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Obama’nın ABD başkanlığına seçilmesi birçok yönden dikkatle tahlil edilmesi gereken bir
durum. Irkçılığın daha yarım yüzyıl önce insanların otobüsteki yerlerini dahi tayin ettiği bir
ülkede, oturanlar kendilerine yer verenlerden birinin oğlunu başkanları seçti. Dahası ikinci adı
Hüseyin olan ve en azından ABD sembolik evreninde Müslümanlıkla nominal olarak alakalı
birini Beyaz Saray’a gönderdiler. Bu, ABD demokrasisinin yüz akıyla verdiği bir sınav.
OBAMA VE SOL
Çok gevşekçe tanımlarsak ve ABD’nin siyasi kültürü içinde değerlendirirsek, Obama solcudur.
Ama ABD’lilerin “liberal” dediği cinsten. ABD’de iki ana parti var. Biri sağcı, diğeri aşırı sağcı.
Obama, fillere nazaran daha solda kalan eşeklerden. Gaylerle lezbiyenleri, siyahlar ve beyazlarla
aynı cümlede kullanabilecek kadar cüretkâr, yoksullar ev taksidi ödeyemezken Wall Street kâr
etmemeli diyecek kadar da sola yatkın. Ama öyle mi gerçekten?
OBAMEKONOMİ
Obama’nın önerdigi iktisat politikalarına baktığımızda sola bir eğilim görmek mümkün. Zaten
Bush zamanında iyice kırpılan sosyal devlete dair kayıpları artırmamak bile ABD bağlamında
sola meyil gibi görünür. 50 milyondan fazla insanın sigortasız yaşadığı dünyanın bu en güçlü
ülkesi, kitlesel yoksulluk ve çaresizlik konusunda da önde gidiyor. Obama bunu biraz olsun
düzeltecek. Öncelikle emek örgütlerinin istediği NLRB üyelerini atayacak. AFL-CIO’nun
etkinliğini artıracak. Ama bir sorun var. Bunu yapması emek maliyetini yükseltmesi demek.
Oysa Obama’nın destekçilerinin çoğu emek cephesinin karşısında, üstelik yer yer ırkçılık yapan
insanlar.
Larry Summers’ı ele alın. Bu Harvard sağcısı, kadınların erkeklere nazaran mekanik yetilerinin
gelişmemiş olduğunu usturuplu bir dille söylecek kadar ırkçılıkla komşu fikirlerin hamisi. Daha
da ötesi neo-liberalizmin en gözü kara ideologlarından daha azgın. Neoliberal reçetelerin
evrensel olduğunu iddia eden ve Üçüncü Dünya’ya hadi gidin hiç değiştirmeden uygulayın diyen
biri. Küstah, burjuva, ataerkil ve yontulmamış. Obama’nın ekonomi yönetiminin başına
düşündüğü insan bu.
Kampanyasının mimarlarından ve şu anda Beyaz Saray’ın ilk üç nüfuzlu kişisinden biri olacak
Rahm Emanuel ise Clinton’ın eski danışmanlarından ve eski başkanla kurduğu yatırım şirketi
üzerinden Wall Street’ten yüz milyonlar kazanan bir spekülatör. Yani insanlar yoksullaşırken
zenginleşen ve Obama’nın güya eleştirdiği insanlardan. İsrail sağının zil takıp oynamasına neden
olan, siyonistlere “hiçbir adamımız Beyaz Saray’a bu kadar yakın olmamıştı” dedirten bir
ideolog. Obama kampanyasının mimarından bahsediyoruz. Siyonist lobileri tavlamak için bir
siyonistle takılmaktan değil.
“Aman canım, üç beş kötü örnek!” diyebilirsiniz. Keşke o kadar olsa. Yer az, ondan
saymıyorum. Ancak Obama’yı iktidara taşıyan kitlelerin gözünü kamaştıran Obama, arkasındaki

korkunç koalisyonu pek göstermiyor. İşin ilginci, buradaki gözler öylesine kamaşmış ki bazı
solcular bile bizim Obamamızı arıyor. Sap saman birbirine karışıyor.

