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Trump’ın en 
can sıkıcı m�rası

Trump ve yönet�m� 
tarafından Amer�kan 

toplumunun her b�r temel 
değer�ne yapılan saldırı 

özell�kle ülken�n doğruyu 
arayan kurumlarına 

yönel�k agres�f zal�ml�kler� 
ülken�n süregelen refahını 

ve demokras� �şlev�n� 
yer�ne get�rme kab�l�yet�n� 

tehl�keye düşürüyor.

K
irstjen Nielsen’ın İç Güvenlik Bakanlığı’ndan istifa edilmeye zorlanması 

maalesef kutlanacak bir mesele değildir. Evet, kendisinin ABD sınırın-

da küçük çocukların ailelerinden zorla ayırılıp alenen tel kafeslerde 

tutulmalarına liderlik ettiği doğrudur. Fakat Nielsen’in ayrılığı iyi bir 

gelişmeye işaret etmemektedir. Zira Trump, göçmen karşıtı politikalarını daha 

insafsızca uygulayacak birini onun yerine getirmek üzere bu kararı almıştır.

Trump’ın göçmen politikaları her yönden korkutucu olmaya devam ediyor. 

Bu politikalar onun yönetiminin henüz en kötü yanları değil. Doğrusunu söy-

lemek gerekirse, yönetimin en aptalca yönlerini ortaya koymak artık popüler 

kulis oyunlarından biri haline geldi. 

Göçmenler onun için birer suçlu

Evet, göçmenler onun için birer suçlu, tecavüzcü ve hayvan statüsündedir. 

Fakat onun kadın düşmanlığına veya sınır tanımayan görgüsüzlük veya kötü-

lüklerine ne demeli? Ya da beyaz üstünlük yanlılarına göz kırpan destekçiliğine? 

Ya da Paris İklim Mutabakatı’ndan, İran Nükleer Anlaşması’ndan ve Orta Menzilli 

Nükleer Güç Paktı’ndan çekilmesine? Ve tabi ki çevre, sağlık sistemi ve kural tabanlı 

uluslararası sistem ile olan savaşına?

Bu korkunç oyun elbette bu şekilde sona ermez, zira unvan için neredeyse 

her gün yeni rakipler peydah olmaktadır. Trump rahatsız edici bir kişiliğe sahip 

ve onun gidişi sonrası dünyanın en güçlü devletinin ilk kademesine onun kadar 

dengesiz ve ahlaken bozulmuş birini nasıl getirdiğimizi tefekkür edeceğiz.  

Lakin beni en çok endişelendiren, toplumun işlevi için gerekli kurumların 

Trump tarafından bozuntuya uğratılmasıdır. Trump’ın “MAGA” (Amerika’yı Tekrar-

dan Yüce Yap) ajandası elbette Birleşik Devletler’in ahlaki liderliğinin tesis edilmesi 

ile ilgili değildir. Dizginlenemeyen bencilliği ve bireyselleşmeyi somutlaştırmakta 

ve teşvik etmektedir. MAGA, ekonomi ile ilgilidir. Fakat bir yandan aklımıza bir 

soruyu getiriyor: Amerika’nın zenginliğinin kaynağı nedir?

Adam Smith 1776 yılında basılan klasik kitabı Ulusların Zenginliği’nde buna 

cevap vermeye çalışmıştır. Smith, yaşam standartlarının yüz yıllardır durağan 

olduğunu ve 18. yüzyılın sonlarına doğru gelirlerin artmaya başladığını işlemiştir. 

Neden?

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
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Trump, rahatsız ed�c� b�r k�ş�l�ğe sah�p ve onun g�d�ş� sonrası dünyanın 
en güçlü devlet�n�n �lk kademes�ne onun kadar denges�z ve ahlaken 

bozulmuş b�r�n� nasıl get�rd�ğ�m�z� tefekkür edeceğ�z.  

Smith kişisel olarak, İskoç Aydınlanması olarak bili-

nen büyük entelektüel hareketin öncü ışığıydı. Kurulmuş 

olan otoritenin Avrupa’daki erken reformist dönemde 

aşağıdakilerle sorgulanmasını toplum için zorunlu kı-

larak devam etti: Gerçeği nasıl öğreniriz? Etrafımızdaki 

dünya hakkında bilgiyi nasıl edinebiliriz? Toplumu nasıl 

organize edebiliriz ve etmeliyiz?

Din, örf ve hurafecilik...

Bu sorulara cevap bulmak amaçlı yapılan araştır-

malar yeni bir epistemolojiyi ortaya koydu. Din, örf ve 

hurafecilikten üstün gelen bu anlayış, bilimin deneysel-

ciliğine ve şüpheciliğine dayanıyordu. Zamanla, bilgiyi 

yargılama ve dünyanın doğasını keşfetme amacıyla 

üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşları kuruldu. 

Elektrikten, transistörlerden, bilgisayarlardan lazerlere, 

modern tıbba ve akıllı telefonlara, bugün kullanabildi-

ğimiz her şey bu anlayışın ve desteklenen basit bilimsel 

(birçoğu devlet tarafından finanse edilen) araştırmala-

rın sonucu gerçekleşti.

Monarşinin ve kilisenin, toplumun nasıl organize 

edilmesi gerektiği konusunda toplumu dikte etme-

mesi, işlerin daha iyi ilerlemesine veya yapabildikleri-

nin en iyisini yapmalarını sağlayarak toplumun kendi 

problemlerini kendi çözmesine olanak sağladı. Fakat 

toplumların refahını sağlayacak şekilde kurumların 

düzenlenmesi, doğanın gerçeklerini keşfetmekten 

daha karmaşık bir meseleydi. Genel olarak, tek bir kişi 

deneylerin kontrolünü sağlayamazdı.

Öte yandan geçmiş deneyimlere yönelik yapılan yo-

ğun çalışmalar daha bilgilendirici olabilirdi. Kişi, herhangi 

bir bireyin sosyal organizasyon anlayışımız üzerinde 

monopol kontrolü olmadığını kabul eden makul gerek-

çelere ve toplumsal görüşlere dayanmak zorundaydı. Bu 

süreç, kanun kurallarını, yazılı prosedürleri, denetim ve 

dengeyi temel alan ve bireysel özgürlükler gibi temel 

ilkeler tarafından desteklenen devlet kurumlarının daha 

iyi ve adaletli kararlar için faydalı olduğu değerlendirme-

sini ortaya çıkardı. Bu kurumlar mükemmel olmayabi-

lirlerdi fakat kusurları kapatmaya ve nihayetinde onları 

düzeltmeye yönelik tasarlanmışlardı.

Bu dünyadan kimler nemalanıyor?

Deney yapma, öğrenme ve uyarlama nitekim bilginin 

gerçekliğini ortaya çıkarmak için bir taahhüt gerekti-

riyordu. Amerikalılar ekonomik başarılarının büyük bir 

kısmını, doğruyu söyleyen, doğruyu keşfeden ve doğ-

ruyu teyit eden birçok kuruma borçludur. Bu değerlerin 

arasında, ifade özgürlüğü ve bağımsız medya her şeyin 

merkezinde bulunuyor. Bütün insanlar gibi gazeteciler 

de yanılabilir fakat güç sahibi olanlar üzerindeki denetim 

ve denge sisteminin güçlendirilmesinin bir parçası olarak 

onlar, geleneksel bir şekilde toplumun iyiliği için çalışırlar.

Smith’in geride kalan bu günlerinden beri, halkın 

refahı onu oluşturan insanların yaratıcılığına ve üret-

kenliğine bağlı. Elbette bunlar ancak bilimsel keşif ve 

teknolojik inovasyon ruhunun benimsenmesi ile hare-

kete geçirilebilir. Ve bu da sosyal, politik ve ekonomik or-

ganizasyonlardaki makul toplumsal görüşler üzerinden 

gerçekleştirilen istikrarlı iyileştirmelere dayanmaktadır.

Trump ve yönetimi tarafından Amerikan toplu-

munun her bir temel değerine yapılan saldırı, özellikle 

ülkenin doğruyu arayan kurumlarına yönelik agresif 

zalimlikleri, ülkenin süregelen refahını ve demokrasi 

işlevini yerine getirme kabiliyetini tehlikeye düşürüyor. 

Bununla birlikte, çok büyük şirketlerin çalışanlarını ve 

müşterilerini istismar etmesini engelleme amacına sahip 

mahkemeler, yasama organları, düzenleme kuruluşları 

ve ana yayın organları gibi kurumların, bu şirketler ta-

rafından ele geçirilme durumları kontrol altında değil 

gibi duruyor. Öncesinde, yalnızca bilimkurgu yazarlarının 

ortaya koyabileceği türden olumsuz bir ütopya gözü-

müzün önünde belirdi. Bizi düşünmeye iten bir ürperti 

sağlıyor: Bu dünyadan aslında kimler “nemalanıyor” ve 

kimler veya neler gelecekte yalnızca yaşam için müca-

dele verir konuma gelebilir?


