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BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE GİDİLEN SÜREÇTE ABD’DE SİYASİ DENGELER 

A. Başkanlık Seçimleri Macerası 

3 Kasım 2020 günü Amerika Birleşik Devletlerinin 46. başkanını belirleyecek seçim için adayların çalışmaları 
bir yılı aşkın bir zamandır devam ediyor. Her ne kadar Koronavirüs pandemisi ilerleyen seçim çalışmalarını 
bir süreliğine askıya almış olsa da seçim tarihinde henüz bir değişiklik olmadı. Cumhuriyetçi Parti, aday 
konusunda Başkan Trump ile tekrar seçime girmekte karar kıldı fakat Demokrat Partili başkan adayları uzun 
süredir kendi aralarında bir yarış içerisindeydiler. Siyasi kariyerine Senatör olarak 1973’te başlayan ve eski 
ABD Başkan yardımcısı da olan Joe Biden, Demokratların en güçlü adaylarından. Onu takip eden ise gerek 
İsrail-Filistin çatışmasında alışılmışın dışında söylemde bulunan ve gerekse “Emgage” gibi ABD’nin önemli 
Müslüman sivil toplum kuruluşlarından da destek gören sosyal demokrat aday  Bernie  Sanders’di.2  ABD’nin 
 

1 mustafa.ozdmr21@hotmail.com 
2 https://www.politico.com/news/2020/02/20/sanders-wins-backing-of-top-muslim-political-group-116284 
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önde gelen medya patronlarından Michael Bloomberg, Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg ise diğer 
Demokrat adaylar arasındaydı. 14 eyalette ve bir bölgede ön seçimlerin yapıldığı “Süper Salı” (Super 
Tuesday) olarak adlandırılan seçimler bu yıl 3 Mart’ta gerçekleştirildi. Süper Salı seçimlerinde Joe Biden 14 
eyaletin 10’unda (Virginia, Alabama, Massachusetts, Maine, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Oklahoma, 
Teksas ve Kuzey Corolina) seçimi kazanırken eyaletlerin 4’ünde (Kaliforniya, Utah, Vermont ve Colorado) ise 
Sanders yarışı önde bitirdi. Amerikan Samoası’nda ise kazanan Bloomberg oldu.3 Süper Salı’dan sonra 
Michael Bloomberg, Elizabeth Warren gibi Demokrat adaylar Başkanlık seçimlerinden aday Biden lehine 
çekildiklerini açıkladılar. Nisan ayına kadar çalışmalarına devam eden Sanders ise Nisanda adaylıktan 
çekildiğini açıklamış oldu.4 Böylece Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Trump’ın karşısında Demokratlar, Joe 
Biden’in arkasında birleşmiş oldular.Ön seçim sonrasında gerçekleştirilecek partilerin ulusal kurultayları ile 
adaylar resmen ilan edilmiş olunacak. Demokrat Parti 13-16 Temmuz’da Milwaukee’de toplantısını yapacak 
iken, Cumhuriyetçi Parti ise 24-27 Ağustos tarihleri arasında Charlotte’de toplantısını gerçekleştirmiş olacak. 

B. Müfettişlerin Trump Tarafından Görevden Alınmaları 

Başkan Trump’ın cephesinde ise durumlar oldukça karışık. Trump, Temsilciler Meclisi’nin başlatmış olduğu 
Azil sürecinden aklanmasının ardından görevden aldığı başmüfettişler ile gündemde. Başkan’ın Temmuz 
ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapmış olduğu telefon görüşmesi hakkında bir muhbir 
raporu Kongre’ye iletilmiş ve böylelikle Trump için soruşturma süreci başlatılmıştı. Rapora konu olan telefon 
görüşmesinde Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik Ukrayna’da soruşturma yapılması 
konusunda Ukrayna Devlet Başkanına baskı yaptığı iddia edilmişti. İşte bu muhbir raporunu Kongre’ye 
ileterek ABD Başkanının soruşturulmasına yol açan İstihbarat Toplumu Başmüfettişi Michael Atkinson, 
Trump’ın azil sürecinden aklanmasından sonra görevden aldığı müfettişlerdendi.5 

Koronavirüs ile mücadele sürecinde ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettiş Vekili Glenn Fine (Pandemi ile 
Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına getirilmişti) ve Christi Grimm (ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler 
Bakanlığı yetkililerinden bir isim) ise COVID-19 hastalarının tedavisinde yaşanan ilaç sıkıntısına ilişkin 
yayınlanan bir raporun ardından Başkan Trump tarafından işine son verilen diğer kişiler.6 

Trump’ın görevden aldığı bir diğer isim ise Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişi Steve Linick oldu. Linick’in 
yerine getirilen isim Stephen Akad ise Başkan Yardımcısı Pence’ye yakın isimlerden. Bu görevden alma 
üzerine Trump’dan detaylı bir açıklama bekleyen Demokratlar, Kongre’de bir soruşturma başlattılar. Eliot 
Engel (Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı) ile Bob Menendez, (Senato Dış İlişkiler Komitesi 
Kıdemli Üyesi) kritik makamların Başkan tarafından bu şekilde temizlenmesine karşı olduklarını söylediler. 
 

3 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51733002 
4https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52275681?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/ 
topics/c5m8rrkp46dt/us-election-2020&link_location=live-reporting-story 
5 https://tr.sputniknews.com/abd/202004041041753742-trump-azil-sorusturmasina-yol-acan-muhbir-raporunu-kongreye-bildiren-
basmufettisin-isine-son-verdi/ 
6 https://www.dw.com/tr/trump-dışişleri-bakanllığı-başmüfetiişini-görevden-aldı/a-53462870 
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise iddialara dair açıklamasında, Linick’in çalışmalarının bakanlığı “küçük 
düşürdüğünü” söyleyerek görevden alınmasını kendisinin talep ettiğini belirtti.7 Linick’in görevden 
alınmasının arkasındaki sebeplere dair ise iki iddia söz konusudur. Birincisi, Cemal Kaşıkçı suikasti ve 
Yemen’deki sivillere yönelik katliamlar gibi sebepler neticesinde Kongre’nin ABD’nin Suudi Arabistan’a 
yönelik silah satışlarının durdurulması yönünde bir tasarısı söz konusuydu. Fakat Bakan Pompeo’nun 
tasarlanan değişiklik gerçekleşmeden önce Suudi’lere 8 milyar dolarlık bir silah satışını gerçekleştirmek için 
süreci hızlandırmak istediğini ve bunun için de Trump’ın acil durum ilan etmesinin yasal olmadığına dair bir 
incelemenin Linick tarafından başlatılmış olduğu iddiasıydı. Bir diğer iddia ise Mike Pompeo’nun 
bakanlıktaki kişileri şahsının ya da eşinin özel işleri için kullanması ve Linick’in de Pompeo’nun görevini 
suistimal ettiğine yönelik bir inceleme başlatmış olmasıydı.8 Trump’ın azil sürecinden aklanmanın sağlamış 
olduğu rahatlık duygusu ile gerçekleştirdiği bu görevden almalar Demokratların tepkisini yükseltti. 

C. George Floyd’un Ölümü ve Irkçılık Karşıtı Protestolar 

25 Mayıs tarihinde ABD’nin Minnesota eyaletinde Minneapolis kentinde bir siyahî olan George Floyd’un 
sigara alırken sahte para kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmasından sonra beyaz bir polis memuru Derek 
Chauvin tarafından 8 dakika 46 saniye boyunca boğazına bastırılarak öldürüldüğü video görüntüleri ABD’yi 
sarstı. Videoda Floyd’un dakikalar boyu “I can’t breathe” (Nefes Alamıyorum!) dediği görülüyordu. 
 

 

 

7 https://tr.sputniknews.com/abd/202005171042058776-abd-disisleri-bakanligi-basmufettisinin-gorevden-alinmasina-kongreden-
sorusturma/ 
8 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pompeodan-gorevden-alinan-mufettis-icin-daha-once-kovmam-gerekirdi-aciklamasi/1848293 
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Bu görüntülerin hemen ertesinde olaydan sorumlu dört polis memuru görevden alınırken ABD’de Siyahîlere 
yönelik ırkçı yaklaşımlara karşı protestolar başlamış oldu. Hemen ertesi gün olayın gerçekleştiği 
Minneapolis’te yüzlerce insan sokaklarda yürüdü. Sadece birkaç gün içerisinde protestolar birçok eyalete 
yayıldı. Göstericiler yere uzanarak “Nefes Alamıyorum” şeklinde sloganlar attılar ve binalar, araçlar, 
karakollar kundaklandı. Başkan Trump 29 Mayıs’ta attığı tweette olayın sorumlularının yerel yetkililer 
olduğunu söylerken “yağma başlarsa, ateş de başlar” uyarısında bulundu ancak bu ifadesi Twitter tarafından 
şiddeti teşvik sebebiyle erişime sınırlandırıldı. Aradan geçen bir haftada gösteriler tüm ülke genelinde 
yayıldı, sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Eylemlerde 4 binden fazla kişi gözaltına alındı. 1 Haziran’da Trump, 
göstericiler tarafından hasara uğratılan St. John Episkopal Kilisesi önünde elinde bir İncil ile poz verirken, 
protestoların kontrol altına alınması için orduyu göreve çağırabileceğini söyledi. Üç gün sonra Floyd için 
Minneapolis’te bir anma töreni düzenlendi ve törene katılanlar 8 dakika 46 saniye boyunca sessiz kalarak 
saygı duruşunda bulundular. Floyd için 9 Haziran’da düzenlenen cenaze törenine ise binlerce kişi katıldı. 
Polis memuru Chauvin ise üçüncü derece cinayet ve taksirle adam öldürme ile suçlanırken ikinci duruşma 
tarihi 29 Haziran olarak belirlendi.9 

C. 1. Protestoların Arka Planı 

George Floyd’un ölümünün arkasından patlak veren gösterilerin arka planda pek çok sebep bulunduğu 
söylenebilir. Artık sıradan bir durum haline gelmiş olan polis şiddetinin ve siyahîlere karşı tarihsel süreçte 
yerleşmiş bulunan kurumsal ırkçılığın, yaşanan acımasız olayın büyük bir toplumsal patlama için bir kıvılcım 
etkisi yarattığı söylenebilir. Olayların temelinde yatan nedenler bunlar olsa dahi çok katmanlı faktörlerin 
etki sahibi olduğunu söylemek mümkündür.  

 

 

9 Protesto sürecine dair bir zaman çizelgesi için bkz.:Cheung, H. (8 Haz. 2020). George Floyd death: Why US protests are so powerful 
this time. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52969905 
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Siyahî nüfusun beyaz nüfusa oranla suç işleme oranları karşılaştırıldığında siyahîlerin oranının daha fazla 
olduğu gözlemlenebiliyor. Fakat burada kurumsallaşmış ırkçılığın tarihsel süreçte sosyal yapıyı da 
şekillendirmiş olması önemli bir faktördür. Aynı karşılaştırma gelir düzeyleri çerçevesinde yapıldığı vakit 
görülecek olan, beyazların gelir düzeylerinin siyahîlerden 10 kat fazla olduğudur. Bu ters orantıyı 
destekleyen bir diğer veri ise polis şiddetidir. 2019 yılında beyazların polis tarafından silahla vurulması oranı 
%36.8 iken bu oran siyahilerde%13.4 olan kendi nüfuslarının iki katına çıkarak %23.4 oluyor.10 Tüm bu 
göstergeler siyahî nüfusun beyazlara oranla daha fazla suçlu olmasının sosyo-ekonomik temellerine işaret 
etmektedir.11 

 

Ekonomik şartlara baktığımızda pandemi süreci nedeniyle yükselen işsizlik oranları ve kötü ekonomik 
koşullar halkın öfkesini dışa vurmak için geçerli bir neden sunmuş durumdadır. Aynı zamanda karantina 
sürecinin yaratmış olduğu sosyo-psikolojik durumların da insanların salgına rağmen sokağa çıkmalarında 
bir rol oynamıştır.12 Tüm bu olayların başkanlık seçimlerinin öncesinde gerçekleşiyor olması siyasilerin 
toplumsal olaylara daha büyük bir hassasiyetle eğilmelerine yol açtı. Bu durum ise toplumsal hareketliliğin 
meşruluğunun siyasiler tarafından tanınmasını kolaylaştırmış oldu. Trump, göstericileri yağmacı olarak 
tanımlarken, Demokrat aday Joe Biden ise protestolara daha taraftar bir yaklaşım sergiledi.13 
 

10 İstatistikler için bkz.:Cuddy, A.(5 Haz. 2020). George Floyd: Fivepieces of context to understand the protests. 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52904593 
11 Amerika’daki kurumsal ırkçılığın Siyahiler üzerinde yarattığı sosyal ve ekonomik sonuçları noktasında önemli bir çalışma için 
bkz.. Alice Goffman, On The Run: Fugitive Life in An American City, Picador, New York, 2015 
12 Daragahi, B. (10 Haz. 2020). Why the George Floyd protests went global. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-
atlanticist/george-floyd-protests-world-racism/ 
13 Biden on George Floyd: Death is great ‘inflectionpoint in US history’.https://www.bbc.com/news/av/uk-52975910/biden-on-
george-floyd-death-is-great-inflection-point-in-us-history 
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Sonuç 

Kasım seçimlerine ilerleyen zaman diliminin hem pandemi süreci ile hem de ırkçılık karşıtı gösterilerle 
kesişmiş olması, ABD’deki sosyo-ekonomik yapıyı daha da kırılgan bir hale getirmiş durumdadır. Başkanlık 
seçimleri ise yukarıda da ifade edildiği gibi her türlü problemin siyaset arenasında konuşuluyor olmasını 
sağladı. Tarihsel sürece bakıldığında Amerika’da siyahîlerin haklarının genişletilmesinin ancak toplumsal 
hareketlerle mümkün olduğu görülebilir. Fakat bu protestoların ülkedeki kurumsallaşmış ırkçı yapıyı 
temelden değiştireceğinin gözlemlenebilmesi için daha uzun bir zaman dilimine ihtiyaç vardır.  

Sömürgeci yapının bir mirası olan ırkçılığın tüm dünyada hüküm sürdüğü herkesçe bilinmektedir. Irkçılık 
karşıtı gösterilerin yalnızca Amerika ile sınırlı kalmayıp bir hafta içerisinde tüm dünyaya yayılması insanlığın 
küresel vicdanının bir yansıması olarak yorumlanabilir. Salgın riski tüm dünyada devam ederken Avrupa’dan 
Asya’ya hatta Avustralya’ya uzanan geniş bir coğrafyada insanların sokaklara dökülmesi bu durumun bir 
göstergesidir. Üstelik sömürgeciliği ya da ırkçılığı hatırlatan heykellerin tüm dünya çapında tahrip edilmesi, 
aynı mahiyetteki cadde/sokak isimlerinin değiştirilmek istenmesi,14 insanlığın ırkçı tarih mirası ile 
yüzleşmek istediğinin bir kanıtıdır. Tüm bu yaşanan süreç gerek Amerika’da gerekse tüm dünyada 
tarihsel/sosyolojik uzun süreli bir değişimin başlangıcın işaret ediyor olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52978242 


