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Amerika’nın yeni
ilerlemeci çağı mı?
1981 yılında, ABD Başkanı Ronald Reagan “Hükümet
sorunumuzun çözümü değildir. Hükümet sorunun ta kendisidir.”
şeklindeki ünlü beyanatıyla göreve başladı. Aradan geçen 32
yıl ve dört başkanın ardından, Barack Obama’nın Amerika’nın
ve dünyanın en acil sorunlarının ele alınmasında hükümete
daha büyük görev düştüğünü yüksek sesle onayladığı son açılış
konuşması, o dönemi kapatabilecek gibi görünüyor.
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eagan’ın 1981 yılındaki beyanatı olağan
dışıydı. Amerika’nın yeni başkanının hükümeti kullanarak toplumun sorunlarını
çözmektense, özellikle varlıklıların yararına olacak şekilde vergileri düşürmekle ilgilendiğine
işaret ediyordu. Daha önemlisi, onun başkanlığı; yoksullara, çevreye ve bilim ve teknolojiye karşı olan ve
ilkelerinin, George H. W. Bush, Bill Clinton, George
W. Bush ile ilk dönem başkanlığında bazı açılardan
Obama dâhil, ardından gelen herkesin az ya da çok
desteklendiği 30 yıl süren politik sağdan bir “dönüş”ü
başlattı.
“Reagan Devrimi”nin başlıca dört unsuru vardı:
Zenginler için vergi indirimleri. Eğitim, altyapı, enerji, iklim değişikliği ve iş eğitimi alanlarında harcama
kesintileri. Savunma bütçesinde büyük artış ve askeri
üslerin ve hapishanelerin işletilmesi gibi temel hükümet işlevlerinin özelleştirilmesi dâhil ekonomik serbestleştirme. Hükümetin rolünü azaltmayı vadettiği

için bir “serbest piyasa” devrimi olarak adlandırılan
bu adım, pratikte varlıklı çıkar grupları tarafından
orta sınıfa ve yoksullara yapılan bir saldırının başlangıcını meydana getirdi.
Bu çıkar grupları arasında Wall Street, Big Oil,
büyük sağlık sigortası şirketleri ve silah imalatçıları
vardı. Vergi kesintisi istediler ve istediklerini aldılar. Çevrenin korunmasında geriye dönüş istediler
ve istediklerini aldılar. Sendikalara saldırma hakkı
istediler, istediklerini aldılar ve hükümetle milis
harekâtlarını bile içeren kârlı sözleşmeler yapmak istediler, bu isteklerine de kavuştular.
AMERİKA’DA YENİ BİR İLERLEMECİ POLİTİKA
DÖNEMİNİN BAŞLANGICI MI?
30 yıldan uzun zamandır, politik gücün en yüksek teklifi verenlere yöneltilmesinin sonuçlarına gerçekten meydan okuyan kimse olmadı. Bu süre içinde,
Amerika bir orta sınıf toplumu olmaktan çıkıp zengin
ve yoksul ayrımının giderek belirginleştiği bir toplum
haline geldi. Bir zamanlar ortalama bir işçinin kazandığından yaklaşık 30 kat fazla kazanan CEO’ların aldığı para şimdi bu miktarın neredeyse 230 katı. Bir
zamanlar çevrenin bozulmasına karşı mücadelede bir
dünya lideri olan Amerika, iklim değişikliği gerçeğini
kabul eden en son büyük ekonomi oldu. Mali serbestlik Wall Street’i zengin etti ama sahtekârlık, aşırı risk
alma, beceriksizlik ve içeriden alıp satma yüzünden
sonunda bir küresel ekonomik krize neden oldu.
Kim bilir, belki Obama’nın son konuşması sadece
bu yıkıcı gündemin sonuna değil, aynı zamanda yeni
bir çağın da başlangıcına işaret ediyor. Aslında, konuşmasının neredeyse tamamını hükümetin eğitimi
sağlama, iklim değişikliğiyle mücadele etme, altyapıyı tekrar oluşturma, yoksulları ve engellileri koruma
genel olarak geleceğe yatırım yapma gibi konulardaki olumlu rolüne ayırmış. Reagan’ın 1981 yılında
Amerika’yı hükümetten uzaklaştırdığından bu yana,
bu türde yapılmış ilk açılış konuşmasıydı bu.

Eğer Obama’nın konuşması Amerika’da yeni bir
ilerlemeci politika döneminin başlangıcı olacaksa,
“şahsi menfaat” ile “kamu yararı” adını verdiği dönemler arasında kabaca 30 yıllık aralıklar olduğunu
belgeleyen Amerika’nın en büyük tarihçilerinden
Arthur Schlesinger, Jr.’ın araştırdığı bir modele uygun olmalı.
BAŞTAN BAŞLAMANIN VAKTİ GELDİ…
Amerika 1800’lerin sonunda, büyük çaplı adaletsizlik ve yolsuzluğun yanı sıra dönemin “hırsız
baronları” tarafından yeni ve büyük endüstrilerin
yaratılmasıyla beraber, Yaldızlı Çağı’nı yaşadı. Bunu
takip eden İlerleme Çağı’nın ardından 1920’lerde
zenginlerin egemenliğine geçici olarak geri dönüldü.
Bunu Büyük Buhran, Franklin Roosevelt’in Yeni
Düzeni ve 1930’lardan 1960’lara
kadar süren 30 yıllık yeni bir
ilerleyici politika dönemi takip
etti. 1970’ler, güçlü ortak menfaatlerin liderliğindeki 30 yıllık
muhafazakâr politika dönemi olan
Reagan Çağı’na geçiş süreciydi.
Artık iklim değişikliğiyle mücadele etmek, yoksullara yardım
etmek, sürdürülebilir teknolojileri
teşvik etmek ve Amerika’nın altyapısını modernleştirmek için ABD’de kamu yararının ve hükümet liderliğinin yeniden doğması vakti
geldi. Eğer Amerika bu cesur adımları, Obama’nın
kabataslak anlattığı gibi, amaca yönelik kamu politikalarıyla atarsa, sonuçta ortaya çıkacak yenilikçi
bilim, yeni teknoloji ve güçlü demonstrasyon etkileri
dünyanın bütün ülkelerine yarar sağlar.

Amerika’da yeni bir İlerleme Çağı ilan etmek için
elbette henüz çok erken. Mecliste ve hatta Beyaz Saray bünyesinde kazanılmış haklar gücünü koruyor.
Bu varlıklı gruplar ve bireyler son seçim kampanyasında adaylara milyarlarca dolar verdi ve bu katkılardan menfaat sağlamayı umuyor. Ayrıca, 30 yıllık vergi
kesintisinin sonunda ABD hükümetinin elinde düşük
karbonlu enerjiye geçiş gibi temel alanlarda etkili programlar yürütebilmek için gerekli mali kaynak kalmadı.
Yine de, Obama hükümet aktivizminde yeni bir
çağı başlatmak için “hodri meydan” dedi. Bu konuda
haklı çünkü bugün gezegeni kendi fazlalıklarımızdan
kurtarma, teknolojik gelişmelerin toplumun her kesimi için yararlı olmasını sağlama ve sürdürülebilir
bir gelecek için hem ulusal hem de küresel düzeyde
ihtiyacımız olan yeni altyapıyı oluşturma gibi hayati
sorunların çoğu için toplu çözümler gerekiyor.
Kamu politikasının uygulanmasının iyi yönetim açısından
önemi en az bunun altında yatan
vizyon kadar büyük. Bu nedenle
bundan sonra yapılacak iş, bu zorlukları ele alacak akıllıca, yenilikçi
ve uygun maliyetli programlar
tasarlamak. Ne yazık ki Amerika
insanoğlunun önemli ihtiyaçlarını
karşılayacak cesur ve yenilikçi programlar konusunda
tamamen idmansız. Baştan başlamanın vakti geldi ve
Obama’nın ilerlemeci bir vizyonu var gücüyle savunması da ABD’yi doğru yöne yöneltiyor.
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