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ABD'de homojen bir Arap ve
İslami örgütlenmenin olduğu
söylenemez. Bu topluluğun
bazı üyeleri sosyal ve
ekonomik meselelerin yanı
sıra yönetimin bu topluluğa
yönelik ırkçı-İslamofobik
tutumuna odaklanırken, diğer
kesim ise ABD’nin dış
politikasında kendi ülkelerine
yönelik tavrına bakarak karar
vermektedir.

merika Birleşik Devletle-
ri’nde (ABD) yaşayan Arap
ve Müslüman topluluğu

tahmini 3,45 milyon ile ABD nü-
fusunun %1,1'ini teşkil etmektedir.
Topluluğun yaklaşık %23'ü Arap-
lardan ve bunların büyük çoğun-
luğu Suriyeli ve Lübnanlılardan;
geri kalanı ise Yemen, Filistin,
Irak, Sudan ve diğer ülke vatan-
daşlarından oluşmaktadır. Arap-
Amerikalıların büyük çoğunluğu
Michigan eyaletinin Detroit şeh-
rinde yaşamakla birlikte, diğer
önemli nüfus da California, Flo-
rida, Texas, Pennsylvania, Illinois,

New York ve Virginia'ya yayılmış
bulunmaktadır. Michigan eyaleti,
eski ABD Başkanı Donald Trump'ın
yalnızca 10.704 oyluk küçük bir
farkla kazandığı 2016 seçimlerinde
iktidara gelmesine katkıda bulun-
muştur.

Müslüman topluluğu ise çoğun-
lukla Hindistan ve Pakistan'dan
ve bazı Afrika ülkelerinden gelen-
lerden oluşmaktadır. Genel olarak
Arap olmayan İslami oluşumların
daha örgütlü ve iş birliği içinde
olduğu söylenebilir. Arap ve Müs-
lüman toplulukların önemi, ge-
nellikle iki parti arasında gidip ge-
len eyaletlerde konuşlanmış ol-
malarından kaynaklanmakta ve
bu durum daha etkili olmalarını
sağlamaktadır. ABD'de homojen
bir Arap ve İslami örgütlenmenin
olduğu söylenemez. Bu topluluğun
bazı üyeleri sosyal ve ekonomik
meselelerin yanı sıra yönetimin
bu topluluğa yönelik ırkçı-İslamo-
fobik tutumuna odaklanırken, di-
ğer kesim ise ABD’nin dış politi-
kasında kendi ülkelerine yönelik
tavrına bakarak karar vermektedir. 

ABD'deki Arap toplulukları ara-
sında belirgin bir bölünme bulun-
maktadır. Bunun nedeni ABD’deki
bazı Arap örgütlerinin Arap re-
jimleriyle ve onların çıkarlarıyla
ilişkili olması ve genel olarak top-
luluğun topyekûn etkinliğini sı-

nırlandıran fraksiyonlar arası fikir
ayrılıklarının bulunmasıdır. Ör-
neğin, Suudi Arabistan'ın son dö-

A

DR. SAMİR ALABDULLAH

Uzman ORSAM

ABD SEÇİMLERİNDE
ARAP VE MÜSLÜMAN

TOPLULUKLARIN ROLÜ



I Ocak 2021 Cilt: 12 Sayı: 97 I 19I Ocak 2021 Cilt: 12 Sayı: 97 I 19

nemde ABD’deki etkisini güçlen-
dirme ve bir Suudi lobisi oluştur-
maya yönelik ilgisi olduğu net bi-
çimde fark edilmektedir. Tüm bu
bölünmeler, etkili bir Arap lobisi
oluşturma olasılığını zayıflatmak-
tadır. Arap topluluklar içerisindeki
ihtilaflar, organize siyasi bir tarzda
çalışan ve net bir etkiye sahip olan
Afrikalı veya Latin Amerikalıların
veya Yahudilerin aksine, ABD’deki
Arap topluluklarının siyasi etkisini
sınırlandırmaktadır. Ancak genel

olarak Arapların ve Müslümanların
ABD seçimlerine katılımı giderek
artmakta ve güçleri eyaletler ara-
sında değişkenlik göstermektedir.

ARAP VE İSLAM
TOPLULUĞUN SEÇİMLERE
KATILIMI

Arapların ve Müslümanların ço-
ğunluğu 2016 seçimlerinde Cum-
huriyetçi Parti ve Donald Trump'a
oy vermiştir ancak bu seçimlerde
durum değişmiş; çoğu Arap ve

Müslüman da Trump'ı Beyaz Sa-
ray'dan çıkarmak için oy kullanma
yönelimi belirmiştir. Bununla bir-
likte Cumhuriyetçilerin muhafa-
zakâr bir tutum ile benimsediği,
Arapların ve Müslümanların da
hemfikir olduğu kürtaj, aile de-
ğerleri, eşcinsel evliliği gibi dinî
nitelikteki bazı sosyal konulardaki
tutumu nedeniyle Trump’ı hala
destekleyen Arap-Müslüman ke-
simler bulunmaktadır. Aynı şekilde
zengin Arap ve Müslüman aileler
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de Cumhuriyetçilerin yönetiminde
ekonominin daha iyi olacağını ve
daha az vergi ödeyeceklerini gör-
dükleri için Trump'ı desteklemiş-
lerdir.

Ancak Filistin meselesine yönelik
politikası, İsrail'den yana durması,
ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den
Kudüs'e nakletmesi, Müslümanları
izlemek için bir veri tabanı oluş-
turacağını açıklaması, özellikle So-
mali kökenli İlhan Ömer ve Filistin
kökenli Rashida Tlaib gibi Müs-
lüman Kongre üyeleriyle alay et-
mesi gibi nedenlerden ötürü top-
luluğun çoğunluğu Trump’a karşı
tutumunu değiştirmiş ve seçim-
lerde buna göre oy kullanmıştır.
Seçimlerden önce bazı Araplar, se-
çimlerde Joe Biden'a oy verilmesini
teşvik etmede önemli bir rol oy-
nayan “Biden'ı Destekleyen ABD
Arapları” adlı bir grup oluştur-
muştur. Aynı şekilde ABD-İslam

İlişkileri Konseyi “Care” Müslü-
manlara seçimlere katılma konu-
sunda çağrıda bulunmuştur.

Arapların ve Müslümanların büyük
çoğunluğunun Biden'a oy verdiği
görülmektedir. Öyle ki Biden, çok
sayıda Arap ve Müslümanın ya-
şadığı Dearborn'da rakibi Trump'a
karşı 17.000'den fazla oy kazan-
mıştır. Arap ve Müslüman toplu-
lukların yaşadığı diğer bölgelerde
de sonuçlar benzerlik göstermiş;
Arap ve Müslümanların oyları Mic-
higan'da Biden'a zaferi getirmiştir.
Pek çok ABD’li medya kuruluşu,
Müslümanların genel olarak se-
çimlere kayda değer katılım oran-
ları ve bunun Biden'ın Trump kar-
şısındaki liderliğine nasıl katkıda
bulunduğunu övgüyle anlatmıştır.
Bazı tahminler, Arap ve Müslüman
topluluğunun %59'unun Biden le-
hine ve bunun karşısında sadece
%17’sinin Trump’a oy verdiğini

belirtmiştir. Müslümanlar arasında
katılım oranı %84 olarak gerçek-
leşmiş ve katılım oranı ilk kez bu
rakama ulaşmıştır. 

ARAP VE MÜSLÜMANLARIN
BİDEN'I DESTEKLEME
NEDENLERİ

Arap ve Müslüman topluluğun Bi-
den'ı desteklemesinin arkasında
birkaç neden bulunmaktadır. Bun-
lardan bazıları kendi duruşları ile
bazıları ise Trump yönetiminin
politikalarıyla ilgilidir:

- Trump'ın altı ülkeden Müslü-
manların ABD’ye girmesini en-
gellemesi, Filistin meselesiyle
ilgili tutumu, Filistin meselesini
ortadan kaldırmayı ve mülte-
cilerin geri dönmesini engel-
lemeyi amaçlayan Yüzyılın An-
laşması'nı duyurması dâhil ol-
mak üzere Trump dönemi dış
politikasından ve eğitim, sağlık,
ekonomi, koronavirüs (Covid-
19) salgını gibi alanlardaki iç
politikasından duyulan yoğun
memnuniyetsizlik ve toplulu-
ğun bazı üyelerinin Trump li-
derliğindeki Cumhuriyetçi Parti
yönetimi sırasında ötekileşti-
rildiklerini hissetmesi.

- Biden'ın seçimlerden önce Arap
ve Müslüman topluluğuna ver-
diği vaatler: Öyle ki Biden, Fi-
listin Kurtuluş Örgütü ofisinin
yeniden açılması, Filistinli Mül-
tecilere Yardım Ajansı'nın
(UNRWA) yeniden finanse edil-
mesi, Trump'ın ABD’ye girişini
engellediği bazı ülkelere yönelik
ambargonun kaldırılması, Müs-
lümanların bir sonraki hükû-
mette önemli bir rol alması,
İslamofobi ile mücadele edil-
mesi, İran'la nükleer anlaşma-
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nın yeniden sağlanması, sağlık
ve eğitim alanlarının iyileşti-
rilmesi, bölgedeki bazı diktatör
rejimlere baskı yapılması ve
Ortadoğu'da insan haklarına
ve özgürlüklere önem verilmesi
yönünde çeşitli sözler vermiş,
Batı Şeria'nın ilhak edilmesine
karşı olduğunu duyurmuş ve
Doğu Kudüs’te bir ABD Kon-
solosluğu kurmak için çalışa-
cağını defalarca beyan etmiştir. 

- Biden’ın Arap ve Müslüman
topluluklara hitap ederken duy-
gusal retoriği kullanmaktaki
ustalığı: Biden, daha önce Hz.
Muhammed'in (SAV) bir ha-
disini kullanarak Müslüman
seçmenleri kendine çekmeye
çalışmış; “Emgage Action” ör-
gütünün ev sahipliğini yaptığı
“Bir Milyon Müslüman Oy Zir-
vesi” başlıklı çevrim içi zirvede
tüm dünyadaki Müslüman
azınlıkların yanında duracağını
taahhüt etmiş; “Joe Biden'e Oy
Verecek Bir Milyon Müslüman
adlı grubunuzun ABD'li Müs-
lümanlardan beni desteklemesi
için bir milyon oy toplaması
harika bir şey” diye konuşmuş;
Başkan Trump'la yaptığı ilk
münazarasında Trump’ın vergi
kayıtlarını açıklayacağını söz
vermesine karşılık olarak Arap-
ça “inşallah” diye yanıt ver-
miştir.

Büyük olasılıkla Biden tüm
vaatlerini yerine
getirmeyecektir. Demokrat
Parti’den selefi Barack Obama,
verdiği sözlere rağmen Arap
ve Müslüman topluluğu için
kayda değer bir şey
yapmamıştır. Ancak yeni
dönemi, Trump'ın
bozduklarını düzeltmek için
bir girişim olarak görebiliriz.
Bununla birlikte, iki devletli
çözüme ulaşmak için İsrailliler
ve Filistinliler arasındaki
müzakerelerin devam
etmesini talep edebilecektir.

Bu vaatler, bazı Arapları ve Müs-
lümanları Biden'a oy vermeye yö-
neltmiştir. Ancak aynı zamanda
Biden'ın vaatleri, Trump'ın iç ve
dış politikasına karşı duyulan hoş-
nutsuzluktan kaynaklanıyor şek-

linde de yorumlanabilmek-
tedir. Sonuçta Trump'ın po-
litikası ve azınlık karşıtı

tutumu, Biden'ın kazan-
ma stratejisinin özünü

oluşturmuştur.Büyük
olasılıkla Biden tüm
vaatlerini yerine ge-

tirmeyecektir. 

Demokrat Parti’den selefi Barack
Obama, verdiği sözlere rağmen
Arap ve Müslüman topluluğu için
kayda değer bir şey yapmamıştır.
Ancak yeni dönemi, Trump'ın boz-
duklarını düzeltmek için bir girişim
olarak görebiliriz. Bununla birlikte,
iki devletli çözüme ulaşmak için
İsrailliler ve Filistinliler arasındaki
müzakerelerin devam etmesini ta-
lep edebilecektir. Cumhuriyetçi
veya Demokrat olması fark et-
meksizin ABD başkanının İsrail’in
çıkarları hilafına çalışması ihtimal
dışıdır; dolayısıyla bu meselede
büyük bir fark yaratılacağına dair
fazla umut yoktur. Sonuçta Biden
ve Demokratlar, bazı Arap ülkeleri
ile İsrail arasındaki barış anlaş-
malarını ve ilişkilerin normalleş-
tirilmesini memnuniyetle karşıla-
mıştır. İsrail ile dostluğundan ha-
reket ederek Biden, bu yolda devam
etmeye çalışacaktır. Çünkü kendisi
ve partisi, bu şekilde yaparak ba-
rışın gerçekleşmesine katkı sağla-
dığını ve iki tarafı taviz vermeye
teşvik ettiğini düşünmektedir. Bi-
den'ın hassas ve yüksek bir mevkiye
Arap ve Müslüman topluluğundan
birilerini getirmesi beklenmemek-
tedir.

ABD’deki Arap ve Müslüman top-
luluklar çalışmalarını daha fazla
organize edebilir, ülkeleri arasındaki
ihtilafları görmezden gelebilir ve
bazı temel noktalarda anlaşabilirler
ise ABD siyasetinde daha fazla
etkili olma ve güçlü lobi oluşturma
fırsatı yakalayabileceklerdir. Öte
yandan Arap ve İslam medeniye-
tinin güçlü resmini sunan Arap ve
İslami kültür merkezlerinin kurul-
ması bu grupların ABD toplumun-
da sosyal, kültürel ve siyasi rolünü
daha fazla pekiştirecektir.  


