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“ABD’de 6 Kasım’da yapılan başkan-
lık seçiminin sonuçları ülke siyaseti açı-
sından son derece belirleyici olmuştur.
Bundan sonra ABD’de beyaz, Protes-
tan, erkek (WASP) seçmen hâkimiyeti
iyice yıpranmıştır.” Bu çarpHcH değerlen-
dirme ABD eğitimli siyaset bilimci Prof.
Dr. Ersin Kalaycıoğlu’na ait. Başkan Ba-
rack Obama’nHn ikince dönem için seçil-
mesine Prof. KalaycHoğlu başka ilginç de-
ğerlendirmelerde de bulunuyor:

-- ABD’de seçimle işbaşına gelen baş-
kanlara geleneksel olarak ikinci bir kredi
açılır. Barack Obama’nın ikinci kez seçil-
mesi sizce ne anlama geliyor?

E.K.- Birincisi, tesadüf olmadH. Çünkü
öyle bir iddia vardH. Muhafazakâr olan
ABD sağH, özellikle de beyaz-erkek-Pro-
testan (WASP) olan daha üst sHnHftakiler,
Obama’nHn gerçek AmerikalH olmadHğHnH,
ABD dHşHnda doğmuş, bir şekilde sahte-
kârlHk yaparak ABD vatandaşH görüntüsü
edinmiş, ABD’yi sosyalistleştirmek için
iktidara gelmiş bir kişi olarak tanHmlama
noktasHna kadar gittiler. 

Tabii muhafazakârlarHn çoğunluğu bu
şekilde düşünmüyordu. Ama bunlar baya-
ğH da sesini yükselten bir azHnlHk olmuşlar-
dH. Bunun içinde ciddi HrkçH bir damar da
var. ABD’yi Obama’dan kurtarmak ve
ABD’yi öz evlatlarHna döndürmek söyle-
miyle ona karşH çHkHyorlardH. Bu akHm
2009’dan beri var. 

-- Aslında Obama’nın ikinci kez seçil-
mesini sağlayan bireysel özgürlüklere
saygılı olduğu söylemi ve başta sağlık ol-
mak üzere kimi reformist yasaları çıkar-
ması değil mi?

E.K.- Evet. BakHn, ABD demokrasisinin
ilginç bir temeli vardHr. ÇHkarHlan her türlü
yasanHn insanHn davranHşlarHnH sHnHrlayHcH
ve özgürlüklerini kHsHtlayHcH unsurlar oldu-
ğu kabul edilmiştir. ABD demokrasisi bu
kHsHtlarH minimize etmek için bulunmuş
olan bir formüldür. 

Felsefe şudur: İnsanlar kendi başlarHna
bHrakHlmalHdHr. Kendi ayaklarH üzerinde du-
rabilir, kendi sorunlarHnH kendileri çözebi-
lirler. Bu şekilde bHrakHlHrlarsa olabildiğin-
ce de iyi bir biçimde yaşarlar. Devlet ise
ancak felaket dönemlerinde işe yarayan
yangHn söndürme aracH gibi bir araçtHr.
Onun dHşHnda devlet hükümette olmamalH-
dHr. 

-- Obama ve partisi yoksulların durum-
larını iyileştireceği sözünü verdikleri için
aşırı muhafazakârlar tarafından, ironik
biçimde “sosyalist” ilan edilmediler mi? 

E.K.- Edildiler. ABD’de çoğunluk ol-
masa bile önemli bir azHnlHk ülkede her is-
teyen kişinin istediği her yere gelebilecek
fHrsat eşitliği olduğunu iddia ediyor. Bun-
lara göre bazH kimseler yoksulluk çekiyor-
larsa ya da işsizlerse bu onlarHn özgür ter-
cihleri dolayHsHyladHr. Kendilerine sağla-
nan olanaklarH değerlendirmemişler ve
tembelliği seçmişlerdir. Yoksul olmalarH
da ahlaki bir pozisyondur. OnlarH yoksul-
luktan kurtarma gibi bir endişemiz olmasH
gerekmez. Bu, İngiltere’de 17. yüzyHl libe-
ral düşüncesinin bakHş açHsH. 

Bu bakHş açHsH daha sonra John Stuart
Mill tarafHndan ağHr biçimde eleştirilmiştir.
“İmkânlarımızı eşitlemek mecburiyetin-
deyiz” görüşü ortaya çHkmHştHr. 1960’lH
yHllarda ABD’de, özellikle siyahilere, La-
tin Amerika’dan gelen Hispaniklere devlet
müdahalesiyle eşit fHrsat yaratma girişim-
leri hHzlandH. Obama’nHn partisinin pozis-
yonu bu ikinci pozisyon. Bu da sağlHk re-
formu olarak adlandHrHlan reformla yapHl-
maya çalHşHlHyor.
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960’lı yıllarda ABD’de, özellikle
siyahilere, Hispaniklere devlet
müdahalesiyle eşit fırsat yaratma
girişimleri hızlandı. Obama’nın

partisinin pozisyonu bu ikinci pozisyon.
Bu da sağlık reformu olarak adlandırılan
reformla yapılmaya çalışılıyor.

ağlık reformunun etkileri
2014’te görülmeye başlanacak.
Ama sonuçta 40 milyon
civarında ABD’liye ilk kez 

sağlık sigortası sağlanmış oluyor. ABD 
gibi bir ülkede sağlık sigortanız yoksa
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-- Bir anlamda kaybeden sadece Cumhuriyetçi Parti ve
Mitt Romney değil, aynı zamanda da WASP’lar mı?

E.K.- Tabii ki öyle. Şimdi yeni bir ABD toplumu var.
Bu toplum içinde özellikle Latin Amerika’dan gelmekte
olan nüfus artHyor. DolayHsHyla da toplam nüfus içinde da-
ha büyük ağHrlHk taşHyor. Bu süreç hHzlanHrsa ABD değerle-
ri aşHnabilir, ABD başka bir yere savrulabilir. 

Kiliseler arasHndaki ilişkiler bozulabilir. Bunlar çok so-
run üretir. Kolay bir süreç değil. Ama şu aşamada Cumhu-
riyetçi Parti beyaz, erkek partisi gibi bir görüntü veriyor.
Bu şekliyle de bir yere varma şansH yok. Yoksa, 1930’lu
yHllarda olduğu gibi ABD başkanlHğHnH uzun yHllar unutsun.
Bu mesaj şimdi Cumhuriyetçiler’e gitti. 

Parti de ister istemez bunu kabul etmek mecburiyetinde-
dir. Yeni topluma uyumlu bir seçim stratejisi geliştirmesi
zorunludur. Bu da zor bir iş. DolayHsHyla parti Cumhuriyet-
çi Parti olarak mH devam edecek? Yoksa ikiye mi bölüne-
cek? Göreceğiz. 

ABD silah 
kullanmak istemiyor

-- Bir de artık ABD bölgede kendi
silahlı kuvvetlerini kullanmayı istemiyor
ve bölge ülkelerinin silahlı kuvvetlerini
adeta taşeron kuvvetler gibi kullanıyor...

E.K.- Evet. Hatta, “İstihbarat veririz.
Hava desteği verebiliriz” diyor.
Suriye’de hava desteği pek açHk değil.
Ama başka yerlerde özellikle insansHz
hava araçlarHnH kullanHyor. 

Muhtemelen Irak’Hn çökmesine fHrsat
vermeyecektir. Ama yakHn gelecekte
oradaki mezhep kavgasH devam
edecektir. 

Suriye’de de aynH. Zaten mezhep
savaşlarH çok uzun süren savaşlardHr.
Lübnan’da kuruluşundan beri var.
BunlarHn halledilmesi birkaç kuşak
içinde olabilecek iş değil. 

NATO’nun savaşma
şevki yok

-- ABD’nin her nedense çok ciddi bir Şii kıskacı
takıntısı yok mu? Şiilere karşı Sünnileri bu kadar
kollaması ilginç değil mi?

E.K.- Şii kHskacHnHn arkasHnda şu anda Rusya, Çin
ve Suriye var. DolayHsHyla BM Güvenlik Konse-
yi’nde Rusya ve Çin’i ikna edemezse bir şey yapa-
maz. İkincisi, AB ülkeleri zorda olduğu için zaten
NATO’nun pek savaşma şevki yok. Bir de Afganis-
tan’da boyunun ölçüsünü almHştH zaten. Şimdilik
ABD çirkefe taş atmama siyaseti izliyor. O nedenle
de bizim gibi devletlerin sHrtHnH sHvazlayarak, “Acaba
alavere dalavere bunları savaş alanına sürebilir
miyiz” kaygHsH içinde. Bizim gibi ülkeler de çekini-
yor. Çünkü kazanacağHmHz bir şey yok. Aksine, kay-
bHmHz büyük olur. Öte yandan Suriye de kendi kendi-
ne yanacak bir ateş olarak orada kalacak. Kim bilir
kuşak sürecek? Bu durum Esad gitse bile mezhep
kavgasHnHn tohumlarH iyice atHldHğH için kök saldH. 

-- Orada da aşırı muhafazakârlar Obama iktidarına
çok sert tepki göstermediler mi?

E.K.- Bu sağlHk reformunun etkileri 2014’te görülmeye
başlanacak. Ama sonuçta 40 milyon civarHnda ABD’liye
ilk kez sağlHk sigortasH sağlanmHş oluyor. ABD gibi bir
ülkede sağlHk sigortanHz yoksa işiniz bitmiş demektir. 

Ama Cumhuriyetçi Parti’ye kendini yakHn hisseden
muhafazakârlar kendilerinden haksHz yere vergi alHnarak
bu paranHn yoksullara mali kaynak olarak transfer edildi-
ğini söylediler ve şiddetle reddettiler. Bu grup Tea Party
ya da Çay Partisi isimli bir parti kurdu. 2010 Kongre se-
çimlerinde de güçlü hale geldi. Şimdi bu son başkanlHk
seçimlerinde ABD seçmeni bir tarafa doğru eğilim gös-
termiş oldu. DolayHsHyla ABD seçimlerinde çok uzun za-
mandan beri eleştirilen Cumhuriyetçilerle Demokratlar
ideolojik olarak çok yakHnlaştHlar, bu seçimler artHk bir
güzellik yarHşmasHndan başka bir şey olmamaya başladH,
iddialarH da ortadan kalkmHş oldu. 

-- Bir de ilginç gelişme, şimdiye kadar düşük olan se-
çimlere katılma oranının yükselmesi değil mi?

E.K.- Doğru mu değil mi bilmem. Ama Washington
Post gazetesinde çHkan bir köşe yazHsHnda şöyle bir iddia
var: Ohio eyaletinde nüfusun yüzde 12’si Afrika asHllH.

Ama oy verenlerin yüzde 15’i siyahi çHktH... Çünkü siya-
hiler kendilerinin karşHsHnda olarak Cumhuriyetçilerin
yürüttüğü seçim kampanyasHnH kendi yaşamlarHnH riske
atan, kimlikleri üzerinden yapHlan HrkçH bir politika olarak
algHlayHp buna duyduklarH öfkeyle sandHğa gitmişler. 

Bu sadece Ohio eyaletinde değil birçok seçim bölge-
sinde böyle oldu. ABD’deki toplam siyahi nüfusun yüzde
93’ü oy kullandH. Oysa şimdiye kadar siyahiler ABD’de
en az oy kullanan kitleydi. Bir de toplam ABD nüfusu-
nun içinde yüzdesi hHzla artan Hispanikler var. Bunlar
Latin Amerika’dan geliyorlar. AşHrH muhafazakârlar bun-
larHn geldikleri yerlere geri gönderilmeleri söylemini kul-
landHklarH için Hispanikler neredeyse tamamHyla Oba-
ma’nHn yanHnda yer aldHlar. AyrHca Temsilciler Mecli-
si’nde Cumhuriyetçiler çoğunlukta ama Senato’da De-
mokrat Parti iki sandalye daha alarak 55-45 gibi bir üs-
tünlüğe sahip oldu. Yani bu seçimle Obama’yla birlikte
Kongre’nin üst meclisi olan Senato’da da değişiklik oldu. 

-- Bir de Cumhuriyetçi aday Mitt Romney’nin
ABD’deki bütün sarı ırkı karşısına alan söylemleri var-
dı....

E.K.- Evet. Çin’le ilgili neredeyse “sarı tehlike” gibi
bir ifade kullanHnca bu sadece ABD’deki Çinlileri değil,

sarH Hrktan gelen herkesi ya gücendirmiş ya da öfkelendir-
miş olarak gözüküyor. OnlarHn da neredeyse üçte ikiden
fazlasH Obama ve Demokratlar’a oy vermiş görünüyor. 

KadHn seçmenler de Cumhuriyetçiler’in çok tuhaf kür-
taj aleyhtarH söylemleriyle Obama ve Demokratlar’a yö-
neldiler. Bu seçimlerle bir önemli husus daha ortaya çHk-
tH. Bunun, Cumhuriyetçi Parti’nin beyaz erkek çoğunlu-
ğunu, özellikle de WASP’larHn değerlerini savunarak yü-
rüttüğü son seçim kampanyasH olduğunu düşünüyorum.
Hatta ABD’de bir televizyon yorumcusu olan O’Re-
illy’nin söylediğine göre ABD’de beyazlar artHk azHnlHğa
düştü. 

-- Zaten orta vade için yapılan hesaplar önümüzdeki
25 yıl gibi bir süre içinde pek çok eyalette beyaz nüfu-
sun azınlığa düşeceğini göstermiyor mu?

E.K.- O kadar değil. Şu anda ABD seçmeninin yüzde
72’si beyaz. Ama belli seçim çevrelerinde, özellikle de
güney eyaletlerde, Nevada’da, Florida’da Hispanikleri,
siyahileri, Asyatikleri göz ardH ederek seçim kazanabilme
şansH yok. Bu gruplardan oy isterken onlarH aşağHlamak,
küçümsemek akHl kârH değil artHk. Bu seçimler seçmenin
şu mesajHnH verdi: Bu gruplarH yok sayarsanHz, düşman
ederseniz bir dahaki seçimleri alamazsHnHz. 
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Siyahlar ve kadınlar ağır bastı
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az oy kullanan kitleydi. Bir de toplam ABD nüfusunun içinde yüzdesi hızla artan Hispanikler var. 
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