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                                            Araştırmacı, Dış Politika Çalışmaları 

 

 

 

 

 

 

 

AMERİKAN HALKI OBAMA’YI TEKRAR BAŞKANI OLARAK 

SEÇTİ 

 

 
 

Amerikalılar 6 Kasım tarihinde yeni başkanlarını seçtiler.  2012 

ABD seçimleri Barack Obama’nın 303, Mitt Romney’in ise 206 

delege elde etmesiyle, Obama’nın zaferiyle sonuçlandı. 

Böylece, Obama dört yıl daha ABD Başkanlığı’nı sürdürme 

hakkını elde etti.  

 

Obama'nın zaferinde, kararsız seçmenlerin ağırlıkta olduğu 

Pennsylvania, Wisconsin, Iowa, Virginia, New Hampshire ve 

Ohio'da galip gelmesi belirleyici bir etken oldu. Seçimin 

kaderini etkileyecek eyaletlerden biri olan Florida’da da 

Obama, Romney’in %49,3’lük aldığı oy oranına karşılık, 

%49.8’lik oy oranı ile kıl payı farkla Florida’nın 29 delegesini 

elde etmiş oldu. 

 

Demokratlar seçim maratonu sonucunda yalnızca Beyaz 

Saray'da değil Senato ara seçimlerinde de güçlerini az 

sayıda sandalye farkı ile korudular. Temsilciler Meclisi’nde ise 

Cumhuriyetçiler en az 2 yıl daha sürecek üstünlüklerini 

pekiştirdiler. Toplam oylara baktığımız zaman ise 2012 

seçimlerinin aslında hiç de kolay bir seçim olmadığını 

söyleyebiliriz. Obama’nın aldığı oy sayısı 59,742,685. 

Romney’in ise 57, 108, 717.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1195/Seda+Kirdar 

http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1195/Seda+Kirdar


 

AMERİKAN HALKI OBAMA’YI TEKRAR BAŞKANI OLARAK SEÇTİ 

 

 
 www.tepav.org.tr    2 

 

 

Obama'nın seçimi kazanmasında yine Latinlerin, Afrika kökenli Amerikalıların ve 

kadınların belirleyici etken olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca tam seçim 

öncesi, başta New York ve New Jersey olmak üzere ABD’nin doğu kıyılarını vuran ve 64 

kişinin ölümüne yol açan Sandy kasırgasında Obama‘nın krizi yönetmedeki performansı 

da, hanesine olumlu bir puan olarak geçti. Kasırgaya yönelik hazırlıkları ve hemen 

sonrasında, seçim kampanyasına ara vererek, hasar bölgesine yaptığı ziyaret, 

Amerikalılara, kriz dönemlerinde de liderliğini elden bırakmadığını göstermiş oldu. ABD 

tarihinin 2.6 milyar dolarla en pahalı seçim kampanyası olan 2012 Başkanlık seçim 

yarışında, Obama’nın Sandy kasırgasının yol açtığı krizi başarıyla yönetmesi, aslında 

seçimlere bir hafta kala yürüttüğü en etkili kampanya unsurlardan biri olmuş oldu. 

Washington Post-ABC News’in yaptığı ankete göre, kasırgadan sonra 10 seçmenden 8'i, 

Obama'nın acil durumlara karşı gösterdiği performansı ''mükemmel'' veya ''iyi'' 

düzeyinde buldu. 

 

Seçim sonucunun açıklanmasından sonra, ikinci kez ABD Başkanı seçilen Barack 

Obama, Chicago'daki seçim merkezinde coşkulu bir zafer konuşması yaptı. Kendisini 

izlemeye gelenlere, Amerikan halkının umudunu koruduğu için, ABD’nin ilerlediğini 

söyleyen Obama, Amerikalıların zor yollardan geçtiğini ama toparlandığını, bir ulus 

olarak hep birlikte düşüp, yükseleceklerinin altını çizdi. Savaş yerine barışa dayanan bir 

ABD'ye inandıklarını ve herkesin hayallerinin peşinde koşabildiği bir ülkede yaşamak 

istediğini söyleyen Obama, kendisini dinleyen sıkı destekçilerine “Farklılıklarımız ABD'nin 

özgürlüğünün bir parçasıdır. Sahip olduğumuz düşünceler özgürlüğümüzün işaretidir” 

diye seslendi. Seçim sonucundan az sonra Romney’le konuştuğunu söyleyen Obama, 

2008’deki gibi Cumhuriyetçi ya da Demokrat olmanın değil, bir ulus bilincine sahip 

olmanın ayrıcalığından bahsederek “Amerika'yı istisna yapan, ortak bir kaderimiz 

olduğuna inanmaktır” dedi. 

 

Peki bundan sonra Obama’yı ne bekliyor? 

İlk olarak, bazı erken yorumların aksine, Obama’nın bu seçimleri açık ara farkla 

kazandığını söylemek doğru olmayacaktır. Obama kullanılan oyların 59,742,685’ini 

alarak ikinci kez Başkan seçildi. Romney’in aldığı oy sayısı ise 57,108,717. Oysa Obama, 

2008 Başkanlık seçimlerinde John McCain’in aldığı 59,934,814 oya karşılık, 69,456,897 oy 

almıştı. Obama, dört sene sonra kendisine verilen oylardan daha azını kazanarak 

Başkanlık koltuğuna oturma şansını elde etmiş oldu. Yine 2008 seçimlerinde, kritik 

eyaletlerden biri olan Florida’nın açık ara desteğini alan Obama, 2012 seçimlerinde 

%0,5’lik bir farkla Florida’daki delegeleri elde etmiş oldu. Bu da kendisine verilen 

desteğin eyalet düzeyinde de azaldığının bir göstergesi. 

İkinci olarak, Temsilciler Meclisi’nin yine Cumhuriyetçiler’in elinde kalması Obama’ya 

sorun yaratacak. Seçim kampanyası boyunca, başlattığı girişimlerin tamamlanması için 

dört seneye daha ihtiyacı olduğunu söyleyen Obama’nın ikinci başkanlık dönemi, 

kendisine verilen desteğin azalması ve ekonominin göreceli olarak iyileşse de hala 

istenilen düzeyde olmamasından ötürü, ilkinden daha zor geçebilir. Cumhuriyetçiler’in 

bundan sonra Obama’yı ekonomi konusunda daha da çok zorlayacaklarını beklemek 

yanlış olmayacaktır. 

http://www.haberturk.com/etiket/abd
http://www.haberturk.com/etiket/abd
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Dış politika açısından bakacak olursak, 2012 Başkanlık seçimlerinde, karşımıza ülkesi 

dışında olan savaşlara asker yollamaktan bıkmış, kendi iç sorunlarını çözmek isteyen bir 

ABD seçmen profili çıktı. O yüzden bu seçimlerde dış politikanın ana tartışma 

konularından biri olmadığını söyleyebiliriz. ABD halkının bu hissiyatının farkında olan 

Obama’da seçim kampanyası boyunca, tekrar seçildiği takdirde, ikinci başkanlık 

döneminde “ülkesi içindeki yapılanmaya” odaklanacağının altını çizdi. Bu yüzden 

Obama’nın Orta Doğu başta olmak üzere, dış politika konularında diplomasiyi esas alan 

çizgisini sürdüreceğini ve asıl ABD içine odaklanacağını tahmin edebiliriz.  

Son olarak Obama’nın ikinci kez başkan seçilmesinin Türkiye-ABD ilişkilerine olası etkisine 

değinecek olursak karşımıza ilk çıkan konu Suriye krizidir. 2009 yılında gerçekleştirdiği 

Türkiye gezisinde, Türkiye-ABD ilişkilerine özel bir atıfta bulunan Obama, daha sonra 

belirlediği “geriden yönlendiren” (leading from behind) politikası ile Suriye krizinde 

Türkiye’yi bir anlamda tek başına bıraktı. Bu yaklaşımın seçimden sonra değişeceğini 

beklemek pek gerçekçi olmayacaktır. Obama’nın bir şekilde seçim kampanyası 

sırasında, önemini en aza indirgediği Suriye krizinden kaynaklanan gizlice gerginleşen 

Türkiye-ABD ilişkilerini tekrar düzene koyması ve Suriye başta olmak üzere genel olarak 

Orta Doğu konusunda Türkiye ile daha etkin bir iletişim içine girmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 


