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ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 
 4 Kasım 2008’de ABD’de başkanlık seçimleri var malum. Bu seçimler ABD için iyi 
kurgulanmış muhteşem bir senaryoyla muhteşem bir reklam kampanyası aynı zamanda. 
Hangi başkanlık? Hangi seçim…? Evet kağıt üstünde bir seçim var, eşit oy, kapalı oylama, 
açık sayım… Ama işin birde diğer yönü var. İnsanlara kendi düşüncesi olduğunu 
düşündürerek istediği eylemi yaptırtmak.  
 ABD çok planlı bir ülkedir. Planları kısa, orta ve uzun ölçeklidir. Kısa planlara 
mortgage batağı ve savaş ekonomisinin çakışıp krize dönüşmesinden dolayı çöken 
ekonomiye devlet müdahalesi yapmak gibi acil durumlar da başvurulur. Orta ölçekli planlar 
ülke menfaatlerini doğrudan ilgilendiren ve hali hazırda gerçekleşmiş veya yaşanıyor olan 
durumlarda, gidişatı ülke lehine çevirmek için uygulanan planlardır. Uzun vadeli planlar ise 
ABD’nin dünya hakimiyetine ulaşabilmesi ve bu husustaki yerini sağlamlaştırması için 
uygulamaya konulan planlardır.  
 Uzun vadeli planlar hakimiyet üzerine kuruludur. Hakimiyeti sağlamak ve 
sağlamlaştırmak için en önemli araç savaşmaktır. Her 4 yılda bir yapılan ABD seçimleri de 
bu plana uygun gitmektedir. İki cepheli bir seçim sistemi olan ABD’de başkanlık dönemsel 
olarak paylaşılmıştır. İki dönem cumhuriyetçiler, iki dönem demokratlar başkanlığa sahip 
olmaktadır. Cumhuriyetçiler 8 yıl boyunca savaşır. Savaşacak bir sebep yoksa sebep 
üretilir. İkiz kuleleri yıkmak ya da Irak’ta nükleer madde bulmak gibi asılsız sebepler. Son 
yüzyıl ABD’nin çevresinde ki ve dünyadaki ülkelere saldırılarıyla geçti. 8 yıl cumhuriyetçiler 
gelir. Savaşır. Savaş dolayısıyla ekonomi kötüleşir. Dünya kamuoyunda ABD puan 
kaybeder. Çoğu ülke tarafından aç gözlü düşman görülmeye başlanır. İçeride ise yaşanan 
olumsuzluklardan dolayı kendi vatandaşlarının gözünde federal yapıya sahip devlete güven 
azalır ve protestolar başlar. Sonra mı ne olur; demokratlar gelir. Sanki onca savaşı başlatan 
ve yapan onlar değilmiş gibi gayet barışçıl bir tavır takınırlar. Dünya kamuoyunu lehlerine 
çevirmek için dostane ziyaretlere başlarlar. Ülke içinde sosyal reformlara imza atılır ve 
vatandaşların protestosu alkışlara çevrilir. Ve en önemlisi, 8 yıl boyunca cumhuriyetçiler 
döneminde yapılan savaşlardan dolayı kötüleşen ekonomi demokratların iktidarda olduğu 8 
yıllık süreçte düzeltilir. Bunu sağlamak için savaşlar ilk 4 yılda bitirilir. Geri çekilme savaşla 
girilen ülkelerde bir anlamda koloni sistemi kurularak gerçekleştirilir. Bir diğer deyişle 
günümüz koşullarına uydurulmuş modern hukuk sistemlerinin eleştiremeyeceği postsömürü 
sistemi. Bu da Sam Amca için yeni maddi kaynak anlamına gelir. Savaştan çekilmiş 
görünerek dünya kamuoyunun tepkileri düzeltildiği gibi ekonomi için büyük bir külfette 
ortadan kalkmış olur. Demokratlar sonraki 4 yıllık başkanlık döneminde ilk dönemde ortaya 
koydukları yeni sosyal reformları oturtur, kolonilerdeki kendine bağlılık çarklarını 
sağlamlaştırır ve son olarak bir sonraki başkanlık seçimlerinden itibaren başlayacak olan ve 
8 yıl devam edecek olan yeni savaşlar için ekonomiyi kalkındırırlar.  
 Önceki dönemleri bir kenara bırakıp sadece 30 yaş ve altı kişilerin yaşadıklarından 
hatırladıklarıyla yola çıkacak olsak bile bu iddiayı kanıtlamış oluruz. 1984-1992 arası 
cumuhuriyetçiler başkanlık görevini yürüttüler. Irak savaşı harekatlardan sadece biriydi. 
ABD yukarıda saydığımız olumsuz şartlarla baş başaydı. Sonra 1992-2000 arası 
demokratlar başkanlık görevini yürüttüler. Bill Clinton. Muhteşem ekonomist. Al Gore. 
Muhteşem bir yardımcı, çok iyi bir sosyal bilimci… Ziyaretler, ticaret anlaşmaları… Yaşasın 
Amerika diyen bir dünya… ABD ekonomisinin 4 kat büyüdüğü bir yönetim dönemi… ve 
2000-2008 dönemi. Oğul, Junior Bush başkanlığında Irak, Afganistan da savaş, 
Pakistan’da iç karışıklıklar. Örnek olarak verdiklerim Türk kamuoyunun yakından takip 
ettikleridir. Junior Bush yani cumhuriyetçiler iktidarı bırakmadan önce son olarak İran 
hakkında şüphe uyandıracak teoriler ortaya atarak yani İran’a sataşarak bir sonraki döneme 
alt yapı hazırlayıp iktidardan çekilmiş olacaklar. Ve sonra demokratlar gelecek savaşlar 
duracak, (Nitekim geçtiğimiz hafta Irak’tan 2009 ortalarına kadar çekileceklerini açıkladılar.) 
Nihayet ABD yine barışçıl bir kimliğe bürünecek. Vida gibi girdikleri ülkelerden çivi gibi 
çıkacaklar. İzlerini bırakarak…  



  
BARRACK OBAMA- MC CAİN ALDATMACASI 

Sonucu şimdiden belli olan seçimlerde bu sefer senaryo çok daha güzel. Demokratlar siyah 
bir başkan adayıyla anketleri önde götürüyor. Tartışmalar, sürtüşmeler, suçlamalar 
senaryoyu inandırıcı kılıyor. "Evet ortada gerçekten bir seçim rekabeti var." kanısı 
uyandırılmaya çalışılıyor. Cumhuriyetçiler aptalca şeyler yapan bir başkan adayıyla 
seçimlere katılıyor. İnsani özellikler açısından demokratların adayı cumhuriyetçilerin 
adayından 2 gömlek üstün. Vatandaş tabi ki buna dikkat edecektir. Medya vatandaşının 
bilinçaltına demokrat adayı yani Obamayı yerleştiriyor. Üstünlük 3 gömleğe çıktı. Mahvolan 
ekonomiden kim sorumlu, tabi ki mevcut hükümet yani cumhuriyetçiler. Demokratlar 4. 
gömleği de ele geçirdiler mi, evet. Bozulan ekonomi sosyal yapıyı da zorluyor aynı 
zamanda. Durumu kim düzeltir. Tabi ki demokratlar.  5. gömlek… sanırım başka gömlek 
saymaya gerek bile yok… Amerikan halkı kendi kafasındaki aday'ı seçtiğini sanıyor ama 
aslında ABD hikmet-i hükümeti (derin devlet) kendi senaryosuna uygun olarak seçtiği adayı, 
vatandaşına kendi seçimi gibi hissettiriyor. Senaryo bu sefer çok daha güzel zira bu sefer 1 
taşla kuş sürüsü vurulmuş olacak. Demokratların hükümet etmesi ABD için yukarıda 
saydığım avantajları sağlayacak. Tabi bu sefer ekstraları var. Demokratların politikaları 
doğrultusunda "Siyahi" bir başkan tarafından yönetilen ABD.  
            Amerika son dönemde ki gelişmeler nedeniyle özellikle arap dünyasının tepkisini 
çekmiştir. Daha önce Ku Klux Klan da ırkçılıkla suçlanmışlardı. Dönem dönem bu 
suçlamalar arttıkça devlete ait önemli makamlara zencileri getirerek iddiaların asılsızlığını 
ispatlamaya çalışmıştır. Küçük memurluklarla başlayan bu uygulama şefliklerin. Belediye 
başkanlıklarının v.s. verilmesiyle büyümüştür. Bu kaçınılmazdır zira teknolojiyle birlikte 
iletişim güçlendiği için dünya kamuoyu her türlü bilgiye daha hızlı ve güvenilir olarak 
ulaşmakta ve sonuçta kamuoyunun kandırılması güçleşmekte ayrıca politik harekatlarda bir 
öncekine nazaran daha büyük olduğu için her seferinde göz boyamak için bir üst kademeye 
geçiş yapılmaktadır.  
 Önümüzdeki seçimlerden sonra barışçı görünen demokratların iktidara gelmesinin 
yanı sıra zenci bir başkanı olacak olan Sam Amca şunu diyebilecektir. BİZ ÖZGÜRLÜKLER 
ÜLKESİYİZ. İNSAN AYRIMI YAPMAYIZ. BAŞKANIMIZ BİR SİYAHTIR. Diğer yandan daha 
önce başka bir siyahı Condelizza Rice’ ı dış işleri bakanı yaparak ortadoğuyu kasıp 
kavurdukları gibi, ince çizgileri de 8 yıllık Obama yönetiminde halledeceklerdir. Ayrımcılık 
yapma iddialarına karşı Obama’dan “Bende siyahım, bunu siyah veya beyaz oldukları için 
değil suçlu oldukları için yaptık.”diyebilecektir. Yine bir başka açıdan daha şimdiden gayet 
bilinçli olarak Obama Müslüman mı? tartışmaları başlatılmıştır. Obama’nın Müslüman veya 
hıristiyan olduğunu kimse ispatlayamacaktır ve hırıstiyan Obama’nın bu tarafı gölgede 
bırakılacaktır. Bu sayede Müslüman ülkelerde sempati uyandırılarak özellikle, birkaç yıldır 
tepkiler nedeniyle ekonomilerinden çıkan zengin arap sermayesinin kaçışı engellenecek ve 
giden kısım da geri getirilecektir.  
 Seçimler çoktan yapıldı. Ortada seçim falan yok. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler 
başkanlık için al gülüm ver gülüm yapmaktadırlar. Ekranda sadece seçimi göstermektedirler. 
Oysa kamera arkasında başkanı atayan bir yönetmen, planlamaları yapan bir senarist ve 
görünmesi gereken kısımları gösteren bir kameraman mevcuttur. Çekim hataları mı dediniz; 
çekim hatası da mortgage krizi gibi beklenmeyen ama düzeltilebilir durumlardır. İkiz 
kulelerin yıkılması ise filmin görkemli aksiyon sahneleridir. 
 
  BİR SONRAKİ DÖNEM ABD BAŞKAN ATAMALARI 
 Ne kadar güzel bir senaryo olduğunu artık daha iyi anlayabiliyorsunuzdur sanırım. 
Önümüzde’ki 4 yıl demokratların kanamayı durdurmasıyla uğraşan bir Amerika izleyeceğiz. 
Sonraki 4 yıl ekonomisi zirve yapan bir Amerika. Henüz 4 yıl var ama şimdiden söylüyorum 
sonraki dönemi de demokratlar kazanacak. Sonraki 4 yıl, yani 8 yıl sonra 2016 Kasım’ının 
ilk Salı günü tekrar cumhuriyetçiler başkanlığı kazanacaklar. Nemi olacak… Irak’tan daha 
oturmuş bir devlet sistemine sahip, Irak’tan daha fazla millet bilincine sahip olan İran’a 
girecekler. Bu zorlu deplasman (İran) 2016-2024 arasında en büyük sorunları olacak. Orayı 
da düzene ve demokrasiye kavuşturduktan sonra (!) 2024-2032 yılları arasındaki demokrat 



düzelmelerden sonra, nihayet 2032-2040 döneminde tüm çevresi sarılmış ve lojistik destek 
sorunu yaşanmadan girilebilecek olan müttefik Türkiye’ye sıra gelecek. Amerika tüm dünya 
emperyalizminin birleştiği halde alt edemediği Türkleri, 120 yıl sonra tek başına alt ederek 
kendini doğuda da batıda da en üstün konuma oturtmaya çalışacaktır. 

 


