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BAŞKANLIK TARTIŞMASI 2012: BAŞKAN OBAMA 

UYUKLADI VE KAYBETTİ 
 
Roger Simon, POLITICO, Politika Köşesinin Baş Yazarı  

 

Barack Obama’ya bir sonraki tartışma için küçük bir öneri: 

Kafein. 

Çarşamba gecesi yapılan başkanlık tartışmasından hemen 

önce Pepsi’mi aldım ve önümdeki heyecanlı 90 dakika için 

hazırdım. 

Başkan Obama sanki birisi ona bir Ambien vermiş gibi 

görünüyordu. 

Obama ile Mitt Romney arasındaki 2012’nin ilk başkanlık 

tartışması Denver Üniversitesi’nde gerçekleşti. Ancak, 

sadece Romney sahnedeydi. 

Tartışmanın çoğunda, sanki Obama, başkan adayı 

Obama olarak değil de; emekli bir profesör olarak 

sahnedeydi. 

Romney’nin performansının çok iyi ya da parlak 

olduğundan değil, gerçekten değildi, sadece 

Obama’nınki fazlasıyla vasattı.  

Bir ihtimal, Obama kendine fazla güveniyordu; ama 

bundan şüpheliyim.  Aptal bir adam değil. Bu yüzden 

bence, sadece fazla yorgundu ya da fazla telaşlı ya da 

fazla “bir şey”di. Ama kesinlikle fazla enerjik değildi. 

Belki de, Obama’nın basın sekreteri Jen Psaki, Air Force 

One uçağında, pazar günü   “Obama’nın hazırlanmak için 

beklediğimizden daha az zamanı vardı. Bu bir gerçek. 

Başkanken bu tarz zaman sıkışıklıklarını ayarlamak zordur” 

derken bizi hazırlıyordu. 
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UYUKLADI VE KAYBETTİ 

H 

BB Öte yandan Mitt Romney ise canlı ve enerjik görünüyordu. Orada olmaktan gayet 

memnun gözüküyordu. 

 

Etkileyici olmaktan uzaktı. ‘’Önceliğim bu ülkedeki insanları tekrar işe yerleştirmek’’ dedi. 

Ve ekledi: ‘’İyi okulları seviyorum.’’ 

 

Basmakalıp mı? Elbette. Ama en azından makul bir şekilde kısa cümlelerle konuştu. 

Obama çoğunlukla doktora tezini savunuyor gibiydi. Düşünceleri upuzun cümlelerden 

sonsuza gidiyor gibiydi. 

 

Sayın Başkan, daha kısa daha iyidir. Gerçekten. Biz dikkat süresi kısa bir toplumuz. 

  

Karmaşık sorunlar karmaşık çözümler gerektirmez. Televizyonda ise asla. Aday bir kere 

seçildikten sonra, Beyaz Saray’da istediği kadar sözü uzatabilir; hatta Senato’da bile. 

Ama önce o adayın seçilmesi gerekir. Ve Obama’nın sözü uzatması için henüz erken, 

ama çarşamba akşamı vaktinin çoğunu bunu yaparak geçirdi. 

 

Ve böyle yaparak, Romney’nin ilerlemesine izin vermiş oldu. 

 

 ‘’Sayın Başkan, siz kendi uçağınızdan ve evinizden sorumlusunuz; ancak kendi 

gerçeklerinizden değil’’ dedi Romney, tartışmanın kesitlerinden birinde. 

 

Obama buna benzer bir şekilde cevap veremez miydi? Mesela Obama şöyle bir şey 

diyebilirdi: ‘’Ve siz de, Vali Romney, kendi arabalarınızdan ve İsviçre banka 

hesaplarınızdan sorumlusunuz!‘’ 

 

Çok mu kaba? Çok mu bir başkana yakışmayacak bir tabir? Belki. 

 

Ama nasıl olur da Obama koskoca bir tartışmayı Romney’nin meşhur ‘’%47” 

açıklamasından bir kez bile bahsetmeden bitirebilir?  

 

Obama’nın Romney’nin, köpeğini kafesiyle arabanın üstüne koymasından bahsetmesini 

beklemiyordum. Ama en azından, Obama, Romney’nin vergi beyannamelerinin 

herhangi bir rakamını açıklamayı reddetmesini gündeme getirebilirdi. 

 

Ama hayır, Obama uzun yolu tercih etti, çok uzun yolu… İşte sağlık hizmetleri krizinde, 

Obama’nın lafları. 190 kelimesinin hepsini okumanızı beklemiyorum, ama yine de 

yazacağım. 

 

Obama: ‘’ Sağlık hizmetleri kriziyle başa çıkmanın iki yolu var. Birincisi, bir sürü insanı 

sigortasız bırakmak ve bırakın kendi başlarının çaresine baksınlar, işyerlerini, sigorta 

primlerini sonunda pes edene kadar daha ne kadar süre ödemeye devam 

edebileceklerini hesaplamak için bırakmak ve işçileri de artık sigorta sahibi olamayacak, 

bu da genel eğilim olsun. Ya da, alternatif olarak, hizmetlerin maliyetini nasıl daha etkili 

hale getireceğimizi bulalım. Ve bunu yapmak için yollar var. Böylece, Cleveland 

Kliniği’nde, dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden birisi, gerçekten ortalamadan daha 

ucuz bir sağlık hizmeti sağlıyorlar. Ve bunu yapmalarının sebebi, çünkü akıllıca işler 

yapıyorlar. Örneğin, eğer bir hasta geliyorsa, bütün doktorlar bir kerede bir araya 

geliyorlar, hastaya koşuşturmaca içinde 10 test yaptırmaktansa bir kerede 1 test 

yapılıyor. Ve böylece koruyucu bir hizmetle şeker hastalığı gibi bir hastalığı başlangıç 
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BB safhasında tespit edelim. Hizmeti sağlayanlara da yapılan prosedürler karşılığında değil 

de gösterdikleri performans doğrultusunda ödeme yapalım.’’ 

 

Biliyor musunuz? Yarar bağlamında, Obama bu analizinde tamamen haklıydı. Ve en 

azından, birçok insan konuşmasının sonunda hala uyanıktı. 

 

Bunu laf olsun diye söyleyip saçmalıyor muyum?  Kesinlikle hayır. Obama’nın hedefi bir 

dönemlik en zeki başkan olarak tarihe geçmek olabilir.  

 

Ama bence onu destekleyenler, ona ve yapmak istediklerine inanmış olanlar, bir dahaki 

tartışmada ondan biraz daha fazlasını bekliyor olacaklar. 

 

Obama tartışmanın sonlarına doğru ‘’Bence bu harika bir tartışmaydı.’’ dedi.  

 

Ve öyleydi, Mitt Romney için… 

 

 

 
*Bu yazı 4 Ekim 2012’de yayımlanmıştır.  

 


