerlendirmesinde hem de farklı zamanlarda yaptığımız tüm incelemelerde çok benzer çıktı.
Ayrıca istatistikler bu etkinin çok esaslı olduğunu da gösteriyor:
Cinsiyet eşitliği insanların yaşam doyumu üzerinde çok büyük
ve olumlu bir etkiye sahip. Bu nedenle araştırmamız; kadın ve
erkeğe eşit haklar tanımanın desteklenmesiyle kazanılacak
toplumsal faydalara kanıt sunmaktadır.
Güçlenen kadınların açısından bu sonuçlar anlaşılması kolay
görülebilir. Peki, kadınların yaşam doyumu seviyesindeki bu artış erkeklerin yaşam doyumu pahasına mıdır? Yani bazılarının
iddia ettiği gibi kadınların haklarını genişletmek, erkeklerin haklarını azaltmak anlamına mı gelir? Sonuçlarımız bu sorunun cevabının “hayır” olduğunu gösteriyor. Yaşam doyumunu cinsiyet

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

gruplarına göre değerlendirdiğimizde, cinsiyet eşitliğinin sadece
kadınların değil erkeklerin de, daha mütevazı olmakla birlikte
yaşam doyumu seviyesini artırdığını görüyoruz. Devlet yönetiminde ve iş yerlerinde kadınlara daha fazla fırsat tanımak, erkeklere başarı ve mutluluk için daha az fırsat sunmak anlamına
gelmez. Yaygın bir aforizmayla söylersek “yükselen dalga tüm
tekneleri kaldırır”. Adalet ve eşitlik hepimize fayda sağlar.
Aristo’dan günümüze, ideolojisi ne olursa olsun tüm politik yorumcular, iktidarın halkın mutluluğunu ve iyiliğini artırmasını
erdem saymıştır. Araştırmamız cinsiyet eşitliğini öncelikli saymanın bu erdem için önemli bir yol olduğuna dair kanıt sunuyor.
Araştırmamızdan elde edilen verilere göre bu yol, kadınların
hükümette daha fazla temsil edilmesini, özel sektörde üst sıralarda yer bulabilmesini ve “eşit işe eşit ücret” hakkının savunulmasını içerebilir. Yapılması gereken daha çok araştırma
vardır; örneğin az gelişmiş ülkeler, azınlıktaki cinsiyetler veya
yetersiz temsil edilen diğer gruplardaki mutluluk seviyelerine
odaklanılmalıdır. Yine de bu araştırma cinsiyet eşitliğinin, tüm
topluma fayda sağladığını ve herkes için daha iyi ve daha doyurucu bir yaşam inşa etmek adına pratik adımlar sunduğunu
gösteriyor.
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Amazon’daki
Yangınlar Oksijen
Stoklarını Tüketmiyor
Colorado Eyalet
Üniversitesi, Atmosfer
Bilimleri Profesörü
Scott Denning,
The Conversation
sitesindeki yazısında
Amazon Ormanları’ndaki
yangınlardan yola çıkarak
dünyadaki oksijen
döngüsünün temel
dinamiklerini anlatıyor.
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A

Amazon ormanlarında çıkan yangınlar son dönemde dünyanın ilgi odağı
oldu. Seçim kampanyası sırasında çevrenin korunmasına yönelik önlemlerin
artırılması, Amazon bölgesindeki tarımın geliştirilmesi sözü veren Brezilya
Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, 2019 yılında göreve gelir gelmez bu sözlerini
tutmak üzere harekete geçti.
Amazon ormanlarının ağaçsızlandırılması birçok nedenden dolayı kaygı
verici. Tropik ormanlar başka yerde bulunmayan birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Yerel halk açısından bir sığınak niteliğindeki bu ormanlar, kesilmeleri durumunda iklim krizine önemli katkıda bulunabilecek
ağaçları ve diğer bitkileriyle devasa bir karbon deposu konumunda.
Medyada çıkan kimi haberlerde Amazon’daki orman yangınlarının atmosferdeki soluduğumuz oksijeni de tehdit ettiği söylendi. Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron 22 Ağustos’ta attığı tweette , “Gezegenimizin oksijeninin yüzde 20’sini üreten akciğerlerimizin yandığını” söyledi.
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“Havada dört milyon yıl
boyunca yetecek kadar oksijen
vardır ve bu miktar arazi
kullanımından çok jeolojik
yapı tarafından şekillendirilir.
Bununla birlikte, büyük bir
biyoçeşitliliğe sahip olması
ve karbon açısından zengin
olması bile, ormanların yok
olmasına karşı çıkmak için
yeterli nedendir.”
Amazon ormanlarının gezegenimizinim oksijeninin yüzde
20’sini ürettiğine dair sıklıkla yinelenen iddialar aslında bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Aslına bakarsanız, yeryüzündeki
solunabilir oksijenin neredeyse tamamı okyanuslarda üretiliyor
ve yeryüzünde dört milyon yıl yetecek kadar oksijen bulunuyor.
Bu yıl Amazon ormanlarında çıkan yangınlardan dolayı kaygılanmak için birçok neden olsa da, yeryüzündeki oksijen stoklarının tükenmesi bunlardan biri değildir.

Bitkilerin Ürettiği Oksijen
Bir atmosfer uzmanı olarak, çalışmalarımın büyük kısmı dünyanın yüzeyi ile atmosfer arasındaki gaz alışverişlerine odaklanmış halde. Aralarında oksijenin de bulunduğu birçok element
kara bazlı ekosistemler, okyanuslar ve atmosfer arasında ölçülebilir ve nicelenebilir yollarla dolaşır.
Havadaki serbest oksijenin neredeyse tamamı bitkiler tarafından fotosentez yoluyla üretilir. Karada gerçekleşen fotosentezin yaklaşık üçte biri, en büyüğü Amazon deltasında yer alan
tropik ormanlarda gerçekleşir. Ancak fotosentez yoluyla üretilen oksijenin tamamı canlı organizmalar ve yangınlar tarafından tüketilir. Ağaçların kuruyan yaprakları ve kökleri ağırlıklı
olarak böcekler ve mikroplardan oluşan bir ekosistemi besler.
Bu mikroplar bu süreçte oksijen tüketir.
Ormanlardaki bitkiler bol miktarda oksijen üretir ve ormanlardaki mikroplar da bol miktarda oksijen tüketir. Bunun sonucunda ormanların -ve aslında karadaki tüm bitkilerin- net oksijen
üretimi sıfıra yakındır.
Yeryüzünde dört temel oksijen rezervi vardır: Karasal biyosfer
(yeşil), deniz biyosferi (mavi), litosfer (yeryüzünün kabuğu,
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kahverengi) ve atmosfer (gri). Renkli oklar bu rezervler arasındaki akışları gösterir. Organik maddelerin gömülmesi atmosferdeki oksijen miktarında net artış, kayalardaki minerallerin tepkimeleri net azalma yaratır.

Okyanuslardaki Oksijen Üretimi
Oksijenin havada birikmesi için, bitkilerin fotosentez yoluyla ürettiği organik maddelerin bir kısmının tüketilmeden önce
dolaşımdan çıkarılması gerekir. Bu süreç genellikle bu organik
maddelerin oksijensiz alanlara gömülmesiyle gerçekleşir -bunların en yaygını, oksijen miktarı düşük derin denizlerdeki çamur
tabakasıdır.
Bu süreç okyanusların yüksek besin düzeylerinin yosun tabakalarını beslediği kısımlarında gerçekleşir. Ölü yosunlar ve diğer
döküntüler karanlık sulara gömülür ve mikroplara besin olur.
Karadaki muadilleri gibi, bu mikroplar da bu süreçte oksijen tüketir ve bu doğrultuda sulardaki oksijeni kullanır.

Küresel Oksijen Döngüsü ve Akışı
Profesör, yaşanabilir
bir gezegen buldum

Uzay
H2 kaybı
Atmosfer

Organik C,
FeS2, FeO
oksidasyonu

Yüzeydeki
gaz
boşaltımı

Fotosentez

Solunum

Organik C,
FeS2, FeO
Gömülmesi

Denizaltı gaz
boşaltımı
serpantinleşmesi
Fotosentez

Solunum

Karasal Biyosfer
Litosfer

Deniz Biyosferi
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Mikropların sudaki oksijeni tükettiği düzeyin daha da altında, ar-

sonucunda yeryüzünün yüzeyine geri döner. Örneğin, suyun

tık maddeler okyanus tabanına dökülür ve gömülür. Yüzeydeki

mevcut olduğu bir ortamda havayla temas eden demir, hava-

yosunların büyürken ürettiği oksijen, bozuşmaya neden olan

daki oksijenle tepkimeye girer ve genellikle pas olarak bilinen

maddeler tarafından tüketilmediği için havada kalır.

demir oksidi oluşturur.

Okyanustaki minik fotoplanktonlar yeryüzünde üretilen oksijenin yarısını üretir. Okyanus dibindeki bu gömülü bitkisel maddeler petrol ve gazların da kaynağıdır. Bu bitkisel maddelerin
küçük bir kısmı, başta turba bataklıklar olmak üzere, su tabakasının mikrobik çürümeyi önlediği, oksijensiz alanlara gömülür.
Bunlar kömürün hammaddesini oluşturur.
Küresel fotosentezin sadece çok küçük bir kısmı -belki %
0,0001’i- bu yolla gömülerek yön değiştirir ve atmosferdeki oksijen miktarını artırır. Büyüme ile çürüme arasındaki bu minik
dengesizlikten kaynaklanan artık oksijen miktarı milyonlarca
yıl içerisinde birikerek tüm hayvanların yaşamının bağımlı olduğu solunabilir oksijen rezervini oluşturur. Atmosferdeki oksijen
miktarının yüzde 21’ini oluşturan bu miktar milyonlarca yıldır
atmosferde dolaşır durur.

Nefesinizi Tutmayın
Solunabilir oksijenin temel kaynağı bitkisel fotosentez olsa da,
bitkilerin büyümesinden kaynaklanan bu oksijen üretiminin sadece çok küçük bir kısmı havadaki oksijen stoklarına katkıda bulunur. Yeryüzündeki tüm organik maddelerin bir anda yanması
bile, dünyadaki oksijenin yüzde 1’inden azını tüketir.
Özetle, Brezilya’nın Amazon ormanlarını korumaktan vazgeçmesi atmosferdeki oksijen miktarı açısından ciddi bir sorun
teşkil etmez. Orman yangınlarında meydana gelen büyük artış
bile oksijen miktarında ölçülmesi güç bir değişim yaratabilir.
Havada dört milyon yıl boyunca yetecek kadar oksijen vardır ve
bu miktar arazi kullanımından çok jeolojik yapı tarafından şekillendirilir. Bununla birlikte, büyük bir biyoçeşitliliğe sahip olması

Bu oksijenin bir kısmı metallerle sülfürler ve yeryüzünün ka-

ve karbon açısından zengin olması bile, ormanların yok olması-

buğundaki diğer bileşenlerle girilen kimyasal reaksiyonlar

na karşı çıkmak için yeterli nedendir.
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