ABD'YE BAKIŞ

///

SEÇİMLER

ABD'YE BAKIŞ
Seçim l e rl e İl gi l i Tem el Bilgiler 3
Siy asi Parti l e r 16
Siy asi Kurul tayl a r 2 0
Ön S eçi m l e r ve Pa rt i Topla nt ıla rı 22

ABD SEÇİMLERİ
Ulusa l Kurul tayl a r 28
Kong re Se çi m l e ri 30
S eçic i Kurul 32
S eçim Kam panya la rı 38
S i y a s i A n k e t l e r 44
O y Kul l anm a 46

• TE M E L B İ L Gİ L E R

Özgür ve adil
seçimler
demokrasinin
temel taşıdır.

•

Seçimler yoluyla
vatandaşlar, devleti
kimin yöneteceğine
karar vererek ülkelerinin
yönetiminde temelden söz
sahibi olurlar.
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✪

Seçimler
neden önemlidir?

• LOS ANGELES’IN VENICE
BEACH BÖLGESİNDEKİ
BİR OY KULLANMA
YERİNDE BEKLEYEN
KALİFORNİYALILAR,
4 KASIM 2008.

Seçimler, gücün vatandaşlardan seçilmiş
temsilcilerine —ve seçimle gelen bir
kişiden diğerine— barış ve düzen içinde
geçmesini sağlar.
ABD Anayasası, ulusal (ya da “federal”) hükümete
birtakım yetkiler sağlarken, birtakım yetkileri de münferit
eyaletlere ve halka bırakır. Birçok ülkede eğitim ve sağlık
politikalarını merkezi hükümet belirlerken, ABD’de bu
alanlarda başlıca sorumluluk 50 eyalete aittir. Federal
sorumluluk alanlarına örnek olarak milli savunma ve dış
politika gösterilebilir.
Anayasa, eyaletlerin yönetim biçiminin cumhuriyet
olmasını zorunlu kılar ve belirli birtakım hakları ihlal
etmelerini yasaklar (Örn.: “Hiçbir eyalet... yasal gerekler
yerine getirilmeden bir kişiyi yaşamından, özgürlüğünden ya
da malından yoksun bırakmayacak ya da kendi yargı yetkisi
içindeki herhangi bir kişiyi, yasaların eşit korumasından
mahrum bırakmayacaktır.“). Fakat bunların dışında eyaletler
yetkilerini ciddi ölçüde korurlar.

Amerikan sistemi karmaşık görünse de seçmenin
hükümetin her katmanında söz sahibi olmasını sağlar.
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•

✪

Kimler
oy verebilir?

1789 yılında George Washington ilk başkan
seçildiğinde ABD nüfusunun yalnızca yüzde
6’sı oy verme hakkına sahipti. İlk 13
eyaletin çoğunda yalnızca 21 yaşın üzerinde
ve toprak sahibi olan erkekler oy verme
hakkına sahipti.
Günümüzde ise ABD Anayasası 18 yaşın
üzerindeki tüm ABD vatandaşlarının federal
(ulusal), eyalet ve yerel düzeydeki seçimlerde
oy verme hakkını güvence altına almıştır.

• S EÇİMLE GÖREVE
GELEN FEDERAL
DEVLET
YETKİLİLERİ
BAŞKAN, BAŞKAN
YARDIMCISI VE
KONGRE
ÜYELERİNDEN
—YANİ
TEMSİLCİLER
MECLİSİ’NİN 435
ÜYESİ VE 100
SENATÖRDEN—
OLUŞUR.
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Hangi devlet yetkilileri
seçimle göreve gelir?

Federal hükümette görev alabilmek
için aranan koşullar ABD Anayasası
tarafından belirlenmiştir; ancak, 50
eyaletin her birinin kendi anayasası
ve eyalet düzeyindeki görevleri
belirleyen kuralları vardır.
Örneğin, çoğu eyalette vali dört yıl boyunca görev
yaparken, bazı eyaletlerde yalnızca iki yıllığına göreve
gelir. Bazı eyaletlerde seçmenler hakimleri kendi
seçerken, başka eyaletlerde ise hakimler atanarak
göreve gelir. Eyaletler ve yerel bölgeler, valiler ve kanun
koyuculardan okul yönetim kurulu üyeleri ve hatta köpek
yakalama ekiplerine kadar binlerce kamu görevlisini
seçimle belirler.
Seçimle göreve gelen federal devlet yetkilileri
başkan, başkan yardımcısı ve Kongre üyelerinden —
yani ABD Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ve 100
senatörden— oluşur.

• TE M E L B İ L Gİ L E R

✪

✪

İsteyen herkes
adaylığını koyabilir mi?

Seçilmiş bir federal yetkili olarak
görev yapma şartları ABD Anayasası
tarafından belirlenmiştir.
Kişinin başkan olarak görev yapabilmesi için doğuştan*
ABD vatandaşı olup, en az 35 yaşında ve en az 14 yıldır
Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet ediyor olması
gerekmektedir. Başkan yardımcısının da aynı koşullara sahip
olması gerekir. ABD Anayasası’na getirilen 12. Değişiklik
gereğince, iki dönem boyunca başkanlık yapmış bir kişi
başkan yardımcısı olamaz.
ABD Temsilciler Meclisi adaylarının en az 25 yaşında
olması, yedi yıldır ABD vatandaşı olması ve Kongre’de temsil
etmek istedikleri eyalette yasal olarak ikamet ediyor olması
şartları aranmaktadır. ABD Senatosu adaylarının ise en az 30
yaşında olması, dokuz yıldır ABD vatandaşı olması ve temsil
etmek istedikleri eyalette yasal olarak ikamet ediyor olması
şartları aranmaktadır.

*

DOĞUŞTAN
VATANDAŞ,
VATANDAŞLIĞA
GEÇMESİNE GEREK
KALMAYACAK
ŞEKİLDE DOĞDUĞU
AN İTİBARİYLE ABD
VATANDAŞLIĞINA
SAHİP OLAN
KİMSEDİR.
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Federal hükümette görev
yapmak için aranan şartlar
Federal hükümette
görev yapacak
kişinin belli şartları
yerine getirmesi
gerekir

Seçilme Yaşı

BAŞKAN

BAŞKAN
YARDIMCISI
SENATÖR

TEMSİLCİ

35
35
30
25

ABD Vatandaşlığı
ve İkamet
Doğuştan* ABD vatandaşı olmak;
seçimden önce 14 yıldır ABD’de
ikamet ediyor olmak

Doğuştan* ABD vatandaşı olmak;
seçimden önce 14 yıldır ABD’de
ikamet ediyor olmak ve başkandan
farklı bir eyalette ikamet etmek

9 yıldır ABD vatandaşı
olmak; seçildiği
eyalette
ikamet etmek

7 yıldır ABD vatandaşı olmak;
seçildiği eyalette
ikamet etmek

• TE M E L B İ L Gİ L E R

⍟

✪

Seçimler ne zaman yapılır?

Federal seçimler sonu çift rakamla biten
yıllarda yapılır.
Başkanlık seçimleri dört yılda bir olmak üzere Kasım
ayının ilk Pazartesi gününü takip eden Salı günü yapılır.
ABD Temsilciler Meclisi’nin 435 koltuğu için de iki
yılda bir seçim yapılır.
ABD senatörleri, Senato’daki 100 koltuğun üçte
birinin (ya da üçte birinden bir fazlasının) iki yılda bir
seçime tabi kalacağı bir döngü içinde altı yıllığına görev
yaparlar.
Senatörlerden birinin görevdeyken vefat etmesi ya da
iş yapamaz hale gelmesi durumunda, sonu tek sayıyla biten
bir yılda veya sonu çift sayıyla biten bir sonraki yılda bir özel
seçim düzenlenebilir. Seçilen yeni senatör, yerine geldiği
senatörün görev süresinin bitimine dek görev yapar. Bazı
eyaletlerde asıl görev süresinin bitimine dek görev yapacak
kişi vali tarafından atanır.
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Bir kişi kaç kere
başkanlık yapabilir?

İlk ABD başkanı George Washington’ın üst
üste üç dönem başkanlık yapmayı
reddetmesinin ardından, birçok Amerikalı iki dönem

•WASHINGTON D.C.’DEKİ
BEYAZ SARAY, 1800
YILINDAN BERİ BAŞKAN’IN
RESMİ MAKAMI VE
KONUTU OLARAK
KULLANILMAKTADIR.

görev yapmanın tüm başkanlar için yeterli olacağına kanaat
getirmiştir.
Washington’dan sonra gelen başkanların hiçbiri Franklin D.
Roosevelt'in 1940 yılında, Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı’nın
damgasını vurduğu bir dönemde üçüncü kez başkanlığa adaylığını
koyup seçimleri kazanmasına dek üçüncü kez başkanlık yapmak için
adaylığını koymamıştır. Roosevelt, 1944 yılında başkanlık seçimini
dördüncü kez kazanmış ve 1945’te başkanlık görevini sürdürürken
hayatını kaybetmiştir. Bazıları, bir kişinin başkanlık gücünü bu kadar
uzun süre elinde bulundurmaması gerektiği fikrine varmıştır. Bu
nedenle 1951’de, herhangi birinin Amerika Birleşik Devletleri
başkanlığına iki defadan fazla seçilmesini yasaklayan ABD
Anayasası’na getirilen 22. Değişiklik kabul edilmiştir.

• TE M E L B İ L Gİ L E R

✪

✪

Peki ya diğer
siyasi makamlar?

Kongre üyelerine dönem sınırlaması
getirilmemiştir. Eyalet ve yerel düzeydeki
yetkililere getirilen dönem sınırlaması,
uygulandıkları takdirde, eyalet kanunları
ve yerel yönetmeliklerce belirlenir.
ABD Kongresi’nin iki organı olan Temsilciler Meclisi
ve Senato’nun yetkileri neredeyse eşittir; ancak üye
seçim yöntemleri son derece farklıdır.
Amerikan Cumhuriyeti'nin Kurucuları, Temsilciler
Meclisi’nin halka yakın olup, halkın istek ve arzularını
yansıtmasını istemişlerdir.
Bu nedenle; Kurucular bu Meclis’i, küçük yasama
bölgelerinden birçok üyeye yer verebilecek ve sık sık (her iki
yılda bir) seçim yapılabilecek şekilde nispeten büyük bir
meclis olarak tasarladılar.

• A BD KONGRESİ,
TEMSİLCİLER
MECLİSİ VE
SENATO’DAN
OLUŞUR.
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Örneğin, Alaska düşük nüfuslu bir eyalettir ve bu
yüzden yalnızca bir temsilciye sahiptir. En kalabalık eyalet
olan California’nın ise 55 temsilcisi vardır. ABD’de 10 yılda
bir nüfus sayımı yapılır; Temsilciler Meclisi koltukları yeni
nüfus verilerine göre eyaletler arasında yeniden dağıtılır.
Her eyalet, kongre (seçim) bölgelerinin sınırlarını
kendisi belirler. Bölgelerdeki vatandaş sayısı eşite
olabildiğince yakın olduğu sürece eyaletler bu bölüşümü
nasıl yapacakları konusunda oldukça geniş bir serbestliğe
sahiptir. Beklenileceği gibi, bir parti eyalet yönetimini elinde
bulundurduğunda bu sınırları kendi kongre adaylarının
lehinde çizmeye çalışır.
Senato ise üyelerinin daha geniş seçim bölgelerini
temsil edebileceği ve nüfusa bakılmaksızın her eyalete
eşit temsil sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Böylece, Senato’da küçük eyaletler büyük eyaletlerle
aynı etkiye (iki senatöre) sahiptir.

• • Senato’nun yetkileri neredeyse eşittir; ancak üye

ABD Kongresi’nin iki organı Temsilciler Meclisi ve
seçme yöntemleri son derece farklıdır.

• TE M E L B İ L Gİ L E R

50 eyaletin her birinin Temsilciler Meclisi’nde bir
koltuğa sahip olma hakkı vardır; geriye kalan koltuklar
da eyaletlerin nüfusuna göre tahsis edilir.

✪

Federal
görevlerde seçim

Federal görevler için
yapılan seçimler
genellikle sonu çift
rakamla biten
yıllarda düzenlenir.
Başkanlar ve başkan
yardımcıları 4 yılda
bir seçilir. ABD
Kongresi’nde
senatörler 6 yılda
bir; temsilciler ise
2 yılda bir seçilir.
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
ABD KONGRESİ

TEMSİLCİ
SENATÖR

2012

2014

435

2016

435

ABD
Yardımcısı
U.S.Başkan
Vice President
4Elected
yılda birevery
seçilir

4 yılyears

2018

2020

2022

U.S. House of
Representatives

ABD
Meclisi
All
435Temsilciler
representatives
435 temsilcinin
elected
every tamamı 2 yılda bir seçilir
435

2 years
yıl

U.S.
ABD Senate
Senatosu

33
of 100
100 out
senatörün
33’üsenators
elected
2 yılda bir every
seçilir.

33/100
33/100

2 yılyears

34/100
15

• TE M E L B İ L Gİ L E R

ABD
U.S. Başkanı
President

✪

Amerika Birleşik
Devletleri’nde neden
sadece iki büyük
parti var?

ABD Anayasasını kaleme alanlar
tasavvurlarında siyasi partilere yer
vermemişlerdir. Ancak oy verme hakkının
daha fazla kişiye tanınması ve ülkenin
batıya doğru genişlemesiyle birlikte siyasi
partiler ortaya çıkmıştır. İki büyük parti —
Demokratlar ve "Whig" partisi— 1830’lara gelindiğinde
köklü ve güçlü birer parti olmuştur.
Bugün ise, ikisi de 18. ve 19. yüzyıldaki seleflerinin
mirasçısı sayılan Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti
siyasi süreçte baskın konumdadır.
Nadir görülen istisnalar dışında, bu iki büyük partinin
mensupları başkanlığı, Kongre’yi, valilikleri ve eyalet
meclislerini kontrol eder. 1852’den beri seçilen her başkan
ya Cumhuriyetçi ya da Demokrat olmuştur.

• E ŞEK VE FİL 19.
YÜZYILDAN BERİ
DEMOKRATLAR VE
CUMHURİYETÇİLERİN
SİMGESİ OLMUŞTUR.

16

• Sİ YA Sİ PA RTİ L E R

• 1 852’DEN BERİ
SEÇİLEN HER
BAŞKAN YA
CUMHURİYETÇİ
YA DA
DEMOKRAT
OLMUŞTUR.

50 eyaletin herhangi birinde Demokrat ya da
Cumhuriyetçi olmayan bir valinin seçilmesi nadir görülen bir
durumdur. Kongre’de ya da eyalet meclislerinde görev
yapan bağımsız ya da üçüncü parti mensuplarının sayısı ise
son derece düşüktür.
Neden daha fazla küçük parti yok? Siyaset
uzmanlarının çoğu, bunun sebebinin, atılan oyların
çoğunluğundan azını almış olsalar bile en çok oyu alan
adayın kazandığı Amerika’nın “tek turlu çoğunluk sistemi”
seçimlerine dayandığına işaret ediyor. Yasama görevlerinin
bir partinin aldığı oyun oranına göre verildiği ülkelerde ise
küçük partilerin kurulup rekabet etmesi için daha teşvik
edici bir durum vardır. ABD sisteminde bir parti ancak
adayının en çok oyu alması durumunda koltuğu kazanabilir.
Bu da küçük partilerin seçim kazanmasını daha zor hale
getirir.

✪

Peki, ya Demokrat veya
Cumhuriyetçi partiyi
desteklemeyen Amerikalılar?

• A MERİKALILAR
BAZEN İKİ BÜYÜK
PARTİNİN DE
TERCİH ETTİKLERİ
POLİTİKA VE
İNANÇLARI
SAVUNMADIĞINI
DÜŞÜNÜR.
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Geçtiğimiz yıllarda, kendilerini herhangi bir
partiyi desteklemeyen anlamında siyasi
açıdan “bağımsız” olarak nitelendiren
Amerikalıların sayısı gittikçe artmıştır.
Fakat kamuoyu yoklamaları bağımsız seçmenlerin
çoğunun ya Cumhuriyetçi ya da Demokratik partiye eğilimli
olduğuna işaret ediyor. Bu kişilerden bazıları daha küçük
siyasi partileri destekler. Hangi partiyi desteklediklerine ya
da herhangi bir partiyi destekleyip desteklemediklerine
bakılmaksızın 18 yaşını doldurmuş tüm Amerikalılar yerel
seçimler ile eyalet ve başkanlık seçimlerinde oy verme
hakkına sahiptir.

İki partili sistem, iki partiyi de desteklemeyen
Amerikalıların inançlarını nasıl temsil eder? Amerikalılar
bazen iki büyük partinin de tercih ettikleri politika ve inançları
savunmadığını düşünür. Bu kişilerin uygulayabilecekleri
stratejilerden biri, fikirlerinin popülaritesini göstermek için
yeni bir parti kurmaktır. Bu durumun meşhur örneklerinden
biri de 1892 yılında, hoşnutsuz bir grup Amerikalının Popülist
Parti'yi kurmasıyla görüldü. Bu partinin programı, artan oranlı
gelir vergisi, senatörlerin doğrudan seçimle göreve gelmesi
ve 8 saatlik çalışma günü taleplerini içeriyordu. Popülistler
başkanlığı hiçbir zaman elde edememiş olsa da, büyük
partiler yeni rakiplerinin büyüyen popülaritesini fark etti.
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, Popülistlerin fikirlerinin
birçoğunu benimsemeye başladılar, bu fikirler ise zamanla
ülkenin kanunları haline geldi.

• Sİ YA Sİ PA RTİ L E R

•

✪

Başkan adayları
nasıl seçilir?

• D EMOKRATLAR
2008 DEMOKRATİK
PARTİ ULUSAL
KURULTAYINDA
BAŞKANLIK
ADAYLARI BARACK
OBAMA’YI
DESTEKLEYEN
DÖVİZLER
TAŞIYOR.

Başkanlık seçimlerinin yapılacağı yılın
yazında, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bir
politika “platformu” benimsenen ve partilerinin
başkan ve başkan yardımcısı adaylarını belirledikleri birer
ulusal kurultay düzenler. Günümüzde adaylığı kazanmak için
yalnızca delegelerin salt çoğunluğunun oyunu almış olmak
yeterlidir.
Daha eskilerde ise, sonuçların belli olmadığı ve atılan
her oyla adayların yükselişe ya da düşüşe geçtiği
kurultaylar heyecan uyandıran etkinliklerdi. Bazen sigara ve
puro içen parti liderlerinin tercih ettikleri adayın gerekli
sayıda delege oyunu alabilmesi için anlaşmalar yaptığı
“duman altı" olan otel odalarında müzakereler yapılırdı.
Bugün ise bu süreç çok daha şeffaftır ve yaklaşık son
60 yıldır her partinin başkanlık adayı kurultaydan önce bilinir
hale gelmiştir.
Her eyalet (ve Columbia Bölgesi ile bir kısım ABD
toprakları) belirli bir delege sayısına sahiptir. Bu sayı, genel
olarak eyaletin nüfusuna göre belirlenir; ancak bu sayı,
eyaletin önceki başkanlık seçiminde partinin adayına oy
verip vermediği gibi etkenlere göre ilave delege veren bir
formül ile şekillenir. Birçok delege, en azından ilk pusulada
belirli bir adayı destekleme “taahhüdü” vermiştir; hiçbir
ulusal kurultayda başkanlık adayının seçilmesi için bir
pusuladan fazlasına yıllardan beri gerek duyulmamıştır.
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•

✪

Ön seçimler ile parti toplantıları
arasındaki fark nedir?

• C UMHURİYETÇİ
BAŞKAN ADAYI
MITT ROMNEY, NEW
HAMPSHIRE
EYALETİNDEKİ ÖN
SEÇİMLER
SIRASINDA
BEDFORD LİSESİ'Nİ
ZİYARET EDİYOR.
8 OCAK 2008.

Ön seçimler ve parti toplantıları,
düzenlenme şekilleri ve katılımcılar
bakımından farklılıklar gösterir. Katılım
oranlarında da büyük fark vardır.
Ön Seçimler: Eyalet yönetimlerinin ön seçimlerin idare ve
finansmanını sağlama şekli, herhangi bir seçimle aynıdır:
Seçmenler oy kullanma yerlerine gider, oylarını kullanır ve ayrılırlar.
Oy verme işlemi gizli ve hızlı bir şekilde yapılır. Bazı eyaletlerde
sadece kayıtlı parti üyelerinin katılabildiği "kapalı" ön seçimler
düzenlenir. Örneğin, Demokrat partinin düzenlediği kapalı bir ön
seçimde sadece kayıtlı Demokrat parti üyeleri oy verebilir. Açık bir
ön seçime ise hangi partinin üyesi olduğuna veya herhangi bir
parti üyeliği olup olmadığına bakılmaksızın tüm seçmenler
katılabilir.
Parti Toplantıları: Eyaletlerdeki siyasi partiler, partiye sadık
üyelerin, parti adaylığı için destekledikleri kişiler adına açık bir
şekilde fikirlerini ifade ettikleri parti toplantıları düzenler. Bu
toplantılar, topluca düzenlenen ve katılımcıların açık oylama
yaptığı etkinliklerdir. Parti toplantıları, destekledikleri başkan
adayına oy vermeyi taahhüt eden parti kurultayı üyelerini
seçmek üzere bu toplantılardan istifade edebilecek, kendini bu
işe adamış ve örgütlü destekçilere sahip adayların lehine bir
eğilim gösterir. Parti toplantılarının katılımcıları, partinin eyalet
veya ulusal platformuna eklemek istedikleri konuları da belirler
ve ön plana taşır. Bir parti toplantısına katılmak, yoğun şekilde
siyasetin içinde olmayı zorunlu kılan ve zaman gerektiren bir
uğraştır. Bunun sonucu olarak da parti toplantıları, ön
seçimlerden daha düşük sayıda katılımcı çeker.
23

• Ö N SE Çİ M L E R V E PA RTİ TO PL A NTI L A R I

•

✪

Ön seçimler veya parti
toplantıları kaç eyalette
ve ne zaman
düzenlenir?

Geçmişte sadece birkaç eyalet başkanlık
seçimleri için ön seçim veya parti toplantısı
düzenlemekteydi. Ancak eğilim, başkan
adayı belirleme sürecine daha fazla
seçmenin katılımı yönünde ilerleme
göstermiştir. Ön seçim veya parti toplantıları düzenleyen
eyaletlerin sayısı 1970'li yıllarda artmaya başladı. Günümüzde 50
eyaletin tamamı ve Columbia Bölgesi başkanlık ön seçimleri veya
parti toplantıları düzenler.
Eyalet partileri ön seçim ya da parti toplantısı mı
düzenleyeceklerine kendileri karar verir; bazı eyaletler zaman
içinde bir biçimden diğerine geçmişlerdir.
Bazı eyaletlerde hem ön seçimler, hem de parti toplantıları
yapılır. Örneğin Alaska ve Nebraska eyaletlerinde Cumhuriyetçiler
ön seçim yaparken, Demokratlar parti toplantıları düzenler.
Kentucky eyaletinde ise Demokratlar ön seçim, Cumhuriyetçiler
ise parti toplantısı gerçekleştirir.

• İLK ÖN SEÇİM,
BAŞKANLIK
SEÇİMİNİN
YAPILACAĞI YILIN
OCAK VEYA ŞUBAT
AYINDA NEW
HAMPSHIRE
EYALETİNDE
DÜZENLENİR.
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• G ÜNÜMÜZDE 50
EYALETİN TAMAMI
VE COLUMBIA
BÖLGESİ
BAŞKANLIK ÖN
SEÇİMLERİ VEYA
PARTİ
TOPLANTILARI
DÜZENLER.

Erken zamanda gerçekleşen bu ve benzeri diğer
çekişmeler, çoğu zaman hangi adayların başkanlık yarışında
ciddi şekilde yer almak için yeterli desteğe sahip olup
olmadığını ortaya koyduğu için adaylar, aday belirleme sürecini
erkenden tamamlayan bu eyaletlerde yoğun çaba harcar, bu
eyaletlerin ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap verir ve küçük
eyaletlerde bile kampanyalar düzenleyerek personel, basın ve
otel harcamaları yapar. Bunun sonucu olarak, giderek artan
sayıda eyalet ön seçimlerini ve parti toplantıları kış aylarında
yapmaktadır. Pek çok eyalette bu etkinlikler aynı günde
düzenlenir.
Büyük partiler, kuralları en güçlü adayı çıkaracağını
umdukları şekilde sıkça değiştirirler. Örneğin Cumhuriyetçiler,
2016 yılında ön seçimlerini 15 Mart'tan sonra yapan
eyaletlerin, delegelerini "kazanan hepsini alır" sistemine göre
dağıtmasına izin verecek ve böylelikle de en çok oyu alan
aday—örneğin sekiz adaylı bir yarışta oyların sadece yüzde
25'ini bile alsa—o eyaletin tüm delegelerini kazanacak.
Ön seçimlerin ve parti toplantılarının artması ve hız
kazanmasının en büyük sonuçlarından biri de, büyük partilerin
adaylarının yaz aylarının sonunda toplanan ulusal parti
kurultaylarından önce bilinir hale gelmesidir. Bu da, ulusal
adaylık kurultaylarının öneminin azalmasına yol açarak, büyük
ölçüde törensel bir etkinliğe dönüşmesine sebep olmuştur.

• Ö N SE Çİ M L E R V E PA RTİ TO PL A NTI L A R I

Iowa uzun yıllardan beri başkanlık seçiminin
yapılacağı yılın genellikle Ocak ayında veya Şubat
ayının başında ilk parti toplantılarının yapıldığı eyalet
olmuşken, ilk ön seçimler de bunu takiben New
Hampshire eyaletinde yapılır.
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Parti toplantılarında
sadece partinin kayıtlı
üyeleri oy verebilirken,
toplantıya dileyen herkes
katılabilir. Kapalı ön
seçimlerde de yine aynı
şekilde sadece partinin
kayıtlı üyeleri oy verebilir;
öte yandan, açık bir ön
seçimde oy verebilmek
için kayıtlı seçmen olmak
yeterlidir.
ÖN SEÇİM, PARTİ TOPLANTISI
veya HER İKİSİ DE

PARTİ TOPLANTISI =
ÖN SEÇİM =
HER İKİSİ DE =
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✪

✪

Siyasi partiler neden hala
ulusal adaylık kurultayları
düzenliyor?

• D ESTEKÇİLER,
DEMOKRAT
PARTİ'NİN 2008
YILINDAKİ BAŞKAN
ADAYININ EŞİ
MICHELLE
OBAMA'YA
TEZAHÜRATTA
BULUNUYOR.

Başkan adayları ön seçimler ve parti
toplantıları yoluyla seçiliyorsa neden iki
büyük siyasi parti hala ulusal adaylık
kurultayları düzenliyor?
Çünkü bu kurultaylar, her iki partiye de adaylarını
tanıtma ve rakibiyle arasındaki farkları gösterme
fırsatı veriyor.
Adaylık kurultayları televizyonda geniş şekilde yer
alır ve ulusal çaptaki başkanlık seçim kampanyalarının
başlama işaretini verir.

Amerikalılar partiden liderlerin ve
adayların konuşmalarını, adayın başkan
yardımcısı olarak kimi seçtiğini —ki bu bazen

kongreye kadar açıklanmaz— eyaletleri temsil eden
heyetlerin delege oylarını saymasını ve parti
"platformu"nun, yani her bir partinin meselelerle ilgili
duruşunu ortaya koyan belgenin onaylanmasını takip
etmek amacıyla adaylık kurultaylarını hala
izlemektedir.

• • tanıtma ve rakibiyle arasındaki farkları

Bu kurultaylar, her iki partiye de adaylarını
gösterme fırsatı verir.
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•

✪

ABD Kongresi
seçimlerini kazanmak
için kaç oy gereklidir?

Cevap: Diğer adaylardan daha fazla.
Kısaca söylemek gerekirse, oyların
çoğunluğunu (yani bir seçim bölgesinde
kullanılan oylardan sayıca en fazlasını) alan
aday seçimi kazanır. Bu, "tek üyeli" bölge sistemi olarak
bilinir. Federal veya eyalet yönetimlerinde seçimle
gelinen görevlerin pek çoğu için adaylar 39 eyalette
basit çoğunluk usulüne göre seçilebilirken, 11 eyalette
ise (Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana,
Mississippi, Kuzey Carolina, Oklahoma, Güney Carolina,
South Dakota, Teksas ve Vermont) herhangi bir adayın
oy çoğunluğunu elde edememesi haline seçimlerin iki
turlu yapılması yönünde hükümler bulunmaktadır.
Tek üyeli bölge sistemi, bazı demokrasilerde görülen
oransal temsil sistemlerinden farklı olarak herhangi bir
bölgede seçimleri tek bir partinin kazanması anlamına gelir.
Bu sistem, daha küçük siyasi partilerin aleyhine bir durum
yaratır; çünkü bu partilerin ulusal çapta etki ve güç kazanmak
için yeterli sayıda seçim bölgesini kazanmaları zordur.

• M ASSACHUSETTS
EYALETİNDEN
DEMOKRAT PARTİLİ
JOHN F. KENNEDY,
1947'DEN 1953'E
KADAR GÖREV
YAPTIĞI ABD
TEMSİLCİLER
MECLİSİ'NE
KATILDIĞI İLK
SEÇİMİ
KAZANARAK
GİRMİŞTİ.
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✪

Başkanlık seçimlerini her
zaman en çok oyu alan
aday mı kazanır?

Cevap: Her zaman değil. Aslında,
bugüne kadar halkın oyunun çoğunluğu
alınmadan kazanılan dört başkanlık
seçimi yaşandı. Bunların ilki John Quincy
Adams'ın kazandığı 1824 yılında yapılan seçimdi. En
yakın tarihte ise bu durum, 2000 yılında George W.
Bush ve Al Gore arasındaki başkanlık yarışında görüldü.

Peki, bu nasıl oluyor?
Bu sorunun cevabı, "Seçici Kurul"da gizlidir. ABD
Anayasası'nı hazırlayanlar (o zamanki sayısıyla) 13
eyaletin ve Amerikan halkının çıkarları arasında denge
kuran bir sistem yaratmayı amaçlamışlardır.
Seçmenler, Temsilciler Meclisi'nin üyelerini seçerken,
ABD senatörlerinin seçimi (üyeleri yine halk tarafından
seçilen) eyalet meclislerince yapılıyordu. Ayrıca
eyaletler, "Seçici Kurul" adı verilen ve başkan ile
başkan yardımcısını seçen bir kurula temsilci
gönderiyorlardı.

• R ESMİ OLARAK
BAŞKANI SEÇEN
SEÇİCİ KURULDUR;
SEÇİCİ KURUL
ÜYELERİNİ İSE
HALK BELİRLER.

32

yılı itibariyle ABD senatörleri doğrudan halk tarafından
seçilmeye başladı. Resmi olarak başkanı seçen hala Seçici
Kurul olsa da, bu kurulun üyeleri halk tarafından
belirlenmektedir.
Peki, bu nasıl gerçekleşiyor?
Seçici Kurul, ülke çapındaki başkanlık seçimleri Kasım
ayında yapıldıktan sonra Aralık ayında toplanır. Çoğu
eyalette seçiciler, oylarını temsil ettikleri eyalette bulunan
seçmenlerin çoğunluğunun kullandığı yönde kullanır. Seçici
Kurul üyelerinin her biri, 15 Aralık günü kendi eyaletlerinde
oy kullanır. Kongre, sonuçların resmi sayımını ise Ocak
ayında yapar.
Her eyaletin seçici kurula gönderdiği delege sayısı,
ABD Temsilciler Meclisi'nde sahip olduğu ve eyalet
nüfusunun sayımıyla belirlenen temsilci sayısına ilave olarak
iki senatörün de eklenmesiyle bulunan sayıya eşittir. Eyalet
statüsünde olmayan ve Kongre'de oy temsili bulunmayan
Columbia Bölgesi de üç Seçici Kurul üyesine sahiptir.

Seçici Kurul'un 538 üyesi vardır; başkanlık seçimini
kazanmak için ise Seçici Kurul'un 270 oyu gereklidir.
Çoğu eyalette, Seçici Kurul oyları "kazanan
hepsini alır" yöntemiyle dağıtılır. En çok sayıda
vatandaşın oyunu alan başkan ve başkan yardımcısı adayı
o eyaletin Seçici Kurul oylarının tamamını alır.

• SE Çİ Cİ KU RU L

Amerikalılar, sonrasında sistemi daha demokratik
hale getirmek için Anayasa'da değişikliğe gittiler. 1913

İki eyalet (Nebraska ve Maine) seçici kurul oylarını vatandaşların
oyları doğrultusunda orantısal olarak dağıtmaktadır. Başkanlık
seçimi stratejileri, Seçici Kurul oylarının toplamı 270'i bulan bir
grup eyalette seçimleri kazanmaktan oluşur. Seçim sonuçları, iki
elin parmakları kadar eyalette çekişmeli geçen yarışlarda
kazanılacak seçiciler kurulu oylarıyla belirlenir hale
• B İR EYALETTE EN
gelebilmektedir.
ÇOK SAYIDA
"Kazanan hepsini alır" sisteminin bir sonucu da, bir adayın
VATANDAŞIN
ülke çapında oyların çoğunluğunu kazanmış olmasına rağmen
OYUNU ALAN
seçimi kaybedebilmesidir.
BAŞKAN VE
Bir adayın, bir eyaleti ufak bir farkla kazandığını ve bu
BAŞKAN
eyaletin de çok sayıda seçici kurul oyuna sahip olduğunu
YARDIMCISI ADAYI,
O EYALETİN SEÇİCİ
düşünelim. Söz konusu aday, bu durumda bile seçici kurul
oylarının tamamını kazanmış olur. Örneğin bir adayın Kaliforniya'yı KURUL OYLARININ
TAMAMINI ALIR.
küçük bir farkla kazanması halinde Kaliforniya'nın seçici kuruldaki
55 oyunun tamamı bu adaya gider. Aynı aday daha küçük
eyaletlerde büyük farklarla kaybederek rakibinden daha az
halkoyu alabilir. Ancak bu aday, Seçici Kurul oyları bakımından
yine de önde olabilecektir.
Adayların toplamda 270 seçici kurul oyu toplayabilmesi için
tüm eyaletlerde, hatta küçük nüfuslu ve daha az seçici kurul oyuna
sahip eyaletlerde bile seçim kampanyası yürütmesi önemlidir.

• • sonucu da, bir adayın ülke çapında

"Kazanan hepsini alır" sisteminin bir
oyların çoğunluğunu kazanmış olmasına
rağmen seçimi kaybedebilmesidir.
34

Amerikalılar neden hala
Seçici Kurul sistemini
sürdürüyorlar?

Bu, Anayasa'da yer alan bir durumdur ve
Anayasa üzerinde değişiklik yapmak çok
zordur. Seçici Kurul sistemi aynı zamanda iki
partili sistemi de güçlendirir ve bu durum da,
iki büyük partinin de bu durumla bir değişiklik yapılmasını
savunma ihtimalini azaltır.

Fakat Seçici Kurul sistemini sürdürmek için başka
nedenler de var.
Çok sayıda Amerikalı, Seçici Kurul sisteminin, başkan
adaylarını, sakinlerinin adayları başka bir şekilde yakından
görme şansı olmayabileceği küçük eyaletleri bile kapsayan
geniş bir kampanya yürütmeye zorlamasından memnuniyet
duyar. Ayrıca başkan adayları tek bir eyalete veya bölgeye
odaklanarak yeterli sayıda seçici kurul oyu kazanamayacağından
dolayı ülkenin tüm bölgelerinden seçmenleri ilgilendiren konuları
öğrenir ve bu konulara eğilirler. Bunun sonucu olarak da Seçici
Kurul sistemi, başkanlık seçimi kampanyalarının yürütülme
biçimini etkiler ve başkanlık seçimi kampanyası yürütmenin
maliyeti üzerinde önemli etkilere sahip olur.

• SE Çİ Cİ KU RU L
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✪

16

3
Seçici Kurul
oyları, ülke
çapında her on
yılda bir yapılan
nüfus sayımıyla
belirlenen
eyalet
nüfuslarına göre
dağıtılır.
Yıllara göre karşılaştırma
(2016 ve 1960)

8
29

↑ARTIŞ =
↓AZALIŞ =

AYNI =
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✪

Başkan adayları seçim
kampanyalarının
masraflarını nasıl
karşılıyor?

Başkan adayları, kampanya giderlerini
karşılamak amacıyla kamusal bir finans
sisteminden 1976 yılından beri
faydalanabiliyor. 2000 yılındaki seçimlere gelinceye
kadar başkanlığa aday gösterilen tüm adaylar, belirli bir
miktardan daha fazlasını harcamama sözü karşılığında
devletten kaynak alarak bu sisteme dahil oldular.
Ancak bu sistem, getirilen harcama kısıtlamasının çok
düşük olduğu ve söz konusu tutarın büyük adayların özel
kaynaklar yoluyla toplayabileceği miktarın çoğu zaman
altında kalacağı düşünülmesi sebebiyle adaylar açısından
çekiciliğini giderek kaybetmiştir. Bunun sonucunda, yakın
dönemdeki bazı başkan adayları kamu kaynaklarından
yararlanmak yerine kampanyalarına maddi kaynak sağlamak
amacıyla bağış toplama yoluna gitmişlerdir.

• P ARTİ ADAYLARI,
BAŞKANLIK SEÇİMİ
KAMPANYASI
YÜRÜTMEK İÇİN
KAMU
KAYNAKLARINDAN
FAYDALANABİLİR;
ANCAK BU
KAYNAKLARDAN ÖN
SEÇİMLER VE PARTİ
TOPLANLARINDA
ADAYLIK
KAMPANYASI
YÜRÜTÜRKEN
YARARLANAMAZLAR.
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• SE Çİ M KA M PA NYA L A RI

Federal yasalar, maddi kaynaklarını kendileri toplayan
adaylarla ilgili olarak başkan, senatör ve temsilci
adaylarının nasıl kimlerden bağış toplayabileceğini hükme
bağlamıştır. Yasalar, aynı zamanda tek bir kişinin yapabileceği bağış
miktarına da kısıtlama getirmiştir. Yasalar, herhangi bir adaya kimin
katkı sağladığının basın ve vatandaşlar tarafından bilinmesini de
güvence altına alır.

Bir başkan adayı, siyasi komite adı verilen bir
kampanya kuruluşu kurmalı ve söz konusu kuruluşu da
Federal Seçim Komisyonu'na kaydettirmelidir. Siyasi
komiteler, bu kaydın gerçekleşmesiyle birlikte bağış toplayabilir; fakat
toplanan tüm bağışları komisyona bildirmek zorundadır. Komisyon da
bu bilgiyi kamuoyunun erişimine sunar. Büyük partilerin yakın
dönemdeki başkan adayları, yürüttükleri kampanyalarda milyonlarca
dolar harcamışlardır.Kaynaklarını kendileri toplayan adaylar binlerce
bağışçı bulmak zorundadır.

✪

ABD başkanlık seçimleri neden
bu kadar maliyetli?

• S İYASİ
ADAYLAR,
SEÇMENLERİN
YAŞADIĞI
YERLERE
GİTMEK İÇİN
PARA
TOPLAMAK
ZORUNDADIR.

Bu sorunun kısa cevabı, 100 milyon
seçmenin olduğu bir ülkeye 12 ya da daha
fazla ay süren başkanlık seçimi kampanyası dönemi
boyunca seslenmenin maliyetli bir iş olmasıdır. ABD
başkan adayları hem ulusal düzeyde, hem de 50 eyalette
kampanya yürütmek zorundadır. Bu da, hem ulusal, hem
de eyalet seviyesinde çalışan istihdam etmeleri ve
seçmenlere hem şahsen, hem de yerel ve ulusal radyo ve
televizyon kanalları ile sosyal medya üzerinden ulaşmak
zorunda olmaları anlamına gelir.Başkanlık yarışlarındaki ön
seçimlerin ve parti toplantılarının çoğalması, kampanyaları
geçmişe kıyasla daha uzun süren ve daha fazla seyahat ile
paralı reklam gerektiren bir hale getirdi.
Seçim kampanyası yürütebilmesi için bir adayın,
çalışan kadrosu kurması; ofis alanı ve seyahat imkanları
sağlaması; araştırma yapması; konularla ilgili görüşlerini
belirten yazılar yayınlaması; radyo ve televizyonda, yazılı
basında ve internette reklam yapması, birçok kez halkla
buluşması ve bağış toplantısı düzenlemesi gerekir.
Başkan adaylarını, ön seçim kampanyalarını teker teker,
her bir eyalet için organize etmek ve aday gösterilmeleri
halinde de genel seçim kampanyalarını ülke çapında
düzenlemek gibi ürkütücü bir görev beklemektedir.
Temsilciler Meclisi'ne girmek için aday olan biri, sadece
kendi seçim bölgesinde kampanya yürütürken, bir Senato
adayı tüm eyaleti kapsamak zorundadır.
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•

✪

Adayların başka maddi
kaynaklara erişimi
var mıdır?

• TEKSAS'IN
HOUSTON
ŞEHRİNDEKİ BİR
SOKAK BOYUNCA
UZANAN VE
ÇEŞİTLİ GÖREVLER
İÇİN YARIŞAN
ADAYLARA AİT
SİYASİ
TABELALAR.

ABD Yüksek Mahkemesi, 2010 yılında verdiği
bir kararla, siyaset için yapılan harcamaların bir
ifade türü olduğunu ve bu yüzden de ABD
Anayasası'nda yapılan Birinci Değişiklik
tarafından korunduğuna hükmetmiştir. Bunun
sonucu olarak da adaylar kampanyalarını finanse etmek
için 2010 yılından beri herhangi bir kısıtlama olmaksızın
kendi paralarını kullanabilmektedir.
Yüksek Mahkeme'nin verdiği bu karar; bireyler, iş yerleri
ve çıkar gruplarının paralarını birleştirerek belirli fikirleri,
adayları, halkoyu tekliflerini veya yasa tasarılarını desteklemek
için kurduğu "siyasi eylem komiteleri"ne (PAC) daha geniş bir
hareket alanı sağladı. Federal yasaya göre bir kuruluş, federal
bir seçimi etkilemek amacıyla 2.600 Amerikan dolarından
daha fazla bir para aldığında veya harcadığında bir "siyasi
eylem komitesi" halini almış olur. Eyaletler, bir kuruluşun hangi
şartlar halinde bir siyasi eylem komitesine dönüştüğüne ilişkin
kendi yasalarına sahiptir.
Siyasi eylem komiteleri, bir adayın resmi bağış toplama
komitesinden bağımsız olduğu için, Federal Seçim
Komisyonu'na kayıtlı olma zorunluluklarına rağmen, bu resmi
komitelerle farklı düzenlemelere tabidirler; ancak adaylar ile
ne kadar yakın bir eşgüdüm içinde çalışabileceklerine dair
çeşitli kısıtlamalar altındadırlar. Örneğin, bir siyasi eylem
komitesi, bir adayın seçim komitesine 5.000 Amerikan
dolarından daha fazla bir doğrudan katkı yapamaz; ancak
belirli bir adayın fikirlerine destek veren veya karşı çıkan
reklamlar yayınlatmak amacıyla sınırsız ölçüde para
harcayabilir.
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✪

Anketler ne derece önemli?

• 1948 YILINDA THE
CHICAGO TRIBUNE VE
DİĞER GAZETELER, ANKET
VERİLERİNE DAYANARAK
ÇIKARDIKLARI ERKEN
BASKILARINDA
CUMHURİYETÇİ THOMAS
DEWEY'İN GÖREVDEKİ
BAŞKAN HARRY
TRUMAN'I SEÇİMLERDE
MAĞLUP ETTİĞİNİ
DUYURMUŞLARDI.
TRUMAN, SEÇİCİ
KURULUN 303 OYUYLA
GALİBİYETİNİ İLAN
ETTİĞİNDE İSE, GAZETENİN
YANLIŞ ATILAN BAŞLIĞINI
HAVAYA KALDIRARAK
GAZETECİLERE, "BEN ÖYLE
DUYMADIM AMA!"
DEMİŞTİ.

Kamuoyu anketleri, her ne kadar seçimleri
düzenleyen kural ve yasalar kapsamında yer
almasa da, son yıllarda seçim sürecinin
önemli bir parçası haline gelmiştir. Pek çok siyasi
aday, anketçilerle birlikte çalışarak sık sık anket yaptırır. Anket
sonuçları adayların, rakiplerine kıyasla ne kadar önde veya
geride olduklarını ve seçmenlerin en çok hangi meselelere
önem verdiğini görmelerini sağlar. Ayrıca gazeteler, televizyon
kanalları ve diğer basın kuruluşları da kamuoyu anketleri
düzenler ve sonuçları (özel anket sonuçlarıyla birlikte) halka
duyurur. Böylece vatandaşlar destekledikleri adayları, önem
verdikleri meseleleri ve politikaları diğer vatandaşların
tercihleriyle karşılaştırabilir.
Elli yıl önce sadece bir ya da iki büyük kuruluş kamuoyu
anketleri düzenliyordu. Günümüzde ise kamuoyu anket sonuçları
anlık haber, internet ve 24 saat yayın yapan kablolu haber
kanalları gibi çok sayıda kaynak aracılığıyla düzenli olarak halka
duyurulur. Bazı anketler ustalıkla düzenlenirken, diğerler ise
aceleyle yapılır ve küçük örneklem havuzlarına sahiptir. Bu
yönüyle de söz konusu anketlerin sosyal bilim teşkil etmek yerine
bir eğlence aracı olarak daha fazla değere sahip olduğu
söylenebilir. Geçtiğimiz yıllarda pek çok anketin doğruluğu—ve
nesnelliği— giderek artan bir kuşkuyla izlenmeye başlandı. En az
iki büyük anket firması, başkanlık seçimleriyle ilgili olarak "at
yarışı" diye tabir edilen anketler düzenlemeyi bıraktılar. Yine de
adayların, basın kuruluşlarının veya kamuoyunun anketlerden
veya kendilerini iyi konumda gösteren anket sonuçlarına
göndermede bulunmaktan yakın gelecekte vazgeçmesi
beklenilen bir durum değil.
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✪

ABD seçimlerini
kim düzenler?

ABD'de seçimler—federal görevler için
yapılan seçimler bile— yerel seviyede
yürütülür. ABD seçimlerinin düzenlenmesinden ve
yürütülmesinden—genelde idari bölge veya şehir görevlileri ve
memurları olmak üzere—binlerce görevlinin sorumluluğundadır.
Bu yöneticiler, önemli ve karmaşık bir dizi görevi yerine
getirirler:
• Seçimlerin tarihlerini belirlemek.
• Adayların uygunluğunu teyit etmek.
• Uygun şartları taşıyan seçmenlerin kaydı ve kayıtlı
seçmenlere ait listeleri hazırlamak.
• Oy verme gereçlerini seçmek.
• Oy pusulalarını tasarlamak.
• Seçim günü oylamayı idare etmek üzere çok
sayıdaki geçici görevliyi organize etmek.
• Oyların sayımını gerçekleştirmek ve sonuçları
tasdik etmek.

• ABD SEÇİMLERİNİN
DÜZENLENMESİNDEN VE
YÜRÜTÜLMESİNDEN
BİNLERDE GÖREVLİ
SORUMLUDUR.
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kazanır. Böylesi bir durumda ise sonuçlar çekişme konusu
haline gelir ve oylar tekrar sayılır. Bu durum, ABD tarihinde
sonuçların birbirine en yakın olduğu başkanlık seçimi olan
2000 yılı başkanlık seçiminde Florida'nın bazı yerlerinde
ortaya çıkmıştır. Bu yarış, Amerikalıları seçimleri ilgilendiren
birçok idari meseleler ile ilk kez karşı karşıya bıraktı.
ABD Anayasası, 18 ve üstü yaştaki vatandaşlara oy
verme hakkı tanımaktadır. Ulusal çapta geçerli bir seçmen
listesi olmadığı için bir vatandaş öncelikle kayıt yaptırarak
seçmenlik vasfı kazanmalıdır. Bu, seçimlerde hile yapılmasını
önlemek içindir. Seçmen kayıt prosedürleri geçmişte başta
güneydeki Afro-Amerikalılar olmak üzere belirli vatandaşları
seçimlere katılmaktan caydırmak üzere kullanılmıştır. Ancak
günümüzde Oy Hakları Kanunu, ayrımcılık içeren bu
uygulamaları yasaklamıştır.
Seçmen kayıt şartları eyaletten eyalete değişmektedir.
Yeni bir yere taşındıkları takdirde vatandaşların yeni
adreslerinde tekrar kayıt yaptırmaları gerekir. Eyaletler, kimi
zaman kayıt yaptırmayı kolaylaştırmışken, kimi zaman da kayıt
şartlarını sıkılaştırmıştır. 1993 yılında ise Ulusal Seçmen Kayıt
Yasası sayesinde vatandaşlar eyaletleri tarafından düzenlenen
ehliyetlerini yenilerken seçmen kayıtlarını da yaptırabiliyor. Bazı
eyaletler, seçmenlerin seçim gününde kayıt yaptırabilmesine
olanak tanımaktadır. Öte yandan bazı eyaletler ise kayıt sürecini
zorlaştırmak için devlet tarafından düzenlenen kimlik gerektiren
veya seçim günü kayıt olmayı ortadan kaldıran kanunlar
yürürlüğe koymuştur.
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Amerikan seçimlerinin çoğunda sonuçlar birbirine
çok yakın değildir. Ancak bazen bir taraf çok az farkla

Seçimlerin idaresinden sorumlu kişiler, yeterli şartları
taşıyan ve oy vermek isteyen her seçmenin, kayıt listesinde
olmasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca bu kişiler, (genelde

yaşları küçük olduğu ve seçim bölgesinde ikamet etmedikleri için)
yeterli şartları taşımayan kişilerin listeden çıkarmakla sorumludur.
Yerel seçim görevlileri, yakın zamanda oy kullanmamış kişileri,
yeterli şartları taşıma ihtimali olan seçmenleri listeden çıkarmak
yerine genellikle listede tutma eğilimindedirler. Listelerde adı
olmayan biri oy kullanma yerine geldiğinde görevliler, çoğu zaman
bu kişiye geçici bir oy pusulası vererek oy kullanmalarını sağlar.
Bu oy, söz konusu kişinin oy verme yeterliliği tespit edildikten
sonra (ki bu genellikle seçim gününden sonra olur) geçerli sayılır.
Seçim görevlileri, her seçim için oy pusulalarının
tasarlanmasından da sorumludur. Geçerliliği onaylanan bütün
adayların isminin listede olmasını sağlar ve oylamaya sunulan
bütün meselelerin kağıt üzerinde doğru şekilde ifade edilmesini
güvence altına alırlar. And they must try to make the ballot

• ABD
SEÇİMLERİNİ
DÜZENLEMEK
İÇİN BİNLERDE
GÖNÜLLÜ VE
GÖREVLİ
GEREKİYOR.

as simple and as clear as possible.

Oy pusulası formu için ulusal bir standart mevcut değildir;
ancak federal yasa gereğince seçim yetkilileri, yetki alanları
içindeki nüfusun bir bölümü birinci dil olarak İngilizce konuşmadığı
takdirde oy pusulalarını birden fazla dilde hazırlamakla
yükümlüdür.
Kağıt oy pusulalarının yerini oy verme makinelerine
bıraktığı yerlerdeki yerel idareciler, bu makinelerin seçimi ve
işletilmesinden sorumludur. Öte yandan yerel görevliler, seçim
gününde 10 ila 15 saat arası bir süre boyunca çalışacak çok
sayıda geçici personel istihdam edip bunları eğitmek
zorundadır.
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✪

Amerikalılar
nasıl oy kullanır?

• N EW YORK'UN
LONG BEACH
KENTİNDE
BULUNAN LINDEL
OKULUNDA
İNSANLAR OY
KULLANIRKEN
ARKA PLANDA YER
ALAN ABD
BAYRAĞI.
6 KASIM 2012.

Günümüzde, adayın isminin yanına elle “X” işareti konan
kağıt pusulaları kullanan çok az ABD'li vardır. Bunun nedeni, pek
çok yerel bölgenin, seçmenlerin dairelerin içini doldurduğu veya
çizgileri birleştirdiği kağıt oy pusulalarını mekanik olarak tarayan
optik sistemler kullanılmasıdır Diğer bölgelerde de bundan
farklılık gösteren çok çeşitli makine destekli oy verme sistemleri
kullanılmaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda bazı eyaletlerde seçmenlerin seçim
gününden önce pusula alması için çeşitli prosedürler
benimsenmiştir. Bu uygulama, seçim gününde evlerinde (ve oy
kullanma yerinde) olamayacaklarını tahmin eden seçmenlerin
posta yoluyla oylarını kullanmalarını sağlamak için gerekli
düzenlemelerin yapılmasıyla başladı. Bazı eyaletler ve yerel idari
bölgeler bu düzenlemenin kapsamını genişleterek vatandaşların
“sürekli şekilde uzaktan oy kullanan seçmen” olarak kayıt
olmasına ve her seçimde evlerine bir oy pusulası gönderilmesine imkan sağladı. İki eyalette ise—Oregon ve Washington—
seçimler tamamen posta yoluyla yapılır. Uzaktan oy kullanan
seçmenler genellikle oylarını postayla gönderirler.
Bazı eyaletler, alışveriş merkezlerine ve diğer kamu
alanlarına oylama makineleri yerleştirerek vatandaşların seçim
gününden üç hafta öncesinde kadar oy kullanmalarına imkan
tanır. Vatandaşlar istedikleri zaman buralarda oylarını kullanır.
51

• OY KU L L A NM A

•

Seçimler, ulusal çapta yetkili bir makam
yerine yerel yetkililer tarafından yürütüldüğü
için—ayı eyalet içinde bile—farklı yerlerde
farklı oy pusulaları ve oy verme teknolojileri
kullanılabilmektedir.

✪

Erken oy verme seçim
sonuçlarını etkiliyor mu?

Cevap: Hayır. Çünkü vatandaşlar oylarını
erkenden kullansalar dahi bu oylar, seçim
gecesi sandıklar kapanana kadar sayılmaz.
Bu da, seçim gününü bekleyen seçmenleri etkileyebilecek şekilde hangi adayın önde veya geride olduğuyla ilgili
resmi bir açıklamanın yapılmasının önüne geçer.
ABD'deki tüm yerel bölgelerin ortak özelliği ise şudur:
Sandıklar kapanana kadar resmi olarak oy sayımı yapılmaz
ve sonuçlar ilan edilmez.
ABD'de faaliyet televizyon kuruluşları çoğu zaman
ulusal seçimlerde oy veren kişiler üzerinde ortak çıkış
anketleri düzenliyor olsa da, bu uygulama son dönemde
eleştirilere sebep olmuştur.

• P EK ÇOK
AMERİKALI,
OYLARINI
UZAKTAN
KULLANIR; BU
OYLAR SEÇİM
GÜNÜNDEN
SONRA SAYILIR.
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✪

Seçimlerin gelecekte de adil
olmasını sağlamak için ABD
ne yapıyor?

• M ARYLAND'IN
UNIVERSITY PARK
KENTİNDE
SEÇMENLER 2008 YILI
SEÇİMLERDE OY
KULLANABİLMEK İÇİN
SAATLERDE
BEKLEMİŞTİ.

2000 yılı başkanlık seçimlerinden çıkarılan en
önemli derslerden biri Florida’da karşılaşılan
seçim yönetimi, oy kullanma ve oy sayımıyla ilgili
sorunların ABD’nin neredeyse her bölgesinde meydana
gelebileceği oldu.Bu konu üzerinde çeşitli çalışmalar yapıldı,
düzenlenen panellerde uzman tanıklar dinlendi ve reform
gereksinimi konusunda ifadeleri alındı.
Kongre, 2000 yılındaki seçimlerde karşılaşılan sorunların
ele alınması ve yeni sorunların ön görülebilmesi amacıyla 2002
yılında Amerikan Seçimlerine Yardım Yasasını ("Help America
Vote Act") kabul etti. Öncelikle, federal hükümet, eskimiş delikli
kart ve kollu oylama makinelerini değiştirmek için eyalet
hükümetlerine ve yerel yönetimlere maddi kaynak sağladı. Öte
yandan bu yasayla birlikte, yerel seçim görevlilerine teknik
destek sağlamak ve oylama aletleri için standartlar belirleme
konusunda bu görevlilere yardımcı olmak amacıyla Seçim
Destek Komisyonu ("Election Assistance Commission") kuruldu.
Komisyon; oylama makinesi ve oy pusulası tasarımı, seçmen
kaydı ve geçici oylama yöntemleri, seçim hileleri konusunda
caydırıcı teknikleri belirleme, sandık görevlilerinin işe alım ve
eğitimine ilişkin süreçler, seçmen eğitim programları ve diğer
meseleler konusunda çalışmalar yürütür.
Söz konusun yasa, geleneksel olarak yerel yönetimlerin
yetki alanına giren bir mesele olarak görülen seçimler konusunda federal hükümetin rolünü büyük ölçüde genişletmiş oldu.
Ancak yapılan reformlar, Amerikalıların seçim sistemlerine olan
güvenlerinin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmuştur.
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Her oy önemlidir.
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