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ABD’de Kongre 
seç�mler�

ABD s�yaset�, parayla 
seç�mlere karıştırılan 

h�lelerle ve büyük çapta 
haklardan mahrum bırakma 

g�r�ş�mler�yle yozlaşmıştır. 
2017 verg� yasa tasarısı b�r 

yandan ş�rketler �ç�n b�r nev� 
rüşvet d�ğer yandan 2018 
seç�mler�nde zeng�nler�n 

f�nansal kaynaklarını 
akıtmalarından başka b�r şey 

değ�ld�r.

K
ongre seçimleri yüzünden tüm gözler ABD’ye çevrildi. 

Seçim sonuçları, iki yıl önce Donald Trump’ın başkanlık 

seçimini kazandığında gündeme gelen pek çok endişe 

verici soruyu yanıtlayacak.    

Amerikalı seçmenler Amerika’nın Trump’tan ibaret olma-

dığını mı ilan edecekler? Oy verenler Trump’ın ırkçılığını, kadın 

düşmanlığını, göçmen karşıtlığını ve korumacılığını mı redde-

decekler? “Önce Amerika” söylemiyle hukukun üstünlüğünü 

reddetmesinin Birleşik Devletler’in savunduğu, desteklediği bir 

şey olmadığını mı söyleyecekler? Yoksa Trump’ın kazanmasının 

Cumhuriyetçiler’in kusurlu bir aday ortaya çıkarmalarına yol açan 

temel süreçten ve Demokratların Trump’ın karşısına ideal çıkaran 

temel sürecinden kaynaklanan tarihsel bir kaza olmadığını mı 

açıkça ortaya koyacaklar? 

Amerika’nın geleceği sürüncemede bırakıldığından, 2016 

sonuçlarına yol açan coşkulu, heyecanlı tartışmalar teorinin 

ötesindedir. Söz konusu olan Demokrat Parti’nin ve Avrupa’daki 

benzeri sol partilerin en fazla oyu almak için kendilerini nasıl 

konumlandırılmaları gerektiğidir. Merkeze mi meyledecekler 

yoksa gençlerin, yenilikçi ve coşkulu yeni gelenlerin harekete 

geçirilmesine mi odaklanacaklar? 

   

Geçerli sebepler var

İkinci yolun seçim başarısı getirme ve Trump’ın yarattığı tehli-

keleri engelleme olasılığının daha yüksek olduğuna inanmak için 

geçerli sebepler vardır. 

Amerikan seçmenlerinin seçime katılım oranları çok düşük-

tür ve bu başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıllar dışında daha da 

vahim boyutlardadır. Birleşik Devletler Seçim Projesi’nden alınan 

verilere göre, 2010’da, seçmenlerin sadece yüzde 41.8’i oy verdi. 

2014’de, oy kullanma hakkına sahip kişilerin yalnızca yüzde 36.7’si 

sandığa gitti. Bu seçim turunda artış olduğu görülmekle birlikte 

Demokratların katılım oranları daha da düşük.

Ekonomide Nobel ödülü bulunan Joseph E. Stiglitz, Columbia 

Üniversitesi’nde Profesör ve Roosevelt Enstitüsü’nde Baş Ekonomisttir. 

En son çıkan kitabı: Küreselleşme Yine Büyük Hayal Kırıklığı: Trump 

Döneminde Küreselleşme Karşıtlığı

Prof. Joseph 
E. St�gl�tz



93EKONOMİK FORUM

Te
lif

 h
ak

kı
: P

ro
je

ct
 S

yn
d

ic
at

e,
 2

0
1

8
. w

w
w

.p
ro

je
ct

-s
y

n
d

ic
a

te
.o

rg

Amer�kan seçmen�n�n gücü öneml�d�r. Cumhur�yetç� Part�’n�n kasalarına para 
aktarılmasından daha öneml� olup olmadığını yakında anlayacağız. İşte ş�md� 

Amer�ka’nın s�yas� ve ekonom�k geleceğ� ve de büyük b�r �ht�malle tüm dünyanın 
d�rl�k, düzenl�k ve esenl�ğ� bu yanıta bağlıdır. 

İnsanlar genellikle hiçbir şey değişmediği için seçime 

gitmediklerini söylüyorlar. İki parti de birbirine tıpatıp 

benziyor. Trump bunun doğru olmadığını gösterdi. 

Sermaye kazancıyla geçinenler

Tüm mali dürüstlük bahanelerini bir kenara bırakan ve 

geçen yıl milyarderlere ve şirketlere sağlanan büyük vergi 

indirimleri için oy veren Cumhuriyetçiler bunun doğru 

olmadığını gösterdiler. Ve yanıltıcı ifadesine ve hakkındaki 

güvenilir kanıtlara dayanan cinsel taciz suçlamalarına 

rağmen ABD Yüksek Mahkemesi’ne aday gösterilen Yar-

gıç Brett Kavanaugh’un arkasında duran Cumhuriyetçi 

senatörler bunun doğru olmadığını ortaya koydular.    

Ancak Demokratlar da seçmen umursamazlığından 

sorumlular. Parti, Bill Clinton’un sermaye kazançları vergi 

indiriminden (toplumun en üst kesimini zenginleştirdi), 

finansal piyasaların deregülasyonuna (Büyük durgunluğa 

yol açan faktörlerden), 2008’deki banka kurtarma pake-

tine (yerinden edilen çalışanlara ve ipoteklerin paraya 

çevrilmesiyle karşı karşıya kalan konut sahiplerine çok 

az şey sunan) kadar sağla yürütülen danışıklı dövüşün 

uzun geçmişinin üstesinden gelmelidir. Son çeyrek asırda 

partinin zaman zaman maaşıyla geçinenlerden ziyade 

sermaye kazancıyla geçinenlerin desteğini kazanmaya 

daha fazla odaklandığı görüldü. 

Evde oturan, çalışmayan seçmenlerin büyük bir kısmı 

Demokratların gerçek bir alternatif ortaya koymak yerine 

Trump’a saldırmaya bel bağladıklarından şikayetçi.     

Seçmenin önceki başkan adayı Senatör Bernie San-

ders ve New York’ta partinin ön seçimlerinde Temsilciler 

Meclisi’nde dördüncü sırada bulunan Demokratı yenen 

28 yaşındaki Alexandria Ocasio Cortez gibi yenilikçi aday-

lara verdiği destek, farklı tipte mücadelecilere duyduğu 

isteği kanıtlıyor.    

Sanders ve Ocasio Cortez gibi yenilikçiler Demokrat-

ların kazanmak için harekete geçirmek zorunda olduğu 

seçmen kitlesine cazip bir mesaj vermeyi başardılar. 

Düzgün, geliri iyi olan işler sağlayarak, finansal güvenlik 

duygusunu yeniden oluşturarak ve kaliteli eğitime erişim 

olanağı sağlayarak, pek çok mezunun halen karşı karşı-

ya olduğu öğrenci borçlarının büyük baskısı olmadan 

ve önceden var olan rahatsızlıklara, sağlık sorunlarına 

bakılmaksızın verilen düzgün bir sağlık yardımı ile orta 

sınıf yaşam koşullarına ulaşımı eski haline getirmeye çalı-

şıyorlar. Uygun fiyatlı, satın alınabilir konutlar ve yaşlıların 

açgözlü finans sektörün tuzağına düşmeyeceği güvenli 

bir emeklilik sağlanmasını istiyorlar. Ve piyasa gücü, finan-

sallaşma ve küreselleşmenin aşırılıklarını frenleyerek ve 

kontrol altına alarak ve işçilerin pazarlık gücünü artırarak 

daha dinamik, daha rekabetçi ve adil piyasa ekonomisini 

amaçlıyorlar.     

ABD siyaseti yozlaşmıştır

Orta sınıf yaşam için bu ek ödenekler sağlanabilir. 

Ülkenin bugüne göre çok daha fakir olduğu yarım yüzyıl 

önce bunlar karşılanabiliyordu ve şimdi de karşılanabilir. 

Esasen, ne Amerikan ekonomisi ne de demokrasisi orta 

sınıfı desteklememeyi kaldıramaz. Hükümet politikaları 

ve programları,  sağlık sigortası, tamamlayıcı, ek emeklilik 

yardımları veya ipoteklerle ilgili kamu seçenekleri dahil 

bu vizyonun gerçekleştirilmesinde elzemdir.         

Bu yenilikçi önerilere ve bu önerileri destekleyen 

politik liderlere verilen desteğin dışa vurumu bana ce-

saret veriyor. Normal bir demokraside, eminim ki bu 

düşünceler galip gelecektir. Ancak ABD siyaseti, parayla, 

seçimlere karıştırılan hilelerle ve büyük çapta haklardan 

mahrum bırakma girişimleriyle yozlaşmıştır. 2017 vergi 

yasa tasarısı bir yandan şirketler için bir nevi rüşvet diğer 

yandan 2018 seçimlerinde zenginlerin finansal kaynak-

larını akıtmalarından başka bir şey değildir. İstatistikler 

Amerika siyasetinde paranın devasa önemi olduğunu 

göstermektedir.  

Defolu bir demokrasiyle bir kısmının oylanmasının 

yasaklanmasına yönelik birbirine uyumlu çalışma ve 

çabalar dahil bile Amerikan seçmeninin gücü önemlidir. 

Cumhuriyetçi Parti’nin kasalarına para aktarılmasından 

daha önemli olup olmadığını yakında anlayacağız. İşte 

şimdi Amerika’nın siyasi ve ekonomik geleceği ve de bü-

yük bir ihtimalle tüm dünyanın dirlik, düzenlik ve esenliği 

bu yanıta bağlıdır. 


