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GİRİŞ
Son yüzyılda dünya genelinde görülen rejim veya sistem değişikliklerine rağmen, Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) statik yapısını, seçim sistemi başta olmak üzere, korumaya devam etmektedir. Anglo-Sakson rejimin;
-Nüfusun büyük kısmını oluşturan Avrupa kökenlilerle nüfusları sınırlı Yahudilerin ortaklığını
esas alan,
- Siyahileri sorunlu kesim statüsünde gören,
- Latin Amerikalı Hispanikleri de henüz kabullenmeyen yapısı, kendini bütün nitelikleri ile
“muhafaza” etmektedir.
Nüfus olarak azınlık, iktidardaki pay bakımından “mutlak çoğunluk” Yahudilerin ülke siyaseti üzerindeki hegemonyası azalmadı, artma yönünde ise gücünün sınırlarına ulaştığından değişim
gereği duyulmadı.
Yönetimin, Demokrat veya Cumhuriyetçi başkana bırakılmış göründüğü; temsil, yasama ve
denetlemenin senato ve kongre üzerinden icra edildiği ülkede başkanlık seçimleri, bugüne kadar,
ülkede bir değişim umudu oluşturmaktan öte, ABD politikalarının dört yılda bir tartışılıp gözden
geçirilmesini sağladı. Zira iki partili sistemde hiçbir başkan adayı, ABD için bazı tashihleri aşan
vaatlerde bulunmadı. Başkanın kişiliği, statik yapıyı sadece renklendirdi ve ABD’de siyasetin canlılığını koruduğuna dair magazinsel bir değer taşıdı.
Bu statik sistemde, başkanlık seçimlerinin sonuçları, ABD’nin müstakbel başkanının ne yapacağından öte, ABD’nin sözü edilen rejim yapısının icraatlarını hangi başkan adayı üzerinden gerçekleştireceğini haber verdi.
Başkanın şahsı bugüne kadar, izlenecek siyasetin sadece bir simgesi olarak kaldı. ABD’nin
son başkanlık seçimlerinin sonuçları da bu statik rejim ve sistem yapısından bağımsız değildir.
Analizimiz, bu peşin hükmü göz ardı etmeden ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerde,
henüz resmi sonuçlar açıklanmamışsa da delege sayısı bakımından önde olup başkan seçilen Joe Biden’ın muhtemel siyasetini değerlendirmek üzere kaleme alınmıştır.
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Demokratlar ve
Cumhuriyetçiler
ABD’de devlet
kurum ve kuruluşlarının
yanında seçim sistemi de
müesses nizamın istikrarını
sağlamak üzere kurgulanmıştır. Bu kurgunun eseri
olarak siyasi sistemde başka
partiler de bulunmasına
rağmen yaklaşık iki yüz elli
yıllık ABD tarihinde, daima
iki siyasi akım -Cumhuriyetçiler ile Demokratlar- etkin oldular.1
Bu iki partinin mensupları, ideolojik yakınlıktan ziyade çıkar birlikteliği
etrafında örgütlenmişlerdir.
ABD’nin kuruluş sürecinde tek çatı altında bulunan
iki ana siyasi akım, 1850’li
yıllarda kölelik yanlısı Güneyli Demokratlara karşı,
çıkarları gereği kölelik karşıtı Kuzeyli Demokratların
partiden ayrılarak Cumhuriyetçi Parti’yi kurmasıyla
bölünmüştür. Sonraki yıllarda meydana gelen Amerikan İç Savaşı’nı Kuzeylilerin kazanmasıyla ABD’nin
mevcut siyasi düzeni büyük
ölçüde tamamlanmıştır.
1 ABD seçim sisteminin özet
bir analizi için bakınız: SDAM,
“ABD Başkanlık Seçimleri:
Trump mı, Clinton mı?” http://
sdam.org.tr/haber/67-abd-baskanlik-secimleri-trump-mi-clinton-mi/
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Soğuk Savaş sonrası dönemde başkanlık iki parti arasında bir tür sistematik sırayla el değiştirmiştir. Birbirlerinin politikalarına tepki olarak gerçekleşen bu değişimlerde Demokratlar genelde
ılımlı ve içe dönük bir imaj oluşturmaya çalışırken Cumhuriyetçiler, saldırgan ve yayılmacı bir görüntü sergilemiştir. 11 Eylül sonrası, Cumhuriyetçi George W. Bush döneminde yaşanan Afganistan
ve Irak işgalleri bunun somut örnekleridir. Öte yandan 2008’de görevi devralan Obama’nın oluşturmaya çalıştığı ılımlı ABD imajı ise Demokratların genel karakteristik yapısına örnektir.2
Son dönem Amerika’sında, “Siyonist Hıristiyanlar” olarak da bilinen, Yahudi yanlısı Protestan-Hıristiyan yapılaşma Evanjelizm ile Cumhuriyetçiler, “Medeniyetler Çatışması” tezi3 arka planıyla siyaset üretmekteler. Bu çatışmacı tez, özde ABD’nin klasik sisteminin dünyaya hükmetmesini,
Avrupa’nın bu sistemin yedeğinde durmasını, Rusya ile uzlaşı içinde olmayı, Çin’le çatışmayı ve ona
karşı ABD ortağı Hint faşizmini Asya’da güçlendirmeyi, İslam dünyasının ise son siyasal varlığını da
imha etmeyi öngörmektedir.
Buna karşı “Tarihin Sonu” tezini4 öne süren Demokratlar, küreselleşen dünyada ABD’yle çatışacak kabiliyette bir gücün kalmadığını, ABD’nin Batı Avrupa’nın liberal insancıl değerleri üzerinden dünyada kendi liderliğinde bir küresel uzlaşı ortamı sağlayabileceğini öne sürerler. ABD’nin çatışmak yerine, “savunma” politikalarından ödün vermeden “yumuşak güç”ün etkisinden yararlanarak
yeni Rusya ulusalcılığı ile İslamî muhalefeti yenebileceğini, Çin’i de karşısına almak yerine onunla
uzlaşmayı seçmesinin daha kazançlı olduğunu benimserler.
İlk okuyuşta karşıt görünen bu iki tez, özde birbirini tamamlayacak mahiyette üretilmiştir.
Dolayısıyla titizlikle takip edildiğinde ABD’de Demokrat başkanlarla Cumhuriyetçi başkanların dışarıya yönelik politikalarının birbirini tamamladığı görülür. Örneğin, Demokratların, liberal
değerler doğrultusunda desteklediği azınlık gruplar, hakim uluslara yakın duran Cumhuriyetçi başkanların ülkelerin ulusal iktidarlarını dizginlemesinde hep önemli bir işlev görmüştür.5
İç politikada ise özellikle Obama Dönemi (2008-2016) ile birlikte Demokratlar ve
Cumhuriyetçiler arasında önemli farklar izlenmektedir. Obama ile birlikte Demokratlar,
Cumhuriyetçilerin “sosyalist politikaları benimsediler” ithamına maruz kalacak kadar sosyal politikalardan söz ettiler. Katı bir kapitalist ve popüler tabirle “vahşi liberal” bir sistemi benimseyen
ABD’de vatandaş, sosyal güvenceden yoksundur. Sokaklarda yaşayan ve büyük çoğunluğu Siyahi ve
Hispaniklerden oluşan işsiz kesim için devlet güvencesi, sağlık sigortası söz konusu değildir. Ülkede
bireyin değeri, ödediği vergi ile ölçüldüğünden vergiye konu olacak geliri olmayan bu kesimler, ultra
zengin sınıf ile iyi ekonomik koşullara sahip “beyaz yakalılar”dan oluşan iki sınıflı ülkede bir tür sınıf
2 Can Yavuz, “Amerikan Siyasi Partileri”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 88, Sayı: 5, Yıl: 2014;  http://sdam.org.tr/haber/67-abd-baskanlik-secimleri-trump-mi-clinton-mi/,
http://sdam.org.tr/haber/156-amerika-birlesik-devletlerinde-baskanlik-degisimi-ve-abd-turkiye-iliskileri/
3 “Medeniyetler Çatışması”, Samuel Huntington’a ait Sovyetler Birliği’nin çöküşünden (1991) sonra, uluslararası ittifak
veya çatışmalarda belirleyici unsurun politik ya da ekonomik ideolojiler değil, medeniyetler olduğunu ve 21. yüzyılda da
bu trendin devam edeceğini ifade eden bir tezdir. Huntington, bu tezi 1993’te Foreign Affairs dergisinde bir makale olarak
yayımladı, 1996’da ise kitaplaştırdı.
4 “Tarihin Sonu ve Son İnsan”, Huntington’ın yakın çalışma arkadaşı ve 1981-1982 yıllarındaki Mısır-İsrail Görüşmelerinde ABD heyeti üyesi Yoshihiro Francis Fukuyama’ya ait ve liberal demokrasi ile birlikte Batı uygarlığının mutlak bir
üstünlüğe ulaştığını öne süren tezdir. Tez, 1992’de yayımlandı.
5 http://sdam.org.tr/haber/80-trump-politikalarinin-dusunsel-arka-plani-ve-abdnin-olasi-dis-siyaseti/
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dışı kesimi oluştururlar, oy verme dışında herhangi bir hakka sahip değillerdir.
Demokrat Parti’den seçilen Obama, bu kesime yönelik sosyal güvenlik vaadinde bulundu ve
bu yönde kısmi adımlar attı. Cumhuriyetçiler ise bu yöndeki politikaları “aptallık” olarak gördüler,
Obama’nın daha çok “sosyal demokratlık” çerçevesine giren politikalarını ülkenin adım adım sosyalizme götürülmesi olarak anladılar ve bu politikalara şiddetle tepki gösterdiler.6 Hatta Cumhuriyetçi
partiden eski Alaska Valisi ve 2008 seçimlerinde ABD Başkan Yardımcısı Adayı Sarah Palin, Obama’yı Amerika’ya komünizmi getirmekle itham etti.7
ABD iç siyasetinin iki simge tartışması, kürtaj serbestliği ve Siyahi haklarıyla özdeşleşen
ırkçılıktır. Daha laik bir görünüme sahip Demokratlar, kürtajın serbest olmasından yanalar. Daha
“dindar” bir politika iddiasındaki Cumhuriyetçiler ise kürtajın serbest bırakılmasına karşı çıkarlar ve
bu konu, ABD’nin her başkanlık seçiminin klasik gündemleri arasındadır.
Siyahi hakları ile özdeşleşse de Latin Amerikalı Hispanikleri de ilgilendiren ırkçılık konusunda ise Demokratlar, Amerika’nın mevcut durumunun sorunlu olduğunu kabul ederken Cumhuriyetçiler her şeyin yolunda gittiğini düşünmekteler. Dolayısıyla Siyahilere yönelik özellikle polis
tutumları, Demokratlar tarafından ırkçılıkla ilişkilendirilirken Cumhuriyetçiler tarafından günlük asayiş
sorunu bağlamında görülmektedir.8

Şekil 2: ABD’nin 45. başkanı Donald Trump

Şekil 3: Mike Pompeo ve Mike Pence

Donald Trump, Alman kökenli bir işadamı
olarak dikkatini daha çok Amerika’nın kalkınmasına vermiş bir başkandı. “Make America Great Again
(Amerikayı Yeniden Harika Yap)” sloganı ile özetlenen Trump politikaları, Amerika’nın kalkındırılmasını, ekonomik yıpranmışlığı gidermeyi, bunun için
dışarıdaki askeri varlığı dahi sınırlandırmayı vaat
ediyordu. Ancak Trump’ın geleneksel ABD siyasetini dehşete düşürmüş görünen(?) ulusalcı politikaları,
dışarıda Evanjelist eğilimli Başkan Yardımcısı Mike
Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından
bir tür kontrol altında tutuldu. İçeride ise Kovid 19’un
yol açtığı sorunlar Trump’ın dört yıldaki kazanımlarını bir anda sıfırladı. “Pandemiden önce Trump yönetiminin ilk üç yılındaki veriler sağlıklı ve sağlam
bir ekonomiye işaret ediyordu. Ancak mart ayından
itibaren küçük işletmeler ülkenin dört bir yanında kapanmaya başladı ve bu yılın nisan ayı ortasında işsiz

6 https://www.cnnturk.com/2009/yasam/diger/09/29/obama.marksist.politika.mi.uyguluyor/545482.0/index.html;
ps://www.bbc.com/turkce/haberler/2009/09/090908_obama_education;
https://www.foxnews.com/politics/obama-karl-marx-girls-memoir
7 https://www.huffpost.com/entry/sarah-palin-obama-socialist_n_2237163
8 https://www.dw.com/tr/abd-seçimlerinde-gündemi-belirleyen-beş-konu/a-55462412
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ABD’lilerin sayısı 23 milyonu geçti. ABD’deki İşgücü İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre yüzde
3,5 seviyesinde olan işsizlik oranı sadece iki ay içinde yüzde 14,7 seviyesine çıktı.”9
Ne var ki Amerikan siyasetinin dış politika yönü, iç politikada seçim sonuçlarını etkileyen bu
hususları, bir teferruat bağlamına düşürmekte; iç-dış politika etkileşimini ABD açısından anlamsız
kılmaktadır. Bunda Amerikan toplumunun dış politika açısından sergilediği apolitik karakterin doğrudan etkisi bulunmaktadır. Cüzi miktardaki bir vergi artırımı toplumda büyük huzursuzluklara ve
protesto gösterilerine söz konusu olabilirken ABD’nin gerçekleştirdiği işgal ve katliamlar yalnızca
ABD askerlerinin “acı ve kahramanlık hikâyeleri” bağlamında tartışılmaktadır. Bunun için Amerikan
politikasını dışarıdan takip eden gözlemcilerin dikkati tabii olarak ABD’nin bundan sonra izleyeceği
dış politika üzerindedir.

Joe Biden:
“Yahudi Olmayan Bir Siyonist”
1942 Pensilvanya doğumlu Joseph Robinette (Joe) Biden, İngiliz, Fransız ve İrlanda karışımı kökenli, avukat bir Amerikalı.
Zengin bir işletmeci olup sonradan ekonomik sorunlar yaşayan bir aileye mensup
olan Biden, 1972’de Amerikan tarihinin en
Şekil 4: ABD’nin 46. başkanı Joe Biden
genç altıncı senatörü olarak Delaware’dan
Senato’ya seçildi. Son seçimin yapıldığı günlerde, 20 Kasım 2020’de 78. doğum gününü kutlayan
Biden, Amerika’nın bugüne kadar seçilmiş en yaşlı başkanıdır.
1973-2009 yılları arasında aralıksız bir şekilde Delaware Senatörlüğü görevinde bulunan  Biden, ABD tarihinin en uzun süre senatörlük yapan isimlerinden biridir. Senatörlüğü süresince George
(Baba) Bush’un açtığı Körfez Savaşı’na (1990-91) karşı çıktı. Ama Demokrat Parti’den seçilmiş
olmasına rağmen Cumhuriyetçi George W. (Oğul) Bush’un 2002’de Irak’a açtığı savaşı destekledi.
Kadına Yönelik Şiddet Yasası gibi Demokrat Parti’nin politikalarını yansıtan yasalarda önemli bir paya sahip olan Biden, 2008-2016 yıllarında Obama’nın başkan yardımcılığını yaptı. Uzun
siyasi geçmişiyle daha çok Obama’nın başına dikilen bir “sistem bekçisi” olarak değerlendirildi.
Biden’ın başkan yardımcısı iken sarf ettiği “Ben, genç bir senatör iken Yahudi olsaydım Siyonist olurdum, demiştim. Şimdi ben, bir Siyonistim, Siyonist olmak için Yahudi olmak gerekmez.”10
sözü sadece Biden’ın siyasal kimliğini açıklayan değil, ABD’nin rejim yapısının bir tür kartviziti ile
eşdeğer bir ifade. Biden, bu açıklamayı Nisan 2007’de ve Obama’nın başkan yardımcısı adayı olarak
seçilmeden kısa bir süre önce yaptı.
Biden, genel olarak İsrail’e mesafeli duran Katolik kimliğine aykırı biçimde Yahudilerin siyasi talepleri için çalışan bir isim olarak bilinir. Belki Katolik kökeninin bu yönde Yahudilerin zihninde
9 https://www.dw.com/tr/abd-seçimlerinde-gündemi-belirleyen-beş-konu/a-55462412
10 https://www.dailymotion.com/video/x36nyor
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aleyhinde bir imaj oluşturmasına karşı
önlem olarak Biden, sıklıkla Yahudilerle dostluğunu vurgulayan açıklamalar
yapmıştır. Örneğin, Nisan 2015’te başkan yardımcısı olarak Kudüs’te katıldığı
İsrail Bağımsızlık Günü Kutlamalarında
“Benim adım Biden ve herkes bilir ki
ben İsrail’i severim” dedi.11
Söz konusu geçmişiyle birlikte,
“Donald Trump’a Beyaz Saray’da sekiz
yıl verirsek, bu ulusun karakterini sonŞekil 5: Joe Biden ve Binyamin Netanyahu
suza kadar ve temelden değiştirecek, kim
olduğumuzu bize unutturacak ve ben bunu seyretmekle kalamam!” sözü, Biden’ın nasıl bir başkanlık
yapacağını açıkça ortaya koyar.12 Dolayısıyla Biden’ı ABD başkanlığı süresi dolduktan sonra, “Demokrat Partili muhafazakâr bir politikacı” diye tanımlayacağımız kesin gibi. Demokrat Partililik,
onun siyasi köklerine göndermede bulunurken muhafazakârlık onun Cumhuriyetçilere yakınlığını ve
geleneksel ABD siyaseti ile ilişkisini ifade eder.
ABD’nin İslam dünyasını en çok ilgilendiren politikalarının başında hiç kuşkusuz Kudüs ve
Filistin sorunu gelmektedir. Biden, 2013’te katıldığı bir toplantıda, II. Dünya Savaşı sonunda İsrail’in
kurulması gündeme geldiğinde babasının, bir Hıristiyan olarak “Hangi ülke, Filistin halkını yerinden
ederek İsrail’in kuruluşunu amaçlayabilir ki?” diyerek şaşkınlığını dile getirmesini İsrail’in kendisini sürekli güvenlik tehdidi altında görmesinin haklılığına kanıt getirmiştir. Aynı toplantıda “Biz,
İsrail’in kendini güvende hissetmesi için daha çok çalışmalıyız.” diyen Biden “Ben, sekiz başkanla
çalıştım, size temin ederim ki hiçbiri Başkan Obama kadar İsrail’in güvenliğine hizmet etmemiştir.”
beyanında da bulunmuştur. “İsrail olmasaydı onu biz kurmalıydık.” sözü de yine Biden’a aittir.
Trump’ın Kudüs ile ilgili en önemli icraatı, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması (2017) ve İslam dünyasını da bunu kabul etmeye zorlamasıdır. Biden, genel olarak Trump politikalarından geri dönüş vaadinde bulunurken Kudüs konusunu hiç gündeme getirmemiştir.
Trump’ın tasarı aşamasında kalan “Yüzyılın Planı” ile ilgili Biden herhangi bir beyanatta
bulunmamıştır. Ancak Biden, planın bir ön safhası niteliğindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve
İsrail arasındaki “normalleşme” anlaşmasını hararetle desteklemiş; kendi internet sitesinde beyanda
bulunarak anlaşmayı “tarihi bir adım” olarak değerlendirmiştir. Beyanında bu anlaşmaya gelinen süreçte Obama-Biden döneminin katkılarını vurgulamış, kendisinin bizzat BAE yetkilileri ile görüşerek
onları İsrail’le buluşturmaya çalıştığını ifade etmiş ve “Biden-Harris yönetimi bu ilerlemeyi devam
ettirecek, bölgedeki tüm ulusları bu noktaya getirmeye zorlayacaktır.” demiştir.13
11 https://www.arabamericannews.com/2020/03/18/zionist-biden-in-his-own-words-my-name-is-joe-biden-and-everybody-knows-i-love-israel/
12 https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/elections/joe-biden.html
13 https://medium.com/@JoeBiden/my-statement-on-the-agreement-between-israel-and-the-united-arab-emirates-3da70088e519
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Filistin konusunun hiç kuşkusuz simge
konularından biri de işgal edilen Filistin toprakları üzerinde yapılan Yahudi yerleşimci siteleridir. Biden’ın İsrail’le çalışmaktan keyif
alacağını yazan İsrail basını onun bu konuda
Trump Dönemi’nden farklı bir duruşunun olduğunu yazmaktadır. Ancak “Tarih bize öğretmiştir ki yönetimde kim bulunursa bulunsun yerleşimci konusu yolunda yürümüştür!”
görüşündedir.14 Trump’ın seçimi kaybederek
“topal ördek” konumuna düştüğü bir süreçte
Şekil 6: İsrail’in ABD desteği ile işgal ettiği Filistin toprakları
Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İsrail tarihinde ilk kez bir yasadışı Yahudi yerleşim noktasına gitmesi
de Biden’ın bu noktaya Trump döneminden farklı yaklaşacağının ve Trump cephesinin bugünden
haklarındaki kuşkuları izale ederek 2024 seçimlerine hazırlandığının işareti kabul etmek yerinde olur.
Biden’ın yine İsrail yanlısı olarak bilinen başkan yardımcısı Kamala Harris, Filistin konusunda Trump döneminde atılan bazı adımlardan dönüşler olacağını vaat etmiştir. Buna göre,
Biden yönetimi,
-Trump tarafından kesilen Filistinliler için insani yardımı geri getirecek ve Doğu Kudüs’teki
ABD konsolosluğunu yeniden açacaktır.
-Doğu Kudüs’ün hastanelerine veya mülteci ajansı UNRWA’ya yardımları yeniden başlatacaktır.
Harris, aynı beyanda, “Joe ve ben her Filistinlinin ve her İsraillinin değerine inanıyoruz ve Filistinlilerin ve İsraillilerin eşit özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasi önlemlerinden yararlanmasını
sağlamak için çalışacağız. İki devletli bir çözüme bağlıyız ve bu hedefi baltalayan her türlü tek taraflı
adıma karşı çıkacağız. İlhak ve yerleşim genişlemesine de karşı çıkacağız.” demiştir.
Obama-Biden Dönemi politikaları düşünüldüğünde Harris’in bu vaatleri, Filistinliler açısından, yeni bir “oyalama” sürecinden öte bir anlam taşımamaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla Biden, Filistinlilere yönelik Trump Dönemi’nde alınan bazı kısıtlama kararlarından kısmi geri adım atmakla
yetinecektir.
İsrail, Obama Dönemi’nde 38 milyar dolar gibi astronomik “savunma” destekleri aldı. İsrail
basını, dışarıya yardımı kısıtlayan ve ekonomi ile ilgili dikkati ABD vatandaşlarında olan Trump’ın
aksine Biden’ın bu yardımları yeniden başlatmasını umut etmektedir.15

14 https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/6/19614/Despite-the-Hiatus-Bidens-Love-Affair-with-Israel-Will-Continue;
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-should-israel-s-settlers-fear-joe-biden-1.9305130
15 https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/6/19614/Despite-the-Hiatus-Bidens-Love-Affair-with-Israel-Will-Continue
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Biden’ın Vaatleri
Biden, Nisan 2020’de Foreign Affairs’e yazdığı “ABD’yi Niçin Yeniden Lider Yapmalıyız?”
başlıklı, ayrıntılı makalede, genel olarak Trump politikalarından dönüş vurgusu yapmıştır. “Biz hem
güçlü hem akıllı olabiliriz.” ve “Yine de diplomasi, Amerikan gücünün ilk aracı olmalıdır.” diyen Biden, on binlerce askerin katıldığı, büyük ölçekli ve ucu açık savaşlara girmek yerine “Özel Kuvvetlerin
askeri ve istihbarat varlıkları kullanarak yerel ortakları ortak bir düşmana karşı desteklemek” önerisinde bulunmuştur.   Biden’a göre daha küçük çaplı askeri yapılar da ulusal çıkarları korumakta
yeterli olabilir. Dolayısıyla Biden, ABD’nin küresel güç olma iddiasını Amerikan hazinesi için daha
az masraflı vekalet savaşları ile sürdürmeyi önermektedir. Trump’ın da görüşü bundan farklı değildi,
nitekim Trump görev süresi sona ermeden İslam dünyasındaki ABD askeri varlığını en aza indirme
ısrarını sürdürmektedir.
Biden, seçim vaatleri niteliğindeki aynı makalede, Amerika Birleşik Devletleri için hesapsız
can kaybı ve hazine harcamalarına mal olan savaşların da zamanının geçtiğini ifade etmektedir. Ancak Biden, savaştan söz ettiği paragrafını ABD politikalarına uygun olarak doğrudan İslam dünyasına
ayırmıştır. “Uzun süredir savunduğum gibi, askerlerimizin büyük çoğunluğunu Afganistan ve Orta
Doğu’daki savaşlardan eve getirmeliyiz ve misyonumuzu, dar anlamda El Kaide ve İslam Devleti’ni
(veya IŞİD) yenmek olarak tanımlamalıyız. Suudi liderliğindeki Yemen’deki savaşa desteğimizi de
sona erdirmeliyiz. Terörle mücadeleye odaklanmamızı dünya çapında ve evde sürdürmeliyiz. Ancak
kazanılamaz çatışmalarda takılı kalmak, dikkatimizi gerektiren diğer sorunlara liderlik etme kapasitemizi tüketir ve Amerikan gücünün diğer araçlarını yeniden inşa etmemizi engeller.” diyen Biden, İslam dünyasıyla ilgili savaşta askeri güç seçeneğini elde tutmakla birlikte savaşa takılıp kalmaya karşı
çıkmakta, dolayısıyla vekalet savaşlarının yanına ABD rolü olarak, istihbarat, yönlendirme ve yumuşak güçlerden (propaganda, zihinsel dönüşüm vs.) yararlanmanın önemine dikkat çekmektedir.16
Dolayısıyla Biden’ın İslam dünyasına “Haçlı Savaşı” niteliğinde savaş ilan eden Bush Doktrini’nden17 vazgeçtiği söylenemez. Biden, sadece bu doktrinin Trump tarzı kabaca dillendirilmesi yerine, bir bakıma İslam dünyasını ürkütmeden öldürecek şekilde uygulanmasından yana görünmektedir.

Kamala Harris ve Azınlık Politikaları
Kamala Harris’in başkan yardımcısı olarak seçilmesi Demokratların, Bill Clinton Dönemi’nden (1993-2001) bu yana yöneldikleri neo-liberal politikalar açısından anlamlı bir tercihtir.
Kamala Devi Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından Jamaikalı Siyahî bir avukattır. 1964 Kaliforniya doğumlu Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. 2010 ile 2014
yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. İki dönem savcılık yaptıktan
sonra, 2016 yılında Demokrat Parti’den California Senatörü olarak seçildi. 2020 başkanlık seçim16 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again
17 Ağır, Bülent Sarper, “Bush Doktrini: Küresel Bir Hegemonik İstikrar Arayışı mı?”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 3, Sayı
12 (Kış 2006- 2007), s. 71-100.; Seren, Merve, “ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi: Amerikan Savunması ve Caydırıcılığı”, STM Teknolojik Düşünce Merkezi Trend Analizi, Şubat 2018.
https://thinktech.stm.com.tr/uploads/raporlar/pdf/832018143027377_stm_abdulusalguvenlikstratejibelgesi.pdf ;
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lerinde Demokrat Parti aday adayıydı. Ancak Demokratlardan yeterli desteği alamayınca Biden’ı
desteklemeye karar verdi.18
Adaylığını ABD’de azınlık haklarının simgesi hâline gelen Martin Luther’e adayan Harris’in
Clinton Dönemi’nde tohumları atılan, Obama döneminde epeyce boy veren azınlık meselelerine
odaklanacağı kesin gibi.
Demokratlar, İslam dünyası bağlamında hem makro hem mikro anlamda azınlık konusuna özel
bir önem veriyorlar. Mezhepsel ve etnik azınlıkların yanında, neo-liberallerin “dezavantajlı gruplar”
kapsamında azınlık olarak tanımladıkları kadınlar ve marjinal gruplar da Demokratların ABD politikaları için ilgilendikleri kesimler arasında yer alır.
İslam dünyasında laik kadın yapılanmaları ve marjinal cinsel gruplar, Trump yönetiminin ilgisizliği karşısında, o dönemde sadece Avrupa’daki kurumlardan ve Soros Vakfı gibi yapılardan beslenmek durumunda kalmışlardı. ABD, resmi anlamda onlarla iletişime geçmeye genellikle duyarsız
kalmıştı. Harris’in Obama Dönemi’nde Hillary Clinton’ın rolüne bürünerek tekrar bu gruplarla iletişime geçmesi beklenebilir.

Türkiye, Suudi Arabistan ve İran’la İlişkiler
12 Eylül 1980 darbesinden hemen önce Türkiye’de bulunan ve
dönemin Genelkurmay Başkanı cunta lideri Kenan Evren’le görüşen Biden’ın darbeyle ilişkisinin bulunduğuna dair önemli iddialar
vardır.19 15 Temmuz Darbe girişimi de Obama-Biden Dönemi’nin
son aylarında yapıldı ve Obama yönetimi, darbe girişimi konusunda
net bir açıklama yapmadı. Demokratlara yakın ABD’li çevreler ise
darbe girişimiyle ilişkili olarak soruşturmalara dahil edildiler. Eski
CIA yetkilisi ve Fethullah Gülen’e yakın bir isim20 Graham Fuller,
Nisan 2016’da yayımladığı “Turkey and the Arab Spring: Leadership in the Middle East’te (Türkiye ve Arap Baharı: Orta Doğu’da
Liderlik)” adlı kitabında darbeyi teşvik etti, darbe girişimini haber
verdi. Bundan dolayı 15 Temmuz’dan sonra, Türkiye’de hakkında
Şekil 7: Graham E. Fuller’in “Türkiye
ve Arap Baharı: Ortadoğu’daki Liderlik” yakalama kararı çıkarıldı. Darbe soruşturmaları konusunda hakkınkitabı
da yakalama emri çıkarılan diğer bir isim ise Fuller’ın dostu ve sıkı
bir Obama-Biden hayranı Henry Barkey. Biden’ın Türkiye ile ilgili
tutumunda etkili olabileceği düşünülen Barkey’in başta Halkların Demokratik Partisi (HDP) olmak
üzere Türkiye’deki bazı sol yapılarla yakın bir teması olduğu bilinmektedir.21

18 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53743995
19 https://yetkinreport.com/2020/11/02/joe-biden-12-eylul-darbesi-oncesinde-ankaradaydi/
20 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-42196162
21 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/osman-kavala-ve-henri-barkey-hakkinda-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi/2000566
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Biden’ın Ocak 2020’de ortaya çıkan konuşmasında “Muhalif Türk liderlerini desteklersek,
onları daha cesur davranmaya itersek Erdoğan’ı yenebilirler. Darbe ile değil seçimle!”22 şeklindeki
sözleri Türkiye’de Biden Dönemi konusundaki endişeleri artırdı.
Biden Rum ve Ermeni lobilerine yakın bir isim ve bu yöndeki açıklamalarından dolayı Türkiye’den bugüne kadar iki kez özür dilemek zorunda kaldı.23 Başkan Yardımcısı Harris de Ermenilerin
soykırım iddialarının en önemli destekçileri arasındadır.
ABD Senatosu, 2019 yılının sonunda 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak tanıyan
tasarıyı kabul etti. Harris, o dönemde yaptığı açıklamada, “Geçmişimizle ilgili rahatsız edici gerçekleri, bunları tekrarlamamak için her zaman konuşmamız gerekiyor. İnsanlık tarihinin en karanlık
sayfalarından biri olan Ermeni Soykırımı’nı tanıyarak, hayatını kaybedenleri onurlandırıyor ve insan
haklarını koruma kararlılığımızı teyit ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Harris, aynı zamanda Suriye’deki PKK ile bağlantılı PYD yapılanmasını da açıkça destekliyor. Bu nedenle Trump’ın Suriye’deki ABD askerlerini geri çekme kararına da tepki göstererek onu
sert bir dille eleştirdi.24
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde ABD ile ilişkilerinde umudu, Biden’ın başkan olunca daha
sorumlu davranması ve ABD’nin kurumsal yapılarının Biden’ı sınırlandırmasıdır. Türkiye’nin bugünlerde tekrar Avrupa ile ortaklığı canlandırma çalışmaları da Biden’dan duyulan endişeyle ilişkilendirilebilir. Türkiye, Rusya ve Çin’le iyi ilişkiler içinde ancak hâlâ bir tür yeni “Doğu Bloku”nun
içinde görünmeyi çıkarlarına uygun bulmamaktadır. Bu nedenle ABD’yle ilişkilerinin bozulmasından
kaynaklı görünüm sorununu Avrupa’yla yeniden yakınlaşarak çözmeyi düşünmektedir.
Biden döneminde ABD’nin İsrail ve
BAE ortaklığını rahatsız etmeden İran’la
ilişkilerini yumuşatması beklenmektedir.
İran için öncelikli konu ise 2015 yılında
İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanıp
Nükleer Anlaşma olarak tanınan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na geri dönülmesi ve
bunun için İran’a yönelik ambargonun sonlandırılmasıdır.

Şekil 8: Donald Trump’ın Kral Selman ile görüşmesi.

22 https://www.youtube.com/watch?v=77MLSqvzG_Y
23 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52973052
24 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53743995
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İran Cumhurbaşkanı Ruhanî’ye
göre ABD yaptırımları nedeniyle ülkesi,
bugüne kadar 150 milyar dolar zarar etti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad
Zarif, ABD seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı
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açıklamada “Biden, ABD başkanı olarak Beyaz Saray’a çıkması halinde üç başkanlık kararnamesiyle
tüm yaptırımları kaldırabilir.” dedi. Biden’ın da Nükleer Anlaşma’ya geri dönülmesinden yana olduğu bilinmektedir.25 Ancak Biden’ın Obama Dönemi’nde olduğu gibi, İran’ın Arap Yarımadası’na
açılımına olumlu yaklaşıp yaklaşmayacağı henüz belirsizliğini korumaktadır.
Obama-Biden Dönemi’nde Suudi Arabistan-ABD ilişkileri en olumsuz süreçlerden birini yaşadı. Dönemin Suudi Kralı Abdullah, 2011 yılı olayları sırasında Mısır’da Hüsnü Mübarek’in saygınlığının korunmadığı gerekçesiyle doğrudan Obama’yı uyardı.26 Obama Dönemi’nde ABD’nin Suudi’yi mezhep bağlamında bölmek istediğine dair uç görüşler de öne sürüldü.
Suudi Arabistan, Trump’ın 2016’da başkan olarak seçilmesini coşkuyla karşıladı. Suudi Arabistan’ın aynı zamanda o dönemde Trump’ın seçim harcamalarına ortak olduğu öne sürüldü. Suudi
yönetimi, Trump’ı göreve başlar başlamaz Riyad’da ağırladı ve Trump’ın politikalarının en önemli
finansörlerinden biri olarak öne çıktı. Buna karşı Trump, Kral Selman’ın oğlu Muhammed b. Selman’ı
veliaht olarak ilan edip ülkeyi kendi hanedanına bırakmasına göz yumdu.27
Biden’ın Suudi’deki bu değişimi desteklemediği, söz konusu Suudi ihtilali sırasında yakalanıp
zindanlara atılan Suudi prensleri ile yakın bir ilişki içinde olduğu bilinmektedir. Biden, Suudi’nin Yemen siyasetini de desteklememektedir. Başkan Yardımcısı Harris, Ekim 2018’de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda hayatını kaybetmesinin ardından Trump’ı
bu cinayete “göz yummakla” suçladı ve ABD’nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini “temelden gözden
geçirmesi” çağrısı yaptı.28 Biden ise seçim sürecinin başladığı Kasım 2019’da yaptığı bir konuşmada
“Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden dolayı Suudi yetkililerini cezalandıracağım” sözünü verdi.29
Suudi ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Katar’ın aksine Suudi yönetimi, Biden’ı en geç
kutlayan ülkeler arasında yer aldı. Trump’ın 2018’de seçmenleri karşısında yaptığı bir konuşmada “Kral Selman’ı korumazsak iki hafta o koltukta oturamaz.” sözleri, Trump ile Suudi yönetimi
arasındaki ilişkilerin ABD’de nasıl algılandığını açığa vurmuştur.30
Bu endişe içinde, Trump’ın seçimleri kaybettiğinin anlaşılmasından sonra Veliaht Prens Muhammed b. Selman, geri plana çekildi. Kral Abdullah ise başta Türkiye ile olmak üzere bir dizi ülke
ile telefon görüşmeleri süreci başlattı. Suudi dışişleri bakanı ülkesinin Türkiye ile “iyi ve mükemmel
ilişkilere” sahip olduğunu söyledi.31
Suudi Arabistan, seçim sonuçları konusunda açık bir endişe içindedir ve ancak ABD’nin kurumsal yapısının ABD ile arasındaki ilişkilerin tümden bozulmasını engelleyeceğini düşünmektedir.32
25 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-disisleri-bakani-zarif-biden-yaptirimlari-kaldirirsa-tum-nukleer-taahhutlerimizi-yerine-getirecegiz/2048265 ; https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54987427
26 https://de.reuters.com/article/us-saudi-egypt-idUSTRE7191NC20110210
27 http://sdam.org.tr/haber/92-suudi-arabistanda-veliaht-degisimi-ve-korfez-ulkelerinde-yeni-lider-profili/
28 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53743995
29 https://www.nbcnews.com/news/world/less-privileged-personal-how-u-s-saudi-ties-may-soon-n1247439
30 https://www.youtube.com/watch?v=SEyADlTbSSc,https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/trump-kral-selmani-korumasak-2-hafta-o-koltukta-oturamaz-2184320
31 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suudi-arabistan-disisleri-bakani-turkiye-ile-iyi-ve-mukemmel-iliskilere-sahibiz/2051827
32 https://www.reuters.com/article/uk-usa-election-saudi/saudi-arabia-finally-congratulates-biden-on-his-win-idUK-
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Suudi için en sorunlu tutumlardan biri BAE ve Bahreyn ile aynı kulvarda oynamasıdır. Oysa
BAE, Suudi’ye göre ABD ve İngiltere ile çok daha sıkı bağlara sahiptir ve Hicaz’a hükmeden bir
ülkenin BAE gibi türedi bir devletle aynı tutumu sergileme lüksü yoktur. Buna rağmen, Kral Selman’ın arayışlarının aksine Muhammed b. Selman’a yakın yapı, ABD seçimlerinin sonuçlarından,
Siyonistlere daha fazla sığınarak daha az zararla kurtulmayı ummaktadır. Nitekim, Kasım ayı içinde
ülkenin Ukaz adlı gazetesi Mescid-i Aksa’nın Kudüs’te olmayabileceği gibi uçuk bir iddiayı dahi
öne sürmüştür.33 İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Neom
şehrine gizlice giderek orada Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo
ile bir araya geldiği rapor edilmiştir.34 Suudi yetkilileri tarafından yalanlanan bu iddia İsrail tarafından
büyük bir başarı olarak isimlendirilip doğrulanmıştır.

					

Trump ABD’yi Böldü mü?
ABD siyasetini izleyenler, Demokratların ve Cumhuriyetçilerin
kurultay konuşmalarının keskinleştiğini, her bir grubun diğerini
ülkenin geleceği için tehdit olarak gösterdiğini, dolayısıyla eski
uyumlu ABD’nin yerini gelecek için parçalanma işareti veren ayrışmış bir ABD’ye bıraktığına dikkat çekiyorlar. Gözlemcilerin
tespiti açıktır: “ABD’de siyasi merkezin çöktüğü, artık karşımızda uzlaşmaları çok zor hatta olanaksız iki Amerika olduğunu bu
iki kurultaydaki havaya bakarak düşünmek olanaklı.”

Şekil 9: Siyahi ABD vatandaşı George
Floyd’un bir beyaz polis tarafından boğularak öldürülmesi

Aynı gözlemciler, 25 Mayıs 2020’de Minneapolis’te Siyahi ABD vatandaşı George Floyd’un bir beyaz polis tarafından
öldürülmesinden sonraki gösterilerin ülke geneline yayılmasına
da dikkat çekiyorlar. Trump, gösterilere katılanları “anarşistler”,
“teröristler” olarak damgaladı. “Nihayet korkulan gerçekleşti, bu
olaylarda, taraflar silah kullanmaya başladılar.”35 Ancak Trump’ın
sonuçları kabullenmediği hâlde kabul etmesi ve seçim sonrasında
aynı sertlikte gösterilerin yapılmaması ABD’nin düşünüldüğü gibi
bir silahlı iç çatışma sürecinde olmadığını göstermektedir.

Evanjelist Anglo-Sakson ırkçılığının durdurulmaması elbette ABD’yi tarihten silen neticelere
götüren bir unsur olacaktır. Ama bunun birkaç yıl içinde gerçekleşmesini beklemek olgusal gerçeklikten uzaktır.

KBN27O0HQ; https://edition.cnn.com/2020/11/09/world/saudi-arabia-trump-biden-presidency-analysis-intl/index.html;
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54904874
33 https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2048070; https://arabic.rt.com/middle_east/1173943-بتاك-يف-ةفيحصظاكع-ككشي-دجسملاب-ىصقألا/
34 https://www.aljazeera.com/news/2020/11/23/netanyahu-met-with-mbs-pompeo-in-saudi-arabia-israeli-sources
35 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53995577
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SONUÇ
ABD’de seçimlerle örgütlenen “dönemsel yönetim”, uygun ifadeyle “kötü polis”, “iyi polis”
değişimini andırır şekilde birbirini tamamlayacak bir nitelik arz etmektedir. Seçimlerin getirdiği değişim tamamen anlamsız olmamakla birlikte, bir bütünün “farklı” bir safhasını da aşmamaktadır.
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, içeride bazı farklı politikalara sahip olsalar da dışarıda
aynı partinin iki kanadı gibi ittifak hâlinde çalışmaktadırlar. Her iki parti de ABD’nin dış siyasetini
renksiz tutmamakla birlikte, genel anlamda siyaset ötesi görmekte ve ABD kurumlarının belirlediği
stratejilere, “kendi karakteri üzerinden” hizmet edecek şekilde çalışmaktadır. İki parti arasındaki bu
mutabakat, ABD’nin dış siyasetle ilgili tutumlarına süreklilik kazandırmaktadır.
Dolayısıyla çılgın bir başkan imajı oluşturan Cumhuriyetçi Donald Trump’ın ardından “Derin
Amerikan aklı” rolü biçilen Demokrat Joe Biden’ın seçilmiş olması, ABD’nin dış siyasetinde büyük
bir değişime yol açmayacaktır. Ancak Demokratlar, yönetimde oldukları her dönemde olduğu gibi,
ABD politikalarının icrasında askeri gücün önemini göz ardı etmeden ABD’nin etki ettiği “yumuşak
güç” unsurlarını öne süreceklerdir. Bu dönemsel görünümü, ABD’nin İslam dünyası ile ilgili genel
yaklaşımının değişmesi olarak görmek yanıltıcı olacaktır. ABD ile ilgili yüzyıllık deneyim, İslam
dünyasının ABD politikalarını dönemsel değerlendirme gibi bir yanılgıya düşmesine yer bırakmamalıdır.
Trump’ın dayandığı dünya görüşü dikkate alındığında ABD’nin İslam dünyasını siyasi anlamda haritadan silme stratejisine sahip olduğu konusunda hiçbir kuşku yoktur. Trump’ın seçimi
kaybetmesi, bu stratejinin terki olarak anlaşılamaz. İslam dünyasının ABD karşısında bölgeselcilik
veya yeni bölgeselcilik bağlamında ya da dışında sınırlı örgütlenmeler düzeyinde dahi olsa ittifak
etmemesi durumunda bu strateji, dönemleri aşarak işleyecektir.
İslam ülkelerinin ABD’deki dönemsel değişimleri ulusal dış siyasetleri için fırsat olarak değerlendirmeleri anlaşılabilir. Ancak bu fırsatları, İslam dünyası üzerinde tek başına tahakküm etmelerini sağlayacak ve kendilerini büyük bir güce dönüştürecek bir “otoban” gibi düşünmeleri, bütün
İslam dünyasının siyasi bekasını tehdit edecek kadar tehlike arz etmektedir.
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İslam dünyasının içinde bulunduğu süreç, çatışmayı değil; dayanışmayı zorunlu kılar.
ABD’nin İsrail üzerinden veya bizzat kendi güçleriyle İslam dünyasına yönelik müdahaleleri, bugüne kadar İslam dünyasında yeni bir büyük gücün oluşmasını sağlamadı. Bu yönde ABD politikalarına
umut bağlayanlar, nihayetinde kanlı süreçlere yol açarak hem başka Müslümanları mağdur edip hem
de kendileri de mağdur oldular.
ABD, hiçbir İslam ülkesi veya Müslüman yapının mutlak dostu değildir. Bu vesile ile İslam
dünyasında herhangi bir ülkenin, büyük güç olma hayalini ABD’deki dönemsel değişimler üzerinden
gerçekleştirme eğilimi göstermesi, ancak akıl tutulması olarak nitelendirilebilir.
Trump’ın ABD’yi parçaladığı ve ABD’nin yakın bir süreçte tarihe karışacağı öngörüleri de
bugün göründüğü kadarıyla sadece motive edici bir hayaldir.
İslam dünyası, gelinen noktada ABD’yi kendi siyasi varlığını ortadan kaldırma planlamasına
sahip küresel bir güç kabul edip ona karşı dayanışarak büyük güç olma çözümünden başka bir çözüm
geliştirebilecek durumda değildir.
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