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2020 Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) Başkanlık
Seçimleri; adayların öz geçmişi
ve koronavirüs (Covid-19)
salgınından ötürü değil siyasi
uzmanların öngörebileceği
tüm olası senaryolar sebebiyle
hiç olmadığı kadar heyecan
vericiydi. 

merika'nın demokrasisini
izleyen insanların, Ame-
rikalıların Amerika’yı ye-

niden harika yapmak “isteyen” bir
başkanı neden göndermek iste-
diklerini sorguladıkları tuhaf bir
yarış oldu. Bazıları, ABD'nin yoksul
kesimlerinin neden Cumhuriyet-
çilerden yana olduğunu sorgula-
maktadır. 70 milyondan fazla Ame-
rikalı, 2020 başkanlık seçimlerinde
mevcut başkanı göndermek için
oy kullandı. 
Bu seçim, ABD'nin Müslüman
isme sahip siyahi başkanı seçtiği
2008'deki tarihî seçimden farklıdır;
bu da Amerikalıların 2016'da Baş-
kan Donald Trump'a nasıl oy ver-
dikleri sorusuna cevap niteliğin-
dedir. Söz konusu durum, açıkça
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Amerikan siyasetinin tekil özel-
liklerinden kaynaklanmaktadır.
Örneğin, Başkan Barack Oba-
ma'nın göreve geldiği ilk günden
itibaren Meclis ve Senatodaki Cum-
huriyetçi liderler ve onların “Fox
Haber” ağ grubu, onun başarısız
olmasını istememiş miydi? Dola-
yısıyla iç siyasette yoğun bir reka-
betin yaşandığı Amerikan demok-

rasisinde zaman zaman yaşanılan
radikal kırılmalar Washington’un
dış siyasetinde bazı dönüşümlere
yol açabilmektedir. Bu çerçevede
Obama dönemine benzer bir iç-
dış siyasi değişimin ki bu değişimi
çoğu kişi önemsiz görmektedir,
Trump sonrasında yaşanabileceği
ve Biden’ın özellikle Ortadoğu ve
Kuzey Afrika siyasetinde farklı

tercihleri olabileceği ifade edil-
mektedir.

George W. Bush yıllarındaki
fiyasko nedeniyle 2008'de
Başkan Obama'nın seçilmesi,
Ortadoğu halklarını
heyecanlandırmış ve bir kez
daha Amerikan rüyasının hâlâ
yaşandığı görülmüştür. 

ODKA BÖLGESİNDE ABD
SİYASETİNE YÖNELİK
DEĞİŞEN ALGILAR

Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA)
halklarına göre bu kızıştırma du-
rumu gerçek gibi görünmemek-
tedir çünkü Ortadoğu, liderlerin
başarılarını hep örnek almıştır.
Cumhuriyetçi Aday, zamanını ken-
disinin de asıl kökeni olan evan-
gelistlerin inancını tebliğ ederek
geçirmesine rağmen, 2020 baş-
kanlık yarışında her zamanki gibi
ODKA bölgesinden bahsedildi.
Kendisi “Gerçek bir Amerikalı” ol-
mak istiyordu. Öte yandan,
2008'de Başkan Obama'nın seçil-
mesinin aksine, bir entelektüel ve
enternasyonalist olan Thomas Jef-
ferson gibi göründüğü için yarıştaki
kaybından dolayı Ortadoğu ger-
çekten heyecanlanmıştı ancak bü-
tün bölge için bir felaket olan,
arka plandan yönettiği ODKA böl-
ge politikası, bölge ve büyük nü-
fusunu akabinde hayal kırıklığına
uğrattı. 
ODKA bölgesindeki birçok genç
politikacı, Amerikalıları örnek al-
mayı ve genç ve belagatli bir başkan
seçmeyi hayal etmiştir. George W.
Bush yıllarındaki fiyasko nedeniyle
2008'de Başkan Obama'nın seçil-
mesi, Ortadoğu halklarını heye-
canlandırmış ve bir kez daha Ame-
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rikan rüyasının hâlâ yaşandığı gö-
rülmüştür. Düşünün ki içlerinden
biri gibi olan, herhangi bir Afrikalı
göçmenin oğluna benzeyen biri
ABD başkanı olabilirdi ancak söz
konusu topluluklar Obama’nın se-
çilmesinin hemen ardından ger-
çekleştirdiği faaliyetler ile hayal
kırıklığına uğradı.

AMERİKAN
SEÇİMLERİNDEKİ KRİTİK
UNSURLAR 

ODKA bölgesinin 2020 Amerikan
Başkanlık Seçimlerinden bihaber
olduğunu bize özellikle düşündü-
ren şey, Amerikan seçim sisteminin
yerleşmiş karmaşıklığı mıdır? Ame-
rikalılar 46 başkan seçti ve bu baş-
kanlardan dördü öldürüldü: Ab-
raham Lincoln (1865), James A.
Garfield (1881), William McKinley
(1901) ve John F. Kennedy (1963).
Ayrıca, iki başkan da suikast giri-
şimlerinde yaralandı: Theodore
Roosevelt (1912; o dönemdeki
eski başkan) ve Ronald Reagan
(1981). Dünyadaki insanlar bilindik

oylamaya (genel oy kullanma hak-
kı), yani direkt olarak yöneticileri
seçme şeklindeki seçim süreçlerine
alışkındır ancak Amerikan Ana-
yasası'nın tanımladığı şekliyle de-
mokrasi “halkın taleplerinin se-
çilmiş olan temsilcilerin ellerinde
olduğu, temsili demokrasi” olarak
bilinir. Dolayısıyla kasım ayının
ilk salı günü yapılan ABD başkanlık
seçimleri, aynı zamanda seçmen-
lerin; senatör, kongre ve belediye
başkanlığı pozisyonları ve yerel
sorunlar, kumarhaneler, emlak
vergisi vb. için de oy kullandıkları
gündür. Ayrıca, seçim yasası eya-
letten eyalete değiştiği için federal
yönetimin seçim usulleri üzerinde
hiçbir kontrolü yoktur.

Son olarak, bir tür dolaylı demok-
rasinin yürütüldüğü karmaşık Se-
çiciler Kuruluna gelince temsilciler,
siyasi partilerinin liderleri tara-
fından seçilir. Amerikalılar 3 Ka-
sım'da başkanlık için sandığa git-
tiklerinde, doğrudan başkan adayı
veya görevdeki Başkan Trump için

değil, eyaletlerini temsil edecek
kişi için oy kullandılar. Seçiciler
Kurul üyeleri ise eyaletleri adına
başkan için oy kullanırlar. Ardından
Kongre, seçim oylarını saymak ve
14 Aralık’taki seçim sonuçlarını
açıklamak için toplanmaktadır.
Başkan Obama'nın sözleriyle ifade
edecek olursak Amerika'nın seçim
sistemi hâlâ “mürekkep ve kuş
tüyü” çağındadır.

ABD'nin Asya'ya yönelmesinin
tek yolu, Ortadoğu'daki
gerilimlerin yatışması olabilir.
Bu da İran'ın “nükleer silah
ülkesi” olma olasılığını
azaltmak anlamına
gelmektedir. 

BİDEN’IN ODKA AÇISINDAN
ANLAMI

ODKA bölgesindeki insanların
Obama değişiminde olduğu gibi
Joe Biden’ın seçimden galip çık-
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masından yeterince heyecanlan-
madığı anlaşılmaktadır. Biden,
Obama döneminde başkan yar-
dımcısıyken yönetim “Asya’ya yö-
neliş” politikasını izlemişti. Başkan
Obama, ABD'nin Ortadoğu'da çok
fazla zaman ve para harcadığına
inanıyordu. Irkçı ve İslamofobik
kararlara imza atan Trump, baş-
kanlığının ilk dönemlerinde Müs-
lümanların çoğunluğunu oluştur-
duğu on üç ülkeden ve Afrika’dan
gelen yolcuların ABD'ye girmesini
yasaklayan bir kararname çıkar-
mıştı. Biden’ın, bu uygulamaları
“ilk gün” yürürlükten kaldıracağı
söylenmektedir. Yasağın ABD’nin
güvenliğini artırma konusunda
hiçbir etkide bulunmadığı dahası
ırkçı ve İslamofobik olduğu aşi-
kârdır.
ABD'nin Asya'ya yönelmesinin tek
yolu, Ortadoğu'daki gerilimlerin
yatışması olabilir. Bu da İran'ın
“nükleer silah ülkesi” olma olası-
lığını azaltmak anlamına gelmek-
tedir. Diplomatik yöntemleri ön-
celeyeceğini açıklayan Biden’ın bu
tutumu İran'ın tekrar uluslararası
sisteme dâhil edilmesi anlamı ta-
şıyabilir. Kaliforniya ve Los Angeles
Üniversitesi Tarih Profesörü James
L. Gelvin’in açıklamasına göre Bi-
den, Trump’ın çekildiği nükleer

anlaşmaya yeniden katılmaya çok-
tan karar verdi. Biden’ın olası Ku-
zey Afrika politikası incelendiğinde
ise Mısır ile ilişkilerde bazı deği-
şimlerin yaşanması muhtemeldir.
Trump “en sevdiğim diktatör” de-
diği Abdülfettah el-Sisi'yi büyük
ölçüde desteklemiştir. Mısır’ın in-
san hakları ihlallerini şiddetle eleş-
tiren Biden ve danışmanlarının
dış politika anlayışında Mısır’ın
ABD ortağı olarak ağırlığının azal-
ma ihtimali söz konusudur.

Trump yönetimi Mağrip'i
terörle mücadele merceğinden
incelerken Afrika'daki Çin ve
Rusya nüfuzunun sınırının
zorlanmasına daha geniş bir
açıdan bakmıştır. Biden’ın da
Fas, Cezayir ve Tunus için aynı
öncelikleri benimseyeceği
savunulabilir ancak bu
ülkelerdeki durum Sahel'de
kötüye gitmediği sürece,
bunların başkanlık görevinde
odak noktası olma ihtimali
düşüktür.

Biden’ın Mısır’a yıllık yapılan ABD
fonlarının önemli bir kısmını as-

kıya alması beklenebilir. Ayrıca
Biden yönetiminin Mısır ile Eti-
yopya arasındaki baraj anlaşmaz-
lığında daha dengeli bir tutum
sergileyeceği söylenebilir. Bilindiği
gibi bu sorunda Trump, Mısır'ın
pozisyonunu destekleyerek olası
ABD’nin ara bulucu rolüne zarar
vermişti. Kuzey Afrika'nın başka
bir yerinde daha iyi ilerlemelerin
olması muhtemeldir. Trump yö-
netimi Mağrip'i terörle mücadele
merceğinden incelerken Afrika'daki
Çin ve Rusya nüfuzunun sınırının
zorlanmasına daha geniş bir açıdan
bakmıştır. Biden’ın da Fas, Cezayir
ve Tunus için aynı öncelikleri be-
nimseyeceği savunulabilir ancak
bu ülkelerdeki durum Sahel'de kö-
tüye gitmediği sürece, bunların
başkanlık görevinde odak noktası
olma ihtimali düşüktür.
Özetle çoğu Amerikalı, Cumhuri-
yetçilerin ve Demokratların Ame-
rikan ulusunun kaderi konusunda
sürekli karşı karşıya geldiği “iki
partili” bir sistem bağlamında po-
litik düşünmeye koşullandırılmış-
tır. Bu sistem, çok sayıda seçilmiş
temsilci aracılığıyla halkın iradesini
sunmaktadır. Bu nedenle başkan
seçilen her kim olursa olsun, yö-
netiminde etkili olabilmek için Se-
natoda ve Mecliste oy çoğunluğunu
elde etmelidir.  Aksi takdirde, kim-
senin hayal bile etmek istemediği
Amerika'ya özgü olan “topal ördek”
bir başkan olacaktır. Bu karışık
sistemin neticesinde seçilen ABD
başkanlarının ODKA bölgesinde
etkileri ve halk nezdinde algıları
değişim göstermektedir. Değişim
gösteren bu durumlara rağmen
Trump döneminde olduğu üzere
Biden döneminde de ODKA böl-
gesinin Amerikan siyasetinde be-
lirgin etkiye sahip olması ve Biden
politikalarının bazı değişimler gös-
termesi öngörülebilir. 


