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Hem ABD’nin uluslararası sistemdeki rolü hem de Amerikan iç politikası açıların

dan en önemli seçimlerinden biri olan 59. başkanlık seçimi 3 Kasım 2020’de ger

çekleşecek. Seçimin pandemi ilan edilen koronavirüs salgınıyla birlikte küresel bir 

ekonomik darboğazın ortasında gerçekleşmesi ve ırk isyanlarının yaşandığı bir 

dönemde yapılıyor olması bu seçimi Amerikan tarihinin en kritik ve tartışmalı se

çimlerinden biri haline getirmiş durumda. Cumhuriyetçi Parti yeniden başkan 

adayı olarak Donald Trump’ı belirledi. Demokrat Parti’nin başkan adayı ise eski 

Başkan Yardımcısı Joe Biden. Trump başkan yardımcılığına Mike Pence’i yeniden 

aday göstererek yoluna devam edeceğini duyurdu. Biden ise başkan yardımcılığına 

California senatörü Kamala Harris’i aday gösterdi. Biden ve Trump, ABD’de ana 

partilerden seçime giren en yaşlı birinci ve ikinci aday oldular. Biden 78 yaşındayken 

Trump ise 74 yaşında. Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ve Demokrat 

Parti başkan adayı Joe Biden yerel ve küresel ölçekte gündem teşkil eden önemli 

konularda birbirlerinden oldukça farklı noktadalar.

Bu rapor bundan sonra yayımlanacak çalışmalarla birlikte ABD’de yapılan bu kritik 

seçim sürecine, seçimden sonra kazanan adayın önceliklerine, seçimde öne çıkan 

konulara, adayların dış politikalarına, profillerine ve dış politika takımlarına değine

cek. Bu yayınlar Türk okuyucusu için de ABD’de yapılan seçimler, seçim sistemi ve 

geçiş dönemleri konusunda bir kaynak teşkil edecek.

Bu rapor seçime doğru Amerikan iç politikası, başkanlık seçim sistemi, başkan ol

mak için gereken temel nitelikler, partilerin aday belirleme süreci, seçimin temel 

kuralları, kongre seçimleri ve seçim anketlerini ele almaktadır.
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TAKDİM

3 Kasım 2020’de yapılacak olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık 
seçiminin hem Washington yönetiminin uluslararası sistemdeki rolü hem de 
Amerikan iç politikası açılarından en önemli ve kafa karıştırıcı seçimlerinden 
biri olması beklenmektedir. Seçimin tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs 
salgının tam ortasında gerçekleşmesi ve pandeminin yarattığı ekonomik darbo-
ğaz sebebiyle 2020 başkanlık seçimi Amerikan tarihi için kritik bir seçim ola-
rak değerlendirilmektedir. Üstelik ABD’nin pandeminin merkez üslerinden biri 
haline gelmesiyle Washington yönetiminin uluslararası sistemdeki rolü dünya 
kamuoyunda daha da tartışılır duruma gelmiştir. Küresel salgının yanı sıra ABD 
son elli senedir benzeri görülmemiş ırkçılık karşıtı gösterilerin yaşandığı bir 
dönemle yüzleşmektedir. 

Koronavirüs salgının yarattığı kriz ve pandemi sürecinin oluşturduğu ekono-
mik darboğazın yanında Floyd olaylarından sonra yaşanan ırk ilişkileri tartışma-
sı, kanun ve nizam çağrıları, pandemiden sonra daha sık gündeme getirilen sağlık 
reformu ve seçime kısa bir süre kala Yüksek Mahkeme üyesi Ginsburg’un hayatı-
nı kaybetmesiyle başlayan Yüksek Mahkemeye yargıç atama krizi ABD için 2020 
başkanlık seçimi sonuçlarını belirleyen başat faktörler arasında olacaktır. Bunun 
yanında posta yoluyla oy kullanma seçim güvenliği açısından Cumhuriyetçiler ve 
Demokratlar arasında tartışmalara sebep olmaktadır. 2020 ABD başkanlık seçimi 
şimdiye kadar yapılan başkanlık seçimlerinin birçoğundan daha fazla belirsizliğin 
yaşandığı bir dönemde yapılmaktadır. Bu nedenle son yüz-yüz elli yıllık periyot-
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taki Amerikan seçimleri arasında en kafa karıştırıcı seçimlerden birinin 2020 se-
çimleri olacağı düşünülmektedir. 

2020 başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump bir dönem daha 
başkanlık koltuğunda oturabilmek için Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Bi-
den ile yarışmaktadır. Cumhuriyetçi Donald Trump başkan yardımcılığına Mike 
Pence’i yeniden aday gösterirken Demokrat Biden ise başkan yardımcılığına Cali-
fornia Senatörü Kamala Harris’i aday göstermiştir. ABD’de ana partilerden seçime 
girecek en yaşlı birinci ve ikinci aday olan Biden ve Trump’ın hem sağlık durum-
ları hem de kişisel profilleri açılarından adaylığa uygun olup olmadıkları seçim 
gündemindeki önemli maddelerden biri olarak yerini korumaktadır. 

ABD’de yaşanan toplumsal gerilim ve siyasi kutuplaşma iki adayın da söyle-
mine yansımaktadır. Üstelik Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ve 
Demokrat Parti adayı Joe Biden hem dış politika hem de yerel ve küresel ölçekte 
gündem teşkil eden önemli konularda birbirlerinden oldukça farklı dünya görüş-
lerine sahiptir. Trump’ın seçimi kaybetmesi durumunda dahi “Trumpism” olarak 
adlandırabileceğimiz sağ popülizmin ABD’de var olmaya devam etmesi beklen-
mektedir. Aynı şekilde Biden seçimi kaybetse bile protest hareketler, hashtag akti-
vizmi ve Z kuşağı hareketliliği kendini göstermeye devam edecektir. İki aday şu an 
ABD’de mevcut tüm fay hatlarının hareketlendiği bir dönemde oldukça çekişmeli 
bir yarışın içinde yer almaktadır. 

Bu seçimin sonucuna göre ABD’nin yalnızca iç politikası değil uluslarara-
sı sistemdeki rolü ve dış ilişkileri de yeniden şekillenecektir. Dolayısıyla sadece 
Amerikan seçmeninin değil dünya ülkelerinin de ilgisi 3 Kasım’da yapılacak olan 
59. ABD başkanlık seçiminin üzerine toplanmış durumdadır. Bu rapor bundan 
sonra yayımlanacak rapor setiyle bir bütün olarak ABD’nin bu kritik seçim süre-
cine ve iç politikasına, seçimlerde öne çıkan konulara, adayların önceliklerine, dış 
politikalarına, profillerine ve dış politika takımlarına değinecektir. Bu analizler 
Türk okuyucusuna ABD’de yapılan seçimler, seçim sistemi, süreci ve geçiş dö-
nemleri konusunda da bir kaynak olacaktır.

Bu rapor seçimlere doğru Amerikan iç politika gündemi, ABD başkanlık se-
çim sistemi, başkan olmak için gereken temel nitelikler, partilerin aday belirleme 
süreçleri, ön seçimler, seçimin temel kuralları, parti kongreleri ve seçim öncesi 
anketler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Burhanettin Duran
SETA Genel Koordinatörü



9

GİRİŞ

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 3 Kasım 2020’de yapılacak olan  59.  baş-
kanlık seçiminin bu ülkenin hem uluslararası sistemdeki rolü hem de iç politikası 
açısından en önemli seçimlerinden biri olması bekleniyor. Dünyayı kasıp kavuran 
bir pandemi sırasında üstelik ABD bu pandeminin merkez üslerinden biriyken ya-
pılmasının yanında son elli senedir eşine rastlanmayan ırkçılık karşıtı gösteri ve ırk 
isyanlarının yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilmesi seçimi Amerikan tarihi için 
kritik bir hale getirmiş durumda. Cumhuriyetçi Parti’den yeniden başkan adayı ola-
rak seçilen Donald Trump’ın rakibi Demokrat Parti’den eski Başkan Yardımcısı Joe 
Biden. Trump başkan yardımcılığına Mike Pence’i yeniden aday göstererek yolu-
na devam edeceğini duyurdu. Biden ise başkan yardımcılığına California Senatörü 
Kamala Harris’i aday gösterdi. Biden (78) ve Trump (74) ABD’de ana partilerden 
seçime girecek en yaşlı birinci ve ikinci aday oldu. 

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Joe 
Biden yerel ve küresel ölçekte gündem teşkil eden önemli konularda birbirlerin-
den oldukça farklı noktadalar. ABD’de yaşanan toplumsal gerilim ve siyasi kutup-
laşma iki adayın da söylemine yansımış durumda. Bu gerilimin 3 Kasım’da yapı-
lacak seçimlerden sonra ortadan kalkmasına kimse ihtimal vermiyor. Trump’ın 
seçimi kaybetmesi durumunda dahi “Trumpism” olarak adlandırabileceğimiz sağ 
popülizm ABD’de var olmaya devam edecek. Aynı şekilde Biden’ın kaybetmesi 
durumunda dahi protestolar, hashtag aktivizmi ve Z kuşağı hareketliliği kendini 
göstermeye devam edecek. İki aday şu an ABD’de mevcut tüm fay hatlarının ha-
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reketlendiği bir dönemde oldukça çekişmeli bir yarışın içinde hedefledikleri ve 
hayal ettikleri ABD için seçmenlerin oyuna talip olmuş durumdalar.

2020’nin ilk aylarında ABD seçimi gündemin ilk maddesi haline gelmeye 
başladı. Çok adaylı demokratik ön seçimler öncesi adaylar arasındaki tartışma-
lar farklı kanal ve programlarda aylarca devam etmişti. Demokrat adaylar Şu-
bat’ta başlayacak ön seçim yarışına hazırlanırken Başkan Trump için Kongrede 
süren azil sürecinin beraat ile sonuçlanması kendisi açısından en büyük seçim 
malzemelerinden biri haline gelmişti. Tüm göstergeler Trump’ın seçimlere ol-
dukça güçlü bir biçimde gireceğine işaret ediyordu. Azil sürecinin sonuçlanması 
Trump’ın “cadı avı” söylemi için oldukça uygun bir zemin oluşturmuştu. Bunun 
yanında Trump ekonomideki karnesini sıklıkla gündeme getirmeye çalışıyordu. 
Ocak 2020’de ABD’de işsizlik son elli senenin en düşük düzeyi olan yüzde 3,5 
seviyesine gerilemişti. Dahası Demokrat adaylar arasında uzun süren ön seçim 
yarışı Demokrat başkan aday adaylarını epey hırpalamıştı. Yarışta önde görü-
nen eski başkan yardımcısı Biden’ın oldukça sönük bir kampanyası ve dağınık 
bir mesajı vardı. Diğer adaylar belirli kesimleri mobilize edebilmesine rağmen 
toplumun genelinden beklenen desteği alamıyordu. Dolayısıyla Demokratlar 
arasındaki bu dağınık tablo 2020 seçimi için karamsar bir senaryoyu ortaya çı-
karmıştı. Bu durumdan yararlanmak isteyen Trump Şubat başında resmen se-
çim kampanyasını başlatmıştı. 

Ocak’ta Trump’ın lehine işleyen bu süreç koronavirüs (Covid-19) krizinin or-
taya çıkması ile bir anda belirsizliğe sebep olmaya başladı. Koronavirüs krizi ile 
ilgili haberler Ocak’tan itibaren Amerikan basınında yakından takip edildi. Özel-
likle SARS, domuz gribi, Ebola ve Zika salgınlarından olumsuz olarak etkilenen 
ABD’de medya bu yeni salgının haberlerini oldukça erken gündemde kendine yer 
buldu. Ocak sonu ve Şubat başında beklentiler salgının Asya ile sınırlı kalacağı 
yönünde idi. Başkan Trump ilk andan itibaren bu salgınla ilgili sorular karşısında 
ilgisiz ve endişesiz bir görüntü sergiledi. Bu salgının herhangi bir grip salgınından 
farklı olmayacağı sinyalini verirken aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu 
virüsle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini de savunmadan geri durmadı. Bu 
süreçte Trump’a yakın kesimlerin nazarında salgın haberleri Trump’ın azil süre-
cinden beraat etmesi sonrasında ortaya çıkan yeni dikkatleri saptırma hamlesiydi. 
Özellikle aşırı sağ radyo habercileri koronavirüs salgınının gerçek olmadığını ve 
Trump’ın dikkatini dağıtmak ve Amerikan ekonomisini çökertmek için Demok-
ratlarca ortaya çıkarılmış bir kumpas olduğunu savundu. ABD genelinde bu dö-
nemde geniş çaplı bir belirsizlik hakimdi.
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31 Ocak günü Trump Çin Halk Cumhuriyeti’nden ABD’ye uçuşları yasak-
ladığında Amerikan medyası bu gelişmeyi büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. O dö-
nem henüz başkan aday adayı olan Biden’a göre bu karar yanlış bir adımdı. Ancak 
Trump ilk etapta salgına karşı bazı önlemleri almasına rağmen Şubat boyunca 
kampanya çalışmalarına devam etti. Kapalı salonlarda birçok miting ve toplantı 
düzenledi. Adını “Çin virüsü” olarak koyduğu koronavirüsün ABD’yi çok da etki-
lemeyeceği mesajını verdi. 

Şubat sonuna doğru koronavirüsün Avrupa’da yayılması ve ABD’deki vaka 
sayılarının yavaş yavaş artmaya başlaması dahi bu fikrini değiştirmedi. Mart ile 
birlikte ABD’deki koronavirüs vakalarında ciddi bir tırmanış ortaya çıktı. 12 Mart’a 
gelindiğinde ABD’de tespit edilen vaka sayısı bin 500’ü geçmiş ve New York şehri 
dünyada pandeminin merkez üslerinden biri haline gelmişti. Bu süreçte Demokrat 
Parti’de başlayan ön seçimler kesintiye uğradı. Biden’ın ilk eyaletlerde sağladığı üs-
tünlük adaylık yarışında bazı isimlerin kampanyalarına son vermesine sebep oldu. 
Bernie Sanders tıpkı 2016 seçiminde olduğu gibi yarışa sonuna kadar götüren tek 
isim olarak kaldı. Sanders pandeminin ABD’de hayatı felç ettiği Nisan başında ya-
rıştan çekildiğini açıkladı. Bunu müteakiben 13 Nisan’da yaptığı konuşmayla baş-
kanlık yarışında Biden’a destek vereceğini ilan etti. Demokratların ılımlı kanadında 
yer alan Biden’la kendini “demokrat sosyalist” olarak tanımlayan Sanders mücade-
lesinin Demokratlar arasında bölünmeye yol açacağı düşünülüyordu. Fakat koro-
navirüs krizi Demokratları Trump yönetimine karşı birleştirdi. Demokrat Parti ve 
adayı için koronavirüs krizi en önemli birleştirici öge haline geldi. 

Artık Demokrat Parti’nin de adayının kesinleşmiş olması yaz aylarında çekiş-
meli bir başkanlık yarışı beklentilerini artırmıştı. Ancak Nisan boyunca yaz ayla-
rıyla ilgili yapılan bazı iyimser tahminler sonuçsuz kaldı. Pandemi yaz aylarında 
ABD’yi kasıp kavurmaya başlayınca kampanyalar da tam olarak bu duruma nasıl 
bir karşılık vereceğine karar veremedi. Bu belirsizlik artık pandeminin başkanlık 
yarışının yapılacağı Kasım’a kadar yok olmayacağının belli olması ile Temmuz’dan 
itibaren kampanyaları yeni yöntemler üretme konusunda hazırlık yapmaya itti. Bi-
den miting ve kapalı salon toplantılarının yapılmayacağını ve kampanyanın küçük 
gruplar ve internet üzerinden götürüleceğini açıklayarak bu alanlarda çalışmalara 
başladı. Trump ise kampanyayı daha klasik metotlarla götürmeye karar verdi.

 Trump’ın sürekli olarak pandeminin etkisini küçümsemesi, maske takma-
makta ısrar etmesi ve meseleyi bir gündem maddesi olmaktan çıkarmaya çalış-
ması sonucu olarak Trump geniş katılımlı mitinglere Temmuz itibarıyla başladı. 
Bu süreçte sosyal mesafe konusuna dikkat ettiğini söyleyen Biden ve kampan-
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yası Cumhuriyetçilerce sürekli şekilde alaya alındı. Biden’ın pandemi korkusun-
dan evinden çıkamadığı ve sürekli maske takmasının yaşlanmış yüzünü saklama 
girişimi olduğu üzerinde duruldu. Dahası Biden’ın sağlık durumunun başkanlık 
yapmasına el vermeyeceği ve pandemiden duyduğu endişenin sağlık durumunun 
kötü olmasından kaynaklandığı tezleri işlendi. Bu sebeple Biden ve Demokratlar 
Ağustos’ta kendi kongrelerini internet üzerinden gerçekleştirirken Başkan Trump 
Beyaz Saray bahçesine davet ettiği bin 500 kişinin katıldığı bir tören düzenledi. 
Trump kampanyası oy verme işleminin pandemi sebebiyle posta ile yapılmasına 
karşı çıkarak sandığa gidilmesinin herhangi bir risk teşkil etmeyeceğini sürekli 
olarak ele aldı. 

İki aday arasında yapılan tartışmada dahi Başkan Trump bu tavrından vaz-
geçmedi. Trump, Biden’ın kalabalıkları toplayamadığı için uzaktan kampanya se-
çeneğini seçtiğini iddia ederken sürekli maske takmasını bir daha eleştirdi. Ancak 
bu eleştirilerden iki gün sonra Trump’ın koronavirüs testinin pozitif olduğunun 
ortaya çıkması meseleyi ABD’de yeniden gündemin ilk maddesi haline getirdi. 
Trump’ın bu konuda güçlü, sağlıklı ve görevinin başında olduğu argümanı bir-
çokları tarafından çok da ikna edici bulunmadı. Bu süreçte ABD’de koronavirüs 
testi pozitif çıkan kişi sayısı 7 milyonun üzerinde seyrederken 200 binden fazla 
Amerikalı da bu pandemide hayatını kaybetti. 

Seçimde son düzlük olarak kabul edilen Ekim’e girdiğimizde anketler Biden’ı 
Trump karşısında yaklaşık altı puan önde gösteriyor. Bazı ulusal anketlerde özel-
likle ilk tartışma ve Trump’ın koronavirüs testinin pozitif olması sonrasında bu 
fark on puanın üzerine çıkmış durumda. Ancak bu durum yarışın henüz sona 
erdiği anlamına gelmiyor. Birincisi Ekim 2016’da Clinton ve Trump arasında da 
ulusal anketlerde en az beş puan Clinton lehine bir fark bulunuyordu. Ancak ya-
rışı Trump kazandı. Dahası ABD’de Demokratlar lehine olan demografik dönü-
şüm ABD’deki seçim sistemi sebebiyle tam olarak başkanlık yarışında Demokrat 
adayın ipi göğüslemesi için yeterli olmuyor. 1992’de yapılan başkanlık yarışından 
bu yana 2004 seçimi haricinde tüm başkanlık seçimlerinde ulusal anlamda De-
mokratlar yarışı önde kapatıyor. Ancak bu durum 2000’de George W. Bush’un ve 
2016’da Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti adayı olarak başkan olmasını en-
gellemedi. Dolayısıyla Biden bu anketlerde ulusal çapta Trump’a fark atmış bile 
olsa Amerikan seçim sisteminden dolayı kararsız eyaletlerin ve kilit demografik 
yapıların etkisi seçim sonucunu belirleyecek. 

Önceki başkanlık seçimlerinin aksine bu seçimlerde kararsız ve ortada gö-
rülen eyalet sayısı oldukça yüksek olarak seyrediyor. Şimdiye kadar yapılan an-
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ketlerde swing state olarak kabul edilen eyaletler arasında Wisconsin, Michigan, 
Pennsylvania, Florida, North Carolina, Arizona ve Nevada bulunuyor. 2016 se-
çiminde bu eyaletlerin altısında Trump seçimi kazanmış, Nevada’da ise Demok-
ratlar seçimi önde bitirmişti. Ancak bu eyaletlerden bazılarında seçimler çok 
küçük farklarla kazanılmıştı. Özellikle Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania’da 
seçimler yüzde birden daha az bir oy farkı ile Trump tarafından kazanılmış ve 
Clinton’ın başkanlığı kaybetmesine sebep olmuştu. Bu eyaletlere seçimlerde De-
mokratların taktiksel olarak daha fazla asıldığı Texas, Georgia ve Ohio’yu ekle-
diğimiz zaman mevcut yarışın aslında ABD’nin geniş bir kesimine yayıldığını 
görebiliyoruz. Kampanyalar topladıkları bağışlarla bu eyaletlerdeki yarışlarda 
şansını artırmaya çalışıyor. 

TABLO 1. 2016 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ÇEKİŞMELİ EYALETLER (YÜZDE)

Eyaletler Trump Clinton Fark 

Michigan 47,5 47,3 0,2

New Hampshire 46,8 46,5 0,4

Wisconsin 47,2 46,5 0,8

Pennsylvania 48,6 47,9 0,7

Florida 49,0 47,8 1,2

Minnesota 44,9 46,4 1,5

Nevada 45,5 47,9 2,4

Maine 45 48 3

North Carolina 49,8 46,2 3,7

Arizona 48,7 45,1 3,5

Kaynak: “Presidential Battleground States, 2016”, Ballotpedia, https://ballotpedia.org/Presidential_batt-
leground_states,_2016, (Erişim tarihi: 13 Ekim 2020). 
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SEÇİME DOĞRU  
ABD’DE İÇ POLİTİKA

ABD başkanlık seçimi şimdiye kadar yapılan başkanlık seçimlerinin birçoğundan 
daha fazla belirsizliğin yaşandığı bir dönemde yapılıyor. Bu anlamda belki de son 
100-150 yıllık periyottaki ABD seçimleri arasında en kafa karıştırıcı seçimlerden 
birinin 2020 ABD seçimi olacağı düşünülüyor. ABD için koronavirüs salgının 
yarattığı kriz, pandemi sürecinin oluşturduğu ekonomik darboğaz, Floyd olay-
larından sonra yaşanan ırk ilişkileri tartışması ve kanun ve nizam çağrıları, pan-
demiden sonra daha sık gündeme getirilen sağlık reformu ve seçime kısa bir süre 
kala Yüksek Mahkeme üyesi Ginsburg’un hayatını kaybetmesinden sonra başla-
yan Yüksek Mahkemeye atama krizi 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını belirleyen 
başat faktörler arasında olacak. 

Amerikan seçmeninin seçimden beklentileri ve oy verme dinamiği ise Hazi-
ran 2016’dakine benzer ancak aynı olmayan bir sorun listesini gözler önüne seri-
yor. Pew Araştırma Merkezi’nin Ağustos’ta yaptığı kamuoyu araştırmasına göre 
gündemin en önemli başlığı 2016’da olduğu gibi ekonomi. 

Pandemi sürecinin ekonomide yarattığı zorluklar sebebiyle ABD bir reses-
yonun ortasında. Bu sebeple kayıtlı seçmenlerin yaklaşık yüzde 79’u ekonominin 
2020 başkanlık seçiminde kime oy vereceklerine karar verirken kendileri için be-
lirleyici bir faktör olacağını söylüyor. Araştırmalara göre seçmen için önem sıra-
sında öne çıkan beş ana başlığın yüzde 79 ile ekonomi, yüzde 68 ile sağlık hizmet-
leri, yüzde 64 ile Yüksek Mahkeme atamaları, yüzde 62 ile koronavirüs salgınının 
seyri ve yüzde 59 ile şiddet içeren suçlar olduğu görülüyor. Seçmen için oy verir-
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ken önem sırasında öne çıkan başlıklar arasında dış politika yüzde 57 ile altıncı, 
silah politikası yüzde 55 ile yedinci sırada. Irksal ve etnik eşitsizlik ve göçmenlik 
başlığı yüzde 52 ile seçmen listesinin en alt sıralarında yer alıyor. Seçmenlerin 
yarısından azı ekonomik eşitsizlik, iklim değişikliği ve kürtajın kararlarında belir-
leyici olacağını söylüyor.1 Bu meselelerin her birinde adaylar birbirinden oldukça 
farklı politikalar izliyor ve farklı çözüm önerilerinde bulunuyor. 

GRAFİK 1. 2020 BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KAYITLI SEÇMENLERİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU 
BELİRTTİĞİ KONULAR (YÜZDE)*
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1 Pew Research Center tarafından 27 Temmuz-2 Ağustos 2020 arasında yapılan yetişkin anketleri kaynak olarak 
kullanılarak oluşturulmuştur. 
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Kaynak: “Important Issues in the 2020 Election”, Pew Research Center, https://www.pewresearch.org/
politics/2020/08/13/important-issues-in-the-2020-election, (Erişim tarihi: 5 Ekim 2020). 
* Pew Research Center tarafından 27 Temmuz-2 Ağustos 2020 arasında yapılan yetişkin anketleri kaynak 
olarak kullanılarak oluşturulmuştur.

Biden ve Trump destekçilerinin 2020 başkanlık seçiminde oy kullanırken 
“çok önemli” olarak belirttiği sorunlar çerçevesinde ABD’nin politik olarak bö-
lünmüş olma durumu kendini gösteriyor. Pew Araştırma Merkezi anketine göre 
Trump destekçileri için en önemli konuların ekonomi ve şiddet suçları olduğu 
görülüyor. Biden destekçileri ekonomi, sağlık hizmetleri, koronavirüs salgını ve 
ırk ve etnik eşitsizliğe benzer derecede ilgi gösteriyor. Seçmenleri en çok bölen ko-
nunun da iklim değişikliği olduğu ortaya çıkıyor. Biden destekçilerinin yüzde 68’i, 
Trump destekçilerinin ise sadece yüzde 11’i oy verirken iklim değişikliğinin ken-
dileri için önemli bir faktör olacağını söylüyor. Irk ve etnik eşitsizlik meselesinde 

1 “Important Issues in the 2020 Election”, Pew Research Center, 13 Ağustos 2020, https://www.pewresearch.org/
politics/2020/08/13/important-issues-in-the-2020-election, (Erişim tarihi: 13 Ekim  2020). 
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de Trump ve Biden arasındaki boşluğun 52 puan olduğu ve Biden’ın seçmenleri-
nin bu konuya önem verdiği görülüyor. Trump seçmenleri için ekonominin yanı 
sıra şiddet suçu ve kürtaj meselesi ön plana çıkmış durumda. 

GRAFİK 2. SEÇMENLERE GÖRE EN ÖNEMLİ SORUNLARLA  
KİM DAHA İYİ MÜCADELE EDER? (YÜZDE)

Kaynak: “Important Issues in the 2020 Election”, Pew Research Center, 

https://www.pewresearch.org/politics/2020/08/13/important-issues-in-the-2020-election, (Erişim tarihi: 5 Ekim 

2020).  
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Kaynak: “The Top Issues for Voters in 2020”, Statista: U.S. Election, 16 Eylül 2020, 

https://www.statista.com/chart/22925/most-important-issues-for-2020-voters, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

2 “Important Issues in the 2020 Election”, Pew Research Center, 13 Ağustos 2020, 
https://www.pewresearch.org/politics/2020/08/13/important-issues-in-the-2020-election, (Erişim tarihi: 13 Ekim 
2020). 
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TABLO 2. KİLİT MESELELERİ ELE ALMA KONUSUNDA  
NBC NEWS/THE WALL STREET JOURNAL ANKETİ (YÜZDE)

Trump Biden

Ekonomi 48 41

Suç ve şiddetle mücadele 41 45

Başkan olmak için gerekli zihinsel ve fiziksel sağlığa sahip olmak 40 41

Güçlü liderlik özelliklerine sahip olmak 40 45

Yüksek Mahkeme ataması 37 46

Sağlık hizmetleriyle ilgilenmek 34 53

Irk ilişkilerindeki problemlerle başa çıkmak 26 55

Başkan olmak için doğru mizaca sahip olmak 26 58

Kadınları endişelendiren konuları ele almak 25 56

Kaynak: “Biden Leads Trump by 14 Points Nationally a Month from Election Day, NBC/WSJ Poll 
Finds”, CNBC Politics, 4 Ekim 2020, https://www.cnbc.com/2020/10/04/2020-election-news-biden-lea-
ds-trump-in-nbc-wsj-poll.html, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Yeni bir NBC News/The Wall Street Journal anketine göre katılımcılara bu 
meseleleri kimin daha iyi ele alacağı sorulduğunda ise katılımcılar Trump’ı yalnız-
ca ekonomi alanında tercih ediyor. Suç ve şiddetle mücadele, başkan olmak için 
gerekli zihinsel ve fiziksel sağlığa sahip olmak ve güçlü liderlik özelliklerine sa-
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hip olmak gibi meselelerde katılımcıların Trump ve Biden arasında tercih yapma 
yüzdeleri görece yakın. Fakat Yüksek Mahkeme ataması ve sağlık hizmetleriyle 
ilgilenmek gibi konularda Trump ve Biden arasındaki makas açılmaya başlıyor. 
Ankete göre ırk ilişkilerindeki problemlerle başa çıkmak, başkan olarak doğru 
mizaca sahip olmak ve kadınları endişelendiren konuları ele almak gibi mesele-
lerde Biden’ın büyük bir farkla tercih edildiği görülüyor.

Eyaletler bazında ise 2020 başkanlık seçimi için tüm eyaletlerin bazı nok-
talarda öncelikleri farklı olabiliyor. Örneğin Wisconsin ve fabrikaları kapanan 
Michigan gibi eyaletlerde işsizlik konusu gündem teşkil ederken yeni bir kararsız 
eyalet olan Arizona’da ırk ilişkileri ve göç konusu öne çıkıyor. Florida gibi güney 
eyaletlerde ise ABD’de en büyük azınlık seçmen grubunu oluşturan Latin seçmen-
ler başkanlık seçiminde kilit bir rol oynayacak. Florida’da Kübalı ve Venezuelalı 
seçmen grubu ABD’nin şahin dış politikasını benimsediği için Cumhuriyetçileri 
destekliyor. Muhafazakar Katolik Latinler Demokrat Parti’ye destek veren gruplar 
arasında olsa da kürtaj, aile gibi kültürel kodları Cumhuriyetçi politikalara daha 
çok uyduğu için Trump’ı destekleme potansiyeli olan gruplar arasında. Fakat La-
tin seçmenlerin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan bir diğer grup göç yasasından 
daha çok etkilenmeleri hasebiyle Demokratları destekliyor. 2016 başkanlık seçi-
minde Florida eyaletindeki Latin seçmenlerin oylarında demokrat başkan adayı 
Hillary Clinton, Trump’a yüzde 27 fark atmıştı. Fakat şu an yapılan anketlere göre 
Trump’ın kaçak göçmenleri kamplarda toplamasına, Meksika sınırına ördüğü 
duvara ve sert Latin Amerika politikaları uygulamasına rağmen Latin seçmenler 
Cumhuriyetçilere desteğini artırıyor. Çünkü Trump Latin seçmenlerin desteği-
ni kazanmak için seçim kampanyasında Florida ve Nevada gibi eyaletlerde La-
tin seçmenlerle bir araya geliyor. Özellikle 2020 ABD başkanlık seçiminde oyun 
değiştirici faktörlerden birisi Latin seçmenlerin yaklaşımını değiştirmesi olabilir. 

KORONAVİRÜS KRİZİ
Koronavirüs krizi ABD’deki tüm dinamikleri derinden etkilediği gibi seçim sü-
recini de ciddi şekilde etkiledi. Buna benzer bir salgın ABD’de en son yüz sene 
önce İspanyol Gribi ile yaşanmıştı. Hayatı durdurması, ekonomiyi aksatması ve 
200 binden fazla kişinin ölmesiyle koronavirüs krizi seçmen davranışını bu se-
çimlerde en derinden etkileyecek unsurların başında geliyor. ABD’de ilk vaka 21 
Ocak 2020’de Washington’da doğrulanmıştı.2 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü’nün 

2 “First Patient with Wuhan Coronavirus is Identified in the U.S.”, The New York Times, 22 Ocak 2020. 
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koronavirüsü pandemi ilan etmesinin hemen ardından 13 Mart’ta Trump korona-
virüs salgını sebebiyle ulusal bir acil durum ilan etti. Koronavirüsün ABD’de hızla 
yayılması ve pandemi süreciyle Amerikan ekonomisinin kötüye gitmesi sebebiyle 
Demokratlar tarafından Trump yönetimi suçlandı. Özellikle yaz aylarında gün-
lük hasta sayısının 75 bine çıkması sonucunda Trump’a koronavirüs konusunda 
olan güven hızlı bir şekilde azaldı. Bu konuda destek kaybettiğinin farkında olan 
Trump o günlerde Floyd olayları sonrasında patlak veren şiddet içeren protesto 
gösterileri sayesinde bir süre rahat nefes aldı. Düzenlenen gösterilerin yaygınlı-
ğına rağmen Başkan Trump Demokratların şiddet içeren gösterileri desteklediği 
ve teşvik ettiği argümanı üzerinden kendi tabanını konsolide etmeye çalıştı. Bu 
aylarda özellikle pandeminin daha çok Cumhuriyetçi valilerin olduğu Florida, 
Georgia ve Texas gibi eyaletlere sıçraması ve Trump’ın en güçlü olduğu demogra-
fik gruplardan olan yaşlı nüfusun salgından fazlasıyla etkilenmesi kendisine olan 
güveni bu eyaletlerde düşürmeye başlamıştı.

Floyd olayları sonrası kanun ve nizam argümanı ve Ağustos’tan itibaren de 
aşının çıkmak üzere olduğu söylemi üzerinden Trump bu konuda kendine olan 
güvensizliği ortadan kaldırmaya çalıştı. Eylül’de önce Cumhuriyetçi Parti Kong-
resi’nin verdiği moral ve daha sonra da Yüksek Mahkeme hakimlerinden Gins-
burg’un ölümü üzerine muhafazakar bir hakimi atama şansını kazanmasıyla bu 
konudaki dikkatleri dağıtabileceğini düşünürken ortaya çıkan üç husus koronavi-
rüs meselesinin seçime iki hafta kala yeniden seçmenler için en önemli unsur ha-
line gelmesine sebep oldu. Birincisi Trump’ın son haftalarda kendi sağlık bürok-
rasisinin üst düzey isimleriyle girdiği tartışmalar oldu. Trump hem maske hem de 
normalleşme konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Baş-
kanı Robert Redfield ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) 
Direktörü Dr. Fauci ile ters düşen açıklamalar yaptı. Maskenin önemli olduğunu 
vurgulayan Redfield ile maske; aşının dağıtım ve kullanım takvimi konusunda ise 
Dr. Fauci ile düştüğü fikir ayrılıkları koronavirüs ile mücadelede Trump’a güvenin 
daha fazla erozyona uğramasına sebep oldu. Böylesi bir seçim ortamında korona-
virüs aşısının üretilmesi Trump için değiştirici bir hamle olabilirdi. Fakat aşı da 
seçim öncesi tartışmalı konulardan biri haline geldi. CDC üretilecek olan aşının 
dağıtımı için eyaletlere 1 Kasım’a kadar dağıtım merkezlerinin onaylarını hızlan-
dırmalarını isteyen bir mektup gönderdi.3 Trump’ın “Nisan’da her Amerikalının 
aşı vurdurabileceği” açıklaması ABD’de büyük bir kesimde aşıya güveni azaltmış 

3 “Trump Administration Asks States to Be Ready for Vaccine by November”, The Wall Street Journal, 3 Eylül 
2020. 
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durumda. Çünkü aşının üretimi konusunda Trump’ın aceleci tutumu halkta aşı-
nın seçimlerde son koz olarak kullanılması şüphesini uyandırıyor. 

CDC Direktörü Dr. Robert Redfield Senato Tahsisat Komitesine yaptı-
ğı açıklamada aşının ancak önümüzdeki yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde 
testleri bittikten sonra üretilebileceğini belirtti. NIAID Direktörü Dr. Anthony 
Fauci de bu zaman çizelgesine katıldığını söyledi.4 Biden aşılar konusunda 
Trump’a güvenmediğini, Trump zamanında harekete geçmediği için halkın 
özgürlüğünü kaybettiğini belirtti. Biden eğer 1984’ten beri NIAID’nin mü-
dürü olarak görev yapan Dr. Fauci koronavirüs aşısının üretimini desteklerse 
aşının güvenilirliğine inanacağını belirtti.5 Pew Araştırma Merkezi tarafından 
8-13 Eylül   arasında 10 bin 93 ABD’li yetişkin arasında yapılan yeni bir ulu-
sal anket koronavirüs aşısı olma niyetinin tüm önemli siyasi ve demografik 
gruplarda azaldığını tespit etti. ABD’li yetişkinlerin yaklaşık yarısı (yüzde 51) 
bugün aşı mevcut olsaydı aşı olacaklarını söylüyorken diğer yarısı (yüzde 49) 
şu anda aşı olmayacaklarını belirtiyor. Aşının üretimi konusunda çalışan do-
kuz ilaç şirketi ortak bir açıklamayla aşı güvenlik testlerinden geçmeden aşıyı 
üretmeye başlamayacaklarını belirtirken aslında aşının politize edilmeyeceği 
mesajını vermiş oldular.6 ABD seçim gündemini meşgul eden aşı meselesinin 
aşının güvenilmez olduğunu iddia eden Demokratlar ve Trump’ın aşı hakkın-
daki açıklamalarını destekleyen Cumhuriyetçiler arasında uzun süre fikir ay-
rılıklarına sebep olacağı düşünülüyor. 

İkinci olarak Eylül’ün son günlerinde ABD’deki en önemli araştırmacı gaze-
tecilerden Bob Woodward’ın Trump ile Şubat ve Mart’ta kaydedilen görüşmeleri 
basına vermesi Trump’ın bu aylarda koronavirüsün ciddiyeti konusunda bilgi sa-
hibi olduğunu ortaya çıkarttı. Oysa Trump bu aylarda pandeminin mucizevi bir 
şekilde ortadan kaybolacağını, normal gripten pek farkı olmayacağını ve paniğe 
gerek olmadığını söylüyordu. Kayıtlarda Trump’ın oldukça endişeli olduğu ve ko-
ronavirüsün en güçlü gripten dahi defalarca daha çetin bir hastalığa sebep olabile-
ceğini söylüyordu. Her ne kadar Trump halkı paniğe sevk etmemek için gerçekleri 
açıklamadığını söylese de bu durum oldukça tepki toplamasına sebep oldu.7 

4 “Trump Says Every American Can Get a Coronavirus Vaccine by April, but Health Experts Say That’s Not 
Likely”, CNN Health, 18 Eylül 2020. 
5 “Biden, at Town Hall, Blasts Trump on COVID-19 Response: ‘I Don’t Trust the President on Vaccines’”, Los 
Angeles Times, 17 Eylül 2020.
6 “U.S. Public Now Divided Over Whether to Get COVID-19 Vaccine”, Pew Research Center, 17 Eylül 2020, htt-
ps://www.pewresearch.org/science/2020/09/17/u-s-public-now-divided-over-whether-to-get-covid-19-vaccine, 
(Erişim tarihi: 20 Eylül 2020). 
7 “Rage Review: will Bob Woodward’s Tapes Bring Down Donald Trump?”, The Guardian, 12 Eylül 2020.
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Son olarak elbette Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması ve sonrasında 
yaşanan Beyaz Saray salgını Trump için kampanya boyunca en çok sıkıntı duyduğu 
dönemdi. Hastalığı sırasında doktorların verdiği çelişkili açıklamalar ve Trump’ın 
ısrarla iyi olduğunu söylemesine rağmen bir haftaya kadar çok yoğun gördüğü 
tedavi Trump için oldukça büyük bir handikap oluşturdu. Zindeliği ve sağlığı ile 
gündeme gelmeye çalışan ve kendisiyle Biden arasında bu konuda bir çizgi çizmeyi 
uygun gören Trump’ın hasta olması karizmasına ciddi bir darbe vurdu. Hastalığı 
sonrasında dahi halka koronavirüsten korkmamaları gerektiğine dair mesajlar ve-
ren Trump’a tepki bu salgında yakınlarını kaybeden insanlardan geldi. Anketlerde 
bugün halkın geniş bir kesimi Trump’ın bu krizi gerektiği kadar iyi yönetemedi-
ği fikrini savunuyor. Kamuoyu anketlerine göre Amerikalıların yaklaşık üçte ikisi 
Trump’ın pandemiyle uğraşırken çok yavaş davrandığını söylerken sadece yüzde 
31’i başkanın koronavirüs hakkındaki açıklamalarına güvendiğini belirtiyor.8 Biden 
ise koronavirüs hakkındaki açıklamaları ile ilgili yüzde 51 güven kazanmış durum-
da. Bu durum elbette sağlık sektörü konusunda adayların aldıkları pozisyonların da 
seçimde öne çıkan maddeler arasında olmasına sebep oldu.  

PANDEMİ SÜRECİ VE EKONOMİ
Koronavirüs krizine bağlı olarak ABD halkının seçmen davranışını etkileyecek 
ikinci unsur olarak ekonomi öne çıkıyor. Veriler ABD ekonomisinin 1929’dan 
beri yaşadığı en büyük ekonomik daralmayı yaşadığını gösteriyor. 

GRAFİK 3. ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE EKONOMİK BÜYÜMEDE DEĞİŞİM (YÜZDE)
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9 “68% of Americans Do Not Trust What Trump Says about Coronavirus Pandemic, Survey Says”, Forbes, 13 
Ekim 2020.  

Kaynak: “Gross Domestic Product (Third Estimate), Corporate Profits (Revised), and GDP by Industry, 
Second Quarter 2020”, BEA, 30 Eylül 2020, https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-produ-
ct-third-estimate-corporate-profits-revised-and-gdp-industry-annual, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020). 

8 “68% of Americans Do Not Trust What Trump Says about Coronavirus Pandemic, Survey Says”, Forbes, 13 
Ekim 2020. 
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10 “Ten Facts about COVID-19 and the U.S. Economy”, The Hamilton Project, (Eylül 2020), 
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9 “Ten Facts about COVID-19 and the U.S. Economy”, The Hamilton Project, (Eylül 2020), https://www.broo-
kings.edu/wp-content/uploads/2020/09/FutureShutdowns_Facts_LO_Final.pdf, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020). 
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rak hem sosyal medyada hem de yaptığı basın toplantılarında işsizlik rakamlarını 
en büyük başarısı olarak sunmaktaydı. Ancak özellikle koronavirüs salgınının 
ABD’de yükseliş göstermesi ve eyaletlerin ekonomilerinde kapanma sürecinin 
başlaması ekonomideki bu olumlu durumun tersine dönmesine yol açtı. Bütün 
dünya ile birlikte Mart’tan itibaren ABD’de de kısıtlamalar baş gösterdi. Bu kı-
sıtlamalar başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörde ciddi iş kayıplarını 
beraberinde getirdi. İşsizlik yardımına başvuranlar üç ay içerisinde 40 milyona 
ulaştı. Dahası krizin ABD’de diğer ülkelerden daha uzun sürmesi ve ekonomik 
normalleşmenin gecikmesi bu işsizlik oranlarında yaz aylarında beklenen düşü-
şün gecikmesine sebep oldu. Bu da seçime giderken Başkan Trump’ın en güçlü 
kozlarından birini kaybetmesine neden oldu. Bu duruma rağmen ABD’de seç-
menlerin çoğunluğu ekonominin yönetilmesinde Trump’a Biden’dan daha fazla 
güveniyor. Her ne kadar Eylül ve Ekim anketleri iki aday arasında bu konuda 
varolan farkın düşmeye başladığını gösterse de halen birkaç puan farkla Trump 
önde olmaya devam ediyor. 

GEORGE FLOYD OLAYI VE IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİLER
Pandemi ve ekonomi dışında seçim sürecini ve kampanyaların önceliğini etkile-
yen bir başka unsur da George Floyd olayıydı. Bu olay sonrası ABD’de 1968’den bu 
yana en geniş çaplı ırk ayrımcılığı protesto gösterileri yapıldı. 1968 başkanlık seçi-
minden hemen önce şiddet karşıtı görüşleriyle tanınan ve ABD’de ırk eşitliği kav-
gası veren en önemli aktivist olarak görülen Martin Luther King silahlı bir saldı-
rıyla öldürülmüştü. Bu suikast sonucunda ülke genelinde ırkçılık karşıtı gösteriler 
başlamış ve şiddet içeren protestolar meydana gelmişti. 1968 başkanlık seçiminde 
mevcut Demokrat Başkan Yardımcısı Hubert Humphrey’a karşı adaylığını koyan 
Cumhuriyetçi aday eski Başkan Yardımcısı Richard Nixon seçim kampanyaların-
da kendisini bu protestolara karşı kanun ve nizamı sağlayacak olan aday olarak 
tanıtmıştı ve büyük bir farkla seçimleri kazanmıştı. 

Bu sene Mayıs’ta seçimin hemen öncesinde siyahi George Floyd’un sokak-
ta kelepçeli olduğu sırada beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından boy-
nuna yaklaşık dokuz dakika diz çökmesi ile öldürülmesi ülke genelinde protes-
tolara yol açtı. Zamanla barışçıl protestoların yerini şiddet içeren ayaklanma 
ve yağmalamalara bırakması ülkede 1968’dekine benzer bir iç karışıklığa sebep 
oldu. Şiddet içeren gösterilere karşı Trump 1807 İsyan Yasası’na başvuracağı-
nı ve ayaklanmaya yanıt olarak ABD ordusunu konuşlandıracağını belirtti. Bu 
süreçte ırkçılık karşıtı gösteriler daha sonra Trump’ın bu olay sonrası gösterdi-
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ği tavra karşı protestolara dönüştü. Özellikle siyahi kesimde sandık için geniş 
çaplı bir mobilizasyon süreci başladı. Biden ile Trump arasında yaşananlara 
karşı gösterilen tepkideki farklılık meselenin bir seçim malzemesine dönüş-
mesine sebep oldu. Trump bu süreçte bir yandan elinde İncil ile poz vererek 
muhafazakar sağ tabana kucaklayıcı bir konuşma yaptı diğer yandan da göste-
ricileri suçlayarak aşırı sağ ve ırkçı seçmene seslendi. Ayrıca şiddet içeren gös-
teriler sonrası kanun ve nizamı sağlayacağını söyleyerek banliyölerdeki beyaz 
seçmene ulaşmaya çalıştı. 

ABD’de yaşanan bu olaylar 23 Ağustos günü Kenosha’da siyahi Jacob Blake’in 
Wisconsin polisi tarafından yedi kez vurularak felç bırakılmasıyla bu sefer kilit 
eyaletlerden olan Wisconsin’e sıçradı. Demokratlar ve Biden ülkede yaşanan siste-
matik ırkçılığa dikkat çekerken Trump bir kez daha polisin ve güvenlik güçlerinin 
arkasında durmayı tercih etti. Bu süreçte Demokratlar tarafından sık sık pandemi 
sürecini kontrol edememekle eleştirilen mevcut Başkan Donald Trump korona-
virüs sürecinin getirdiği olumsuzluklara kıyasla ırk ilişkilerinde yaşanan gergin-
liklerin ülkeye verdiği zararı vurgulayarak seçim kampanyasını Nixon gibi kanun 
ve nizamı sağlamak üzerine oturttu. Demokrat valilerin şiddet içeren protesto 
gösterilerine karşı toleranslı tavırlarını ve polise karşı olan olumsuz tutumlarını 
eleştiren Trump bu gerginliklerin banliyöde yaşayan beyaz seçmenin hayatını ve 
mal varlığını tehdit ettiğini sık sık vurguladı.

Kenosha olaylarının hemen ardından Trump ırkçılık karşıtı protestoların 
şiddet eylemlerine dönüştüğü Wisconsin’in Kenosha kentini ziyaret etti. Trump 
yakılmış bir mobilya mağazası da dahil olmak üzere protestolarda hasar görmüş 
bölgeleri ziyaret ederken şehirdeki yıkımın sebebinin iç terör olduğunu ve polis-
lerin baskı altında olduğunu belirtti.10 Biden’ın başkan olması durumunda polis 
teşkilatını kaldıracağını iddia eden Trump banliyö bölgelerinde rahat bir yaşam 
için can ve mal güvenliğinin ancak kendisi başkan olursa sağlanabileceğini sık sık 
vurguladı. Biden ise şiddet içeren gösterileri kınarken polisin de yetkisini aşan 
bazı hamleler yaptığını belirten açıklamalarda bulundu. Trump seçim kampanya-
sı boyunca “LAW & ORDER!!!” yazan birçok tweet atarak Nixon gibi seçmenlere 
kanun ve nizamı kendisinin sağlayabileceği mesajını verdi. 

10 Janell Ross, “Trump’s Kenosha Visit Produces Outrage for Some in the City, and Calm for Others”, NBC News, 
2 Eylül 2020, https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/trump-s-kenosha-visit-sparks-outrage-sense-safety-ac-
ross-city-n1239043, (Erişim tarihi: 19 Ekim 2020).
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GÖRSEL 1. TRUMP’IN “LAW & ORDER” TWEETİ

Kaynak: Donald J. Trump, Twitter, 30 Ağustos 2020, https://twitter.com/realdonaldtrump/sta-
tus/1300041598449917953, (Erişim tarihi: 26 Ekim 2020).

YÜKSEK MAHKEME ATAMALARI
2020 başkanlık seçimi sürecinde Anayasa Mahkemesi üyelerinden Ruth Bader 
Ginsburg’un seksen yedi yaşında ölmesi üzerine Trump’ın hukukçu Amy Coney 
Barrett’i Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermesi konusunda büyük tartış-
malar yaşandı. Seçmen için oy verirken önem sırasında öne çıkan ana başlıklar 
arasında Yüksek Mahkeme atamaları yüzde 64 oranla önemli görülüyor ve üçün-
cü sırada yer alıyor.11 Çünkü kritik hukuki konularda karar alma yetkisine sahip 
ABD Yüksek Mahkemesinin dokuz yargıcı arasındaki ideolojik denge oldukça 
önemli. Ginsburg’un vefatından önce ABD Yüksek Mahkemesinde Cumhuri-
yetçiler tarafından aday gösterilen beş ve Demokratlar tarafından ise dört yargıç 
bulunuyordu. Eğer Trump’ın istediği atama gerçekleşirse Demokratlar tarafından 
aday gösterilmiş Ginsburg yerine Barret’in gelmesiyle ideolojik denge değişecek. 
Yüksek Mahkemede Cumhuriyetçiler tarafından aday gösterilmiş altı yargıç yer 
alırken Demokratlar tarafından aday gösterilmiş sadece üç yargıç bulunacak. 
Trump atamanın gerçekleşmesi konusunda ısrarcı davransa da Biden, Trump’ın 
seçime az bir süre kala bu atamayı yapma hamlesini “yetkilerini kötüye kullanma” 
olarak nitelendiriyor. 

Taraflarca gösterilen adaylar önce Adalet Komisyonu tarafından inceleniyor. 
Daha sonra adayların Senatodan elli bir oy alarak onaylanması gerekiyor. Biden’ın 
itirazına rağmen Senatoda çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin sözcüsü Mitch 
McConnell de oylamanın 3 Kasım’dan önce yapılacağını söylemişti. Oysa 2016’da 
Yüksek Mahkeme yargıçlarından Anthony Scalia öldüğünde McConnell Barack 
Obama’nın gösterdiği demokrat adayı “seçim yılında Yüksek Mahkemeye atama 
yapılamayacağı” gerekçesiyle reddetmişti.12

11 “Important Issues in the 2020 Election”, Pew Research Center, 13 Eylül 2020, https://www.pewresearch.org/
politics/2020/08/13/important-issues-in-the-2020-election, (Erişim tarihi: 5 Eylül 2020).
12 “Ruth Bader Ginsburg: Trump, Tepkilere Karşın ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Adayını Cumartesi Günü 
Açıklayacak”, BBC Türkçe, 22 Eylül, 2020.
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Yüksek Mahkeme kürtaj ve eş cinsel evliliği gibi tartışmalı yasalar, merkezi 
hükümet ile eyaletler arasındaki yetki anlaşmazlıkları ve idamların onaylanması 
gibi hukuki konularda ABD’nin en yüksek yargı mercii konumunda. Dolayısıyla 
Trump ve Biden’ın katılımıyla düzenlenen birinci tartışma programında gündem-
deki en önemli konulardan biri Yüksek Mahkeme atamaları oldu. Trump 2016 
seçimini kazanarak üç değil dört yıl göreve seçildiğini ve bu yüzden aday göster-
me hakkının olduğunu belirtirken Biden seçmenin Anayasa Mahkemesi adayının 
kim olacağı konusunda söz hakkına sahip olduğunu ve atamanın seçim sonrasına 
bırakılması gerektiğini söyledi. 

TABLO 3. BİRİNCİ BAŞKANLIK TARTIŞMASI

TRUMP
Donald Trump: 
“Size çok basit anlatacağım. Seçimi kazandık. 
Seçimlerin sonuçları vardır. Senatoyu, Beyaz 
Sarayı kazandık. Herkesin saygı duyduğu 
olağanüstü bir adayımız var. Akademik. Her 
yönden iyi…”
“…Seçimleri kazandık ve bu nedenle onu 
aday gösterme hakkına sahibiz, çok az insan 
bunun aksini söyleyecektir.”

BIDEN
Joe Biden: 
“Şu anda bu şansları yok. Çünkü zaten bir 
seçimin ortasındayız. Seçim çoktan başladı. 
Şimdiden on binlerce kişi oy verdi ve bu 
yüzden olması gereken şey beklememiz. 
Bekleyip, bu seçimin sonucunun ne 
olduğunu görmeliyiz.”

Başkanlık seçimi öncesi Yargıç Barrett’ın mahkemeye atanması iki sebeple 
Trump ve Cumhuriyetçiler için önemli. İlk sebep muhafazakar bir yargıcın mah-
kemeye atanmasının geniş muhafazakar kitlelerin Trump’a verdiği desteğe katkı 
sağlayacak olması. İkincisi ise seçimin bir şekilde Yüksek Mahkemenin inisiya-
tifine kalması durumunda Trump’ın lehine bir sonucun ortaya çıkacak olması. 
Bu nedenlerden dolayı Yargıç Barrett gibi bir ismin Yüksek Mahkemeye atanma-
sı Trump ve Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato açısından büyük bir 
önem taşıyor.13

13 “ABD Yüksek Mahkemesi Atamaları Neden Bu Kadar Önemseniyor?”, Anadolu Ajansı, 19 Ekim 2020. 
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ABD BAŞKANLIK SEÇİM SİSTEMİ  
VE BAŞKAN OLMAK İÇİN GEREKEN TEMEL NİTELİKLER
ABD’de başkanlık seçimi Kasım’ın ilk pazartesi gününden sonra gelen ilk salı 
günü olmak üzere her dört yılda bir yapılır. ABD’de başkanlık seçimi için süreç 
ön seçimler ve parti toplantılarıyla başlar. Ön seçim ve parti toplantılarıyla ana 
partiler başkan adayını belirler. Genelde ön seçimlerde oylama için gizli oy pusu-
laları kullanılır. Ardından siyasi partiler aday belirleme toplantılarını gerçekleş-
tirir. Siyasi parti kongreleri öncesinde başkan adayları aynı zamanda bir başkan 
yardımcısı adayı belirler. Adaylar daha sonra görüşlerini ve planlarını seçmenlere 
açıklamak için ülke çapında kampanya yürütür. Diğer partilerden adaylarla da 
tartışmalara katılabilirler.

ABD’de başkan olmak için adaylar uzun bir süreçten geçmektedir. Bir kişinin 
başkanlığa adaylığını koyabilmesi için ABD’nin bazı anayasal gerekliliklerini sağ-
lamış olması gerekmektedir. Amerikan Anayasası’na göre başkan adayları Ame-
rikan vatandaşlığını bu ülkede doğarak elde etmiş olmalı, en az otuz beş yaşında 
olmalı ve ABD’de en az on dört yıl yaşamış olmalıdır. Bu üç şartı sağlayan kişiler 
başkanlığa adaylığını koyma hakkını elde etmiş olur. Eğer adaylar kampanyaları 
için 5 bin  dolardan fazla harcayacaksa kampanya komisyonlarını Federal Seçim 
Komisyonuna kaydetmek ve kampanya fonlarını toplamak ya da harcamak için 
bir ana kampanya komitesi belirlemek zorundadırlar. Adaylığını koyan kişiler için 
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bu adımlardan sonra bir ön seçim süreci başlar. Ön seçimler ve parti toplantıla-
rından sonra siyasi partiler ulusal kongreler düzenlemektedir.14

Ön seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin ABD Anayasası’nda bir hüküm bu-
lunmadığı için ön seçimin usulleri eyalet yasalarıyla düzenlenmiştir. ABD’de 
başkan adayı olmak için primary ve caucus adı verilen iki farklı türde ön seçim 
yapılır. Caucus ile parti toplantısında parti üyeleri bir dizi tartışma ve oylama yo-
luyla en iyi adayı seçer. Primary ile bir ön seçimde parti üyeleri kendilerini genel 
seçimlerde temsil edecek en iyi adayı seçer. Başkan adayı olmak için düzenlenen 
bu ön seçimler ve parti toplantıları seçmenlerin delegeleri seçmeleri ve bu dele-
gelerin ise ön seçimde yer alan adaylar için seçim kongresinde oy kullanmaları 
yoluyla gerçekleşmektedir. 

TABLO 4. SEÇİM KURULU OY DAĞILIMI15

Alabama (9 oy) Kentucky (8 oy) North Dakota (3 oy)

Alaska (3 oy) Louisiana (8 oy) Ohio (18 oy)

Arizona (11 oy) Maine (4 oy) Oklahoma (7 oy)

Arkansas (6 oy) Maryland (10 oy) Oregon (7 oy)

California (55 oy) Massachusetts (11 oy) Pennsylvania (20 oy)

Colorado (9 oy) Michigan (16 oy) Rhode Island (4 oy)

Connecticut (7 oy) Minnesota (10 oy) South Carolina (9 oy)

Delaware (3 oy) Mississippi (6 oy) South Dakota (3 oy)

District of Columbia (3 oy) Missouri (10 oy) Tennessee (11 oy)

Florida (29 oy) Montana (3 oy) Texas (38 oy)

Georgia (16 oy) Nebraska (5 oy) Utah (6 oy)

Hawaii (4 oy) Nevada (6 oy) Vermont (3 oy)

Idaho (4 oy) New Hampshire (4 oy) Virginia (13 oy)

Illinois (20 oy) New Jersey (14 oy) Washington (12 oy)

Indiana (11 oy) New Mexico (5 oy) West Virginia (5 oy)

Iowa (6 oy) New York (29 oy) Wisconsin (10 oy)

Kansas (6 oy) North Carolina (15 oy) Wyoming (3 oy)

Kaynak: “Distribution of Electoral Votes”, National Archives, https://www.archives.gov/electoral-college/
allocation, (Erişim tarihi: 16 Eylül 2020). 

14 “Presidential Election Process”, USA Gov, https://www.usa.gov/election#:~:text=The%20president%20
must%3A,United%20States%20for%2014%20years, (Erişim tarihi: 16 Eylül 2020). 
15 Tablo 2010 sayımına dayanmaktadır. 2012, 2016 ve 2020 başkanlık seçimleri için de geçerlidir. Toplam oy: 
538, seçilmek için gereken çoğunluk: 270. 
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Ön seçimler ve parti toplantılarından sonra Demokrat Parti ve Cumhu-
riyetçi Parti ulusal bir kongre düzenleyerek başkan adaylarını belirler. Parti 
tarafından belirlenen başkan adayı seçtiği başkan yardımcısını duyurur ve ge-
nel nüfusun desteğini kazanmak için ülke çapında kampanya yürütür. Seçim 
günü eyaletlerdeki nüfus kampanyasını desteklediği parti adayı için oy kullanır. 
Kullanılan bu oylar aslında seçim kurulunu oluşturan delegeleri belirler. Bu se-
çimlerde toplam 538 delege seçilir. Bu rakam 435 Temsilciler Meclisi üyesi, 100 
Senato üyesi ve 3 Washington delegesi sayısının toplamıdır. Eyaletlerin delege 
sayısı büyük ölçüde nüfuslarıyla orantılıdır. İlk etapta her eyaletin iki senatörü 
olduğu gibi iki delegesi vardır. Bunun üzerine Temsilciler Meclisi üyesi sayısı 
kadar delege de eklenir. Eyaletlerin Temsilciler Meclisi üyesi sayısı nüfuslarıy-
la doğrudan orantılıdır. Dolayısıyla en kalabalık eyalet olan California’nın elli 
beş delegesi bulunmaktadır. Başkanlık seçimini iki yüz yetmiş delege kazanan 
aday kazanmaktadır. Bu farklı seçim sistemi ulusal anlamda çoğunluğu kazanan 
ile delege sayısında çoğunluğu kazananın farklı adaylar olmasına sebep olabil-
mektedir. Örneğin 2016 seçiminde Hillary Clinton ulusal anlamda Trump’tan 3 
milyon oy fazla almasına rağmen delege sayısında Trump’ın daha fazla delege 
kazanması ile seçimi kaybetmiştir. 

HARİTA 1. SEÇİM KURULU OY DAĞILIMI

Kaynak: “Electoral College”, USA Gov, https://www.usa.gov/election#:~:text=The%20president%20
must%3A,United%20States%20for%2014%20years, (Erişim tarihi: 16 Eylül 2020). 
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ABD’de başkanlık seçim süreci tipik bir döngüden oluşmaktadır. Bu döngü 
seçimden önceki yılın bahar ayında adayların aday olma niyetlerini açıklaması ile 
başlar. Seçimden önceki yılın yaz ayından seçim yapılacak yılın bahar ayına ka-
dar primaries ve caucus süreçleri devam eder. Seçim yılının ocak-haziran arasında 
parti toplantıları gerçekleşir. Temmuz-eylül arasında taraflar adaylarını seçmek 
için aday belirleme toplantıları düzenler. eylül-ekim arasında adaylar başkanlık 
tartışmalarına katılırlar. Kasımda seçimler gerçekleşirken aralıkta ise Seçim Ku-
rulunda oy kullanılır. Seçim yılından sonraki ocakta Kongre seçim oylarını sayar 
ve 20 ocak günü ABD’nin yeni başkanı belirlenmiş olur. 
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2020 BAŞKANLIK  
ÖN SEÇİMLERİ

2020 başkanlık seçim süreci 3 Şubat’ta Iowa parti toplantılarıyla başladı. Fakat 
pek çok eyalet bu yıl koronavirüs nedeniyle başkanlık ön seçimlerini veya par-
ti toplantılarını erteledi. Son ön seçim ise 11 Ağustos’ta Connecticut’ta yapıldı. 
Trump başkan olduğu için büyük bir kolaylıkla Cumhuriyetçi Parti ön seçimleri-
ni de aşarak partinin başkan adayı oldu. Cumhuriyetçi Parti’nin muhtemel adayı 
(presumptive nominee) olarak Trump’ın belirlenmesi üzerine Trump 24 Ağustos 
2020’de partisinin resmi adayı oldu. 

Demokrat Parti için ön seçim süreci zorlu geçti. 2016 başkanlık seçiminde 
Hillary Clinton’ın yenilgisinden sonra Demokrat Parti’de liderin kim olacağıyla 
ilgili fikir ayrılıkları vardı. Daha geleneksel Demokrat Parti kanadı ile sola daha 
da yakın Sanders kanadı parti içinde ayrılmıştı. Bu dağınık tabloda on yedi baş-
kan aday adayı sürece dahil oldu. 2016 ön seçimlerine kıyasla 2020 ön seçimlerin-
de Demokrat Parti’nin aday sayısı oldukça fazlaydı. Demokrat Parti ön seçimlere 
yirmi dokuz adayla girerek modern Amerikan tarihinin en fazla adaya sahip ön 
seçimi gerçekleştirmiş oldu. 

Demokrat Parti için 2020 başkanlık seçim süreci resmen 3 Şubat’ta Iowa 
parti toplantılarıyla başlamış oldu. Adayların belirlenme sürecinde ilk ön seçi-
min yapıldığı yer olan Iowa, demografik yapı olarak ABD’nin genelini yansıt-
masa da kazanan adaya moral vermesi ve ön plana çıkarması sebebiyle önemli 
görülüyor. Demokratlar için Iowa ön seçimlerinde sonuçların açıklanması sü-
reci oldukça sıkıntılı bir seyir izledi. Yapılan kamuoyu yoklamaları Iowa’daki ön 
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seçimin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Vermont Senatörü Bernie Sanders 
arasında geçtiğini gösteriyordu. Kamuoyu yoklamalarına göre Indiana eyale-
tindeki South Bend şehrinin Belediye Başkanı Pete Buttigieg üçüncü, Massa-
chusetts senatörü Elizabeth Warren dördüncü ve Minnesota senatörü Amy 
Klobuchar beşinci sırada yer alıyordu. Fakat Iowa ön seçimlerinden gelen ilk 
sonuçlara göre Bernie Sanders ilk sıradaydı ve Pete Buttigieg ise ikinci sırada 
yer alıyordu. Demokrat Parti yetkilileri “sonuçların tutarsız olmasını” sebep 
göstererek sonuçları açıklamadı. Seçimin üzerinden dört gün geçtikten sonra 
sonuçların tamamını açıklayabilen Demokrat Parti Pete Buttigieg’in yüzde 26,2 
oy ve Bernie Sanders’ın ise yüzde 26,1 oy aldığını duyurdu. Fakat Demokratlar 
açısından sancılı geçen bu sürecin ardından Demokrat Parti’nin Iowa eyalet 
başkanı Troy Price istifa etti.16 Iowa ön seçimlerinden sonra Demokrat Par-
ti’de aday sayısı 11’e düştü. İlerleyen zamanlarda çeşitli eyaletlerde düzenlenen 
ön seçimlerde Biden ve Sanders’ın isimlerinin ön plana çıkmasıyla Michael 
Bennet, Deval Patrick ve Andrew Yang seçim kampanyalarını durdurdukları-
nı açıkladılar. Özellikle Latin Amerika kökenli göçmenler, bazı sendikalar ve 
gençlerin desteğini almayı başaran Sanders 22 Şubat’ta gerçekleştirilen Nevada 
ön seçimleri kazanırken Buttigieg, Amy Klobuchar ve Tom Steyer da adaylık-
tan çekildiklerini duyurdular. 

Demokratlar Nevada ön seçimlerinden sonra 3 Mart’ta gerçekleştirile-
cek olan Süper Salı’ya odaklandı. Çünkü Demokrat cephede Süper Salı’nın 
adayların delege sayısına büyük oranda etkili olacağı düşünülüyordu. Sena-
tör Bernie Sanders Nevada’da ön seçimlerde birinci olmuştu. Pete Buttigieg 
Iowa’da ön seçimleri ilk sırada tamamlarken Joe Biden ise Güney Karolina’da 
zafer elde ederek ismini öne çıkaran adaylardan olmuştu. 14 eyaletin 10’unda 
oy çoğunluğunu sağlayarak Süper Salı’yı kazanan Biden toplamda 566 dele-
ge çıkarırken en güçlü rakibi Sanders 501 delege çıkarabildi. Süper Salı’dan 
sonra  4 Mart’ta Michael Bloomberg  ve  5 Mart’ta Elizabeth Warren  Biden’ı 
destekleyeceklerini duyurarak adaylıktan çekildiklerini açıkladılar. Artık De-
mokrat kanatta Biden, Sanders ve seçilmesi muhtemel olmasa da halen kam-
panyasını bitirmemiş olan Tulsi Gabbard bulunuyordu. Gabbard 19 Mart’ta 
seçim kampanyasını durdurduğunu ve Biden’ı desteklediğini açıkladı. Mart’ta 
yoğunlaşan pandeminin de etkisiyle ön seçim süreci Biden’ın lehine dönmeye 
başladı. 8 Nisan’da ikinci en fazla delegeye sahip Bernie Sanders’ın ön seçim-

16 “Iowa’da Tartışmalı Ön Seçimlerin Ardından Demokrat Parti Başkanı İstifa Etti”, Sputnik Türkiye, 13 Şubat 
2020. 
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lerden çekileceğini ve Biden’ı destekleyeceğini açıklamasıyla eski ABD Baş-
kan Yardımcısı Joe Biden Demokrat Parti’nin muhtemel başkan adayı oldu. 
Biden 5 Haziran 2020’de adaylığı kazanmak için gerekli olan bin 991 delege 
sınırını geçti ve 11 Ağustos’ta Kamala Harris’i başkan yardımcısı olarak seçti. 
18 Ağustos 2020 tarihli Demokratik Ulusal Kongresi’nde de Biden’ın adaylığı 
resmen onaylandı.

ÖN SEÇİMLERDE KAMPANYA HARCAMALARI
Federal Seçim Komisyonu dosyalarına göre Başkan Trump ve eski Başkan Yar-
dımcısı Joe Biden’ın kampanyalarına şimdiye kadar ne kadar para ayırdıkları se-
çim sürecinde önemli bir gündem teşkil etti. 

GRAFİK 5. 2020 BAŞKANLIK SEÇİMİ KAMPANYA HARCAMALARI

$990 milyon $1.33 milyar

Kaynak: “Money Tracker: How Much Trump and Biden Have Raised in the 2020 Election”, NPR, 20 Ey-
lül 2020, https://www.npr.org/2020/05/20/858347477/money-tracker-how-much-trump-and-biden-ha-
ve-raised-in-the-2020-election, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020).

Joe Biden’ın kampanya bütçesi Ağustos’ta 291 milyon dolar artırılarak top-
lamda 990 milyon dolara ulaşmıştır. Donald Trump ise 1,33 milyar dolarlık bir 
harcamayı kampanyası için ayırmıştır. Trump Ağustos’ta bütçesini 129 milyon 
dolar artırmıştır. 
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GRAFİK 6. BİDEN, TRUMP VE SELEFLERİNİN KAMPANYA HARCAMALARI

 
Kaynak: “Money Tracker: How Much Trump and Biden Have Raised in the 2020 Election”, NPR, 20 Eylül 
2020, https://www.npr.org/2020/05/20/858347477/money-tracker-how-much-trump-and-biden-have-raised-in-
the-2020-election, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020). 
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Kaynak: “Money Tracker: How Much Trump and Biden Have Raised in the 2020 Election”, NPR, 20 Eylül 
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Kaynak: “Money Tracker: How Much Trump and Biden Have Raised in the 2020 Election”, NPR, 20 Ey-
lül 2020, https://www.npr.org/2020/05/20/858347477/money-tracker-how-much-trump-and-biden-ha-
ve-raised-in-the-2020-election, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020). 

TABLO 5. BİDEN KAMPANYASINA EN ÇOK KATKI SUNAN EYALET BÖLGELERİ

Bölge Eyalet Toplam Bin Kişi Başına/Dolar

New York Bölgesi N.Y. 30.936.302 18.950,49

Los Angeles Bölgesi Calif. 28.504.171 2.822,74

King Bölgesi Wash. 13.896.677 6.423,96

District of Columbia D.C. 13.128.696 19.180,04

San Francisco Bölgesi Calif. 11.733.915 13.486,58

Cook Bölgesi Ill. 11.613.516 2.223,23

Montgomery Bölgesi Md. 10.695.610 10.282,93

Middlesex Bölgesi Mass. 10.479.234 6.569,26

Santa Clara Bölgesi Calif. 9.580.002 4.983,87

San Mateo Bölgesi Calif. 7.053.091 9.208,47

Kaynak: “Money Tracker: How Much Trump and Biden Have Raised in the 2020 Election”, NPR, 20 Ey-
lül 2020, https://www.npr.org/2020/05/20/858347477/money-tracker-how-much-trump-and-biden-ha-
ve-raised-in-the-2020-election, (Erişim tarihi: 2 Ekim 2020). 

Kampanya finansmanı bir adayın tek başına ortaya koyduğu finansmanla sı-
nırlı değildir. Her partinin resmi kampanyasına katkıda bulunan bir komitesi var-
dır. Ayrıca ABD’de kampanyalara sınırsız miktarda katkı sunabilen ya da kampan-
yaya zarar verebilen siyasal eylem komiteleri (super PACs) bulunur. Hem Trump 
hem de Biden tarafında bu bağımsız gruplar onların kampanyaları için on mil-
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yonlarca dolar topladılar. Seçim döngüsünde her adayın ne kadar topladığı Grafik 
6’da gösterilmiştir. Yaklaşık 540 milyon dolarla Joe Biden’ın topladığı kampanya 
bağışı ilk sırada yer alırken Trump onu yaklaşık 487 milyon dolarla izlemektedir. 

TABLO 6. TRUMP KAMPANYASINA EN ÇOK KATKI SUNAN EYALET BÖLGELERİ

Bölge Eyalet Toplam Bin Kişi Başına/Dolar

Los Angeles Bölgesi Calif. 19.040.311 1.885,54

Harris Bölgesi Texas 10.950.000 2.379,13

Maricopa Bölgesi Ariz. 10.706.605 2.516,88

Orange Bölgesi Calif. 10.452.898 3.303,51

Palm Beach Bölgesi Fla. 9.661.070 6.679,96

Dallas Bölgesi Texas 9.110.070 3.522,09

New York Bölgesi N.Y. 7.942.067 4.865,03

San Diego Bölgesi Calif. 7.756.279 2.348,37

Clark Bölgesi Nev. 5.567.362 2.599,66

Miami-Dade Bölgesi Fla. 5.488.689 2.021,23

Kaynak: “Money Tracker: How Much Trump and Biden Have Raised in the 2020 Election”, NPR, 20 Ey-
lül 2020, https://www.npr.org/2020/05/20/858347477/money-tracker-how-much-trump-and-biden-ha-
ve-raised-in-the-2020-election, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020). 

Biden kampanyasına en çok katkıyı New York bölgesi sunarken California 
eyaletinden dört bölge Biden kampanyasını destekleyen bölgeler arasında yer al-
maktadır. New York bölgesi Biden kampanyasına yaklaşık 31 milyon dolar katkı-
da bulunmuştur. Trump kampanyasına en büyük destek yaklaşık 19 milyon dolar-
lık bir katkıyla Los Angeles bölgesinden gelmiştir. Fakat California eyaletinde yer 
alan Los Angeles bölgesinin Biden kampanyasına Trump kampanyasından daha 
çok destek verdiği görülmektedir. Los Angeles Biden kampanyasına yaklaşık 28,5 
milyon dolarlık katkıda bulunmuş ve bu kampanyaya en çok destek veren ikin-
ci bölge olmuştur. Biden kampanyasını en çok destekleyen New York bölgesi ise 
Trump’a yaklaşık 8 milyon dolarlık bir katkı sunmuştur. California eyaletinden 
üç bölge Texas ve Florida eyaletlerinden iki bölge Trump kampanyasına en çok 
destek veren bölgeler arasında yer almaktadır. Biden kampanyasının Trump kam-
panyasına oranla aldığı desteğin çok daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Buna karşılık Advertising Analytics’in bulduğu en son reklam harcama ve-
rilerine göre sadece on üç eyalette 2020 başkanlık seçimi için TV reklamlarına 
1 milyar dolardan fazla para harcandığı görülmektedir. Bu eyaletlerde Biden 
kampanyasının TV reklamları için Biden ve onu destekleyen gruplar 600 mil-
yon dolardan fazla harcarken Başkan Trump’ın kampanyasının TV reklamları için 
Trump ve onu destekleyen gruplar yaklaşık 400 milyon dolar harcamıştır. Başkan-
lık yarışında TV reklamlarına harcanan her 10 dolardan neredeyse 9 doları Flo-
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rida, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Wisconsin ve Arizona eyaletlerine 
gidiyor. Biden bu altı eyaletten beşinde seçmen açısından avantaja sahip olsa da 
Trump North Carolina’ya oldukça büyük para harcadı. Ancak Trump bu yıl kaza-
nabileceğini düşündüğü Georgia, Ohio ve Iowa eyaletlerine de çok para harcamak 
zorunda kaldı. 

TV reklam harcamaları ABD’de başkanlık kampanyalarında her zaman bü-
yük bir rol oynadı. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle çok sayıda ABD’linin 
evde olması sebebiyle TV reklamlarının 2020 ABD başkanlık seçiminde etkisinin 
oldukça artacağı düşünülüyor. 

TABLO 7. KAMPANYALARIN VE DIŞ GRUPLARIN EYALET BAZINDA  
TOPLAM YAYIN HARCAMALARI (DOLAR)

Eyaletler Trump ve 
Müttefikleri

Biden ve 
Müttefikleri Toplam

Florida 103,4 milyon 154,1 milyon 257,5 milyon

Pennsylvania 74,2 milyon 121,5 milyon 195,7 milyon

Michigan 21,5 milyon 98,6 milyon 120,1 milyon

North Carolina 65,4 milyon 45,4 milyon 110,8 milyon

Wisconsin 38,8 milyon 62,7 milyon 101,5 milyon

Arizona 38,4 milyon 59 milyon 97,4 milyon

Georgia 24,5 milyon 4 milyon 28,6 milyon

Nevada 6,8 milyon 20,7 milyon 27,5 milyon

Minnesota 10,8 milyon 16,3 milyon 27,1 milyon

Ohio 10,5 milyon 8,4 milyon 18,9 milyon

Iowa 12,3 milyon 3,3 milyon 15,6 milyon

Texas 156 bin 7,1 milyon 7,3 milyon

New Hampshire 1,8 milyon 3,1 milyon 4,9 milyon

Kaynak: “Presidential Campaign TV Ad Spending Crosses $1 Billion Mark in Key States”, NPR, 13 Ekim 
2020, https://www.npr.org/2020/10/13/923427969/presidential-campaign-tv-ad-spending-crosses-1-bil-
lion-mark-in-key-states, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020). 

SEÇİM GÜNÜ
Her dört yılda bir düzenlenen ABD’de başkanlık seçimi geleneksel olarak kası-
mın ilk pazartesisini takip eden salı günü gerçekleşiyor. Bu yıl da geleneğe bi-
naen seçimler 3 Kasım Salı günü yapılacak. Seçim gününün bazı eyaletler tara-
fından tatil edilirken bazı eyaletler tarafından tatil edilmemesi ABD’deki seçime 
katılımın düşük olmasının bir sebebi olarak görülüyor. ABD’de seçime katılımı 
artıracak yöntem ise posta ile oy kullanma olarak düşünülüyor. Gittikçe artan 
sayıda seçmen oylarını artık seçimlerden önce postayla kullanmaya başlamış 
durumda. Özellikle pandemi süreci sebebiyle daha da fazla seçmen sandık başı-
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na gitmektense posta yoluyla oy kullanmayı tercih edecek. Fakat bu sene posta 
ile oy kullanma ve erken oylama tartışmaları seçim gündemini oldukça meşgul 
eden konular arasında yer alıyor. 

TABLO 8. ERKEN OYLAMA

Tarih Eyalet Tarih Eyalet

21.09.2020 Minnesota, S. Dakota, Vermont 17.10.2020 Tennessee, N. Carolina, Kansas

22.09.2020 New Jersey 20.10.2020 New Mexico, Nevada, Wisconsin

27.09.2020 Wyoming, N. Dakota, Illinois 22.10.2020 Texas, Massachusetts, Idaho, 
DC, Arkansas, Alaska

05.10.2020 Colorado, Maine 23.10.2020 Utah, Hawaii, Louisiana

08.10.2020 California, Iowa 24.10.2020 West Virginia

09.10.2020 Montana, Nebraska 25.10.2020 Maryland, Washington

10.10.2020 Indiana, Ohio, Arizona 27.10.2020 Florida

15.10.2020 Georgia, Oregon 01.11.2020 Oklahoma

Alabama, Connecticut, Delaware, Kentucky, Michigan, Mississippi, Missou-
ri, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Rhode Island, S. Carolina, Virginia 
erken oylamanın yapılmadığı eyaletler arasında yer alırken diğer eyaletlerde er-
ken oylama yapılabiliyor.

TABLO 9. SANDIĞA GİTME ORANI

Seçim Yılı Oy Verme Yaşındaki Nüfus Katılım Katılım (Yüzde)

1992 189.493.000 104.600.000 55,2

1996 196.789.000 96.390.000 49,0

2000 209.787.000 105.594.000 50,3

2004 219.553.000 122.349.000 55,7

2008 229.945.000 131.407.000 57,1

2012 235.248.000 129.235.000 54,9

2016 250.056.000 138.847.000 55,5

Kaynak: “Voter Turnout in the United States Presidential Elections”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/
wiki/Voter_turnout_in_the_United_States_presidential_elections, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020). 

ABD’de oy verebilecek nüfus arasından sandığa gidenlerin oranı 2016 se-
çiminde yüzde 55,5 olmuştur. 1992’den beri seçmen katılımı yüzde 49’un al-
tına düşmese de oy verebilecek nüfusun hemen hemen yarısı sandığa gitmeyi 
seçmiştir. 
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GRAFİK 7. SANDIĞA GİTME ORANI (YÜZDE)
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18 “ABD’de Posta Yoluyla Oy Kullanma Tartışması Sürüyor”, TRT Haber, 1 Eylül, 2020. 
19 “Voting by Mail-in or Absentee Ballot”, Votes PA, https://www.votespa.com/Voting-in-PA/Pages/Mail-and-
Absentee-Ballot.aspx, (Erişim tarihi: 21 Eylül 2020).  
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Kaynak: “Voter Turnout in the United States Presidential Elections”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/
wiki/Voter_turnout_in_the_United_States_presidential_elections, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020).

Aslında posta ile oy kullanma yöntemi ilk olarak 1864 başkanlık seçiminde iç 
savaşta cephedeki askerlerin oy kullanabilmesi için başlatıldı. Posta ile oy kullan-
ma yöntemi ABD’de bu iç savaştan sonra da kullanılmaya devam etti. Fakat bazı 
eyaletler seçmenin posta yolu ile oy kullanabilmesi için mazeret bildirmesini is-
terken bazı eyaletler seçmene direkt oy pusulasını yolluyor. Posta ile oy kullanma 
uygulaması eyalet bazında değişirken bu yıl koronavirüs salgınını gerekçe gös-
teren kırktan fazla eyalet posta ile oy kullanmayı yaygınlaştırdı. Bu sene ABD’de 
yaklaşık 200 milyon seçmenin beşte birine başvuru aranmaksızın oy pusulası 
gönderiliyor. Üstelik 118 milyon seçmene ise başvurmaları halinde mazeret gös-
termeksizin oy pusulası gönderilecek.17 Mail-in ballot olarak adlandırılan uzaktan 
oy kullanma sistemi aslında all-mail elections ve absentee ballot olmak üzere yön-
tem açısından ikiye ayrılıyor. 

All-mail-election sisteminde bazı eyaletler kayıtlı tüm seçmenlerin adresleri-
ne oy pusulalarını yolluyor. Washington, Oregon, Utah, Hawaii ve Colorado eya-
letlerinde uygulanan bu yöntemle oy kullanma merkezlerine gitmek istemeyen 
seçmenler seçim gününden önce oy pusulalarını seçmen merkezlerine postalıyor. 
Bu eyaletlerin haricinde California, North Dakota ve Nebraska eyaletlerinde bazı 
bölgelerin isterlerse seçimleri bu yöntemle yapma hakkı bulunuyor.18

Absentee ballot yönteminde ise farklı olarak sandık başına gitmek istemeyen 
seçmenler oy pusulalarının adreslerine gönderilmesi için öncelikle başvuruda 

17 “ABD’de Posta Yoluyla Oy Kullanma Tartışması Sürüyor”, TRT Haber, 1 Eylül, 2020.
18 “Voting by Mail-in or Absentee Ballot”, Votes PA, https://www.votespa.com/Voting-in-PA/Pages/Ma-
il-and-Absentee-Ballot.aspx, (Erişim tarihi: 21 Eylül 2020). 
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bulunuyor. Bazı eyaletler seçmenin uzaktan oylama talebinde bulunabilmesi için 
mazeret bildirmesini isterken bazı eyaletlerde ise gerekçe gösterilmeden başvuru 
yapılabiliyor.19 Herhangi bir gerekçe talep etmeyen eyaletlerdeki absentee ballot 
sistemine no-excuse absentee ballot deniyor. Aralarında Florida ve Pennsylvania 
gibi kritik eyaletlerinde bulunduğu otuz dört eyalet ve Washington DC no-excuse 
absentee ballot yöntemine izin veriyor. New York ve Teksas gibi on yedi eyalette 
herhangi bir gerekçe göstererek başvuran seçmenler oylarını postayla kullanabili-
yor. Posta yoluyla oy kullanmak için ne tür gerekçelerin kabul edileceği ise eyalet 
seçim kurulunca belirleniyor.20 Ayrıca seçmenlerin oylarını erkenden kullanabil-
meleri için bazı eyaletlerde büyük seçim ofislerinin koyduğu kameralarla izlenen 
güvenli posta kutuları kurulmuştur. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra zarfla-
rını bu güvenli kutuların içine bırakabiliyor. 

Koronavirüs salgını sebebiyle yaygınlaşan uzaktan oy kullanma yöntem-
leri Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yeni bir tartışma konusu yarattı. 
Trump “Mektupla oy kullanımı çok tehlikeli. Büyük sahtekarlık ve hukuksuzluğa 
yol açıyor” sözleriyle seçimde uzaktan oy kullanma konusunda rahatsız olduğu-
nu ifade etmişti. Hatta Michigan ve Nevada eyaletleri kayıtlı seçmenlerine posta 
sistemiyle oy pusulası göndermiş ve Trump bu eyaletlere federal kaynaklarını as-
kıya alacağını söyleyerek tepki göstermişti. Sonrasında Twitter’da  “Seçim şikeli 
olacak” ifadesini kullanarak paylaşımda bulunan Trump’a Twitter bilgi doğrulama 
etiketi koymuştu. Seçim sisteminin güvenilirliği konusundaki kuşkusunu sık sık 
yineleyen Trump North Carolina’daki insanların seçim sistemlerinin güvenliğini 
hem posta yoluyla hem de sandık başında iki kez oy kullanarak test edebilece-
ğini belirtmişti.21 Salgının seçmenleri sandıktan uzak tutmasından endişe eden 
Demokratlar ise posta yolu ile oy kullanmaya Cumhuriyetçilerden daha eğilimli. 
Örneğin 2016 seçiminde Florida eyaletinde posta ile kullanılan oylarda Hillary 
Clinton 256 bin oy daha öndeyken sandığa giden seçmenler arasında Trump 315 
bin oy daha öndeydi. Dolayısıyla Trump posta ile oy kullanma oranı arttıkça bu-
nun sadece Demokratlara avantaj sağlayacağını ve Cumhuriyetçi bir başkanın se-
çilmeyeceği endişesini taşıdığını belirtmişti.22 

19 “Voting by Mail-in or Absentee Ballot”. 
20 “Cumhuriyetçiler ile Demokratlar İkiye Bölündü: ABD’deki ‘Uzaktan Oylama’ Tartışması Hakkında Ne Bili-
niyor?”, Birgün, 24 Haziran 2020. 
21 “Trump Encourages People in North Carolina to Vote Twice, Which is Illegal”, The New York Times, 8 Eylül 
2020. 
22 “Amerika’da Mektupla Oy Kullanma Tartışması”, Amerika’nın Sesi, 30 Mayıs 2020, https://www.amerikaninse-
si.com/a/amerikada-mektupta-oy-kullanama-tart%C4%B1ismasi/5442360.html, (Erişim tarihi: 22 Eylül 2020). 
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Her eyaletin oy verme konusunda oluşturduğu kanun ve kurallar farklı. Bu 
farklar sebebiyle kırk altı eyalette iki yüz elliden fazla dava açıldı. Çünkü oyların 
ne zaman ve nasıl sayılacağı ayrı bir tartışma konusu. 

TABLO 10. EYALETLERE GÖRE OY SAYIMI

Seçim Gününden Önce 
Oy Pusulalarını Saymaya 

Başlayan Eyaletler

Seçim Günü Oy Pusulalarını 
Saymaya Başlayan 

Eyaletler

Sandıklar Kapandıktan 
Sonra Oy Pusulalarını 

Saymaya Başlayan 
Eyaletler

Arizona, California, Colorado, 
Delaware, Florida, Hawaii, 
Louisiana, Maine, Maryland, 
Montana, Nebraska, New 
Jersey, New Mexico, North 
Carolina, Ohio, Oklahoma, 
Oregon, Texas, Utah

Alabama, Arkansas, 
Connecticut, Georgia, 
Indiana, Iowa, Kansas, 
Kentucky, Michigan, Nevada, 
Pennsylvania, South Carolina, 
Vermont, Virginia, West 
Virginia, Wyoming

Alaska, Idaho, Illinois, 
Massachusetts, Minnesota, 
Mississippi, Missouri, New 
Hampshire, New York, 
North Dakota, Rhode Island, 
South Dakota, Tennessee, 
Washington, Washington, 
DC, Wisconsin

Nevada eyalet mahkemesinde hangi oyların sayılacağı konusunda çok ciddi 
davalar söz konusu. Çünkü oyunu 3 kasım seçim günü kullanan seçmen bu zarfı 
salı günü saat 5’e kadar postaya atabiliyor. Salı postaya atılan oyların çarşamba oy 
sayma merkezlerine iletileceği ve perşembe ancak sayılabileceği düşünülüyor. Bu 
yüzden sonuçların ancak cuma açıklanabileceği belirtiliyor. Nevada eyaleti için 
önemli olan oy zarfının üzerindeki pulun seçim süresi içinde basılmış olmasıyken 
Trump yolsuzluğa sebep olabileceği gerekçesiyle bu duruma itiraz ediyor. 

Ohio eyaleti de Nevada gibi oyların ne zaman ve nasıl sayacağı konusunda 
ikileme düşmüş eyaletlerden biri. Ohio’da posta yoluyla oy kullanma başladı ama 
zarfların şimdiden açılıp açılmaması ile ilgili tartışmalar gündemde. Ohio’da yet-
kililer oyları zarflardan çıkarıp oy pusulasını tarayıcıya girecek düz bir şekilde 
hazırlamanın zaman alacağını belirtiyor. Bu yüzden oyu saymadan zarfı açmanın 
ve seçim gününde bu oy pusulalarını sayıma hazır bulundurmanın seçim sonuç-
larının zamanında açıklanması için gerekli olduğu düşünülüyor. Fakat Ohio vali-
si, oy sayma işleminin bir-iki hafta süreceğini iddia eden yetkililere izin vermiyor. 
Aslında koronavirüs salgını nedeniyle posta yoluyla çok fazla oy kullanılacağı için 
ülke genelindeki yetkililer sayımları yetiştirmek konusunda aynı endişeyi taşı-
yor. Ayrıca posta yoluyla seçmene iletilen oy pusulası mahremiyeti korumak için 
iki zarfın içinde geliyor. Fakat seçmenlerin bazıları oy pusulalarını postalara tek 
zarfla geri yolluyor. Trump bu gibi yanlış bir biçimde yollanan oy pusulalarının 
geçersiz kabul edilmesi gerektiğini ifade ederken bu konuyla ilgili tartışmalar eya-
letlerde devam ediyor. Pennsylvania’da Yeşil Parti başkan adayının başvurusunu 
faks ile iletmiş olmasından dolayı bu başvurunun kabul edilip edilmeyeceği öne 
çıkan diğer bir tartışma konusu. Demokratlar Yeşillere gitmiş her oyu Demokrat 
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Parti’den gitmiş oy olarak görüyor. Bu sebeple Demokratlar Yeşil Parti’nin başkan 
adayının oy pusulasında yer almasını istemiyor. 

TABLO 11. SEÇMEN KAYDI SON TARİHLERİ
Eyalet Tarih Eyalet Tarih

Alabama 19.10.2020 Montana 26.10.2020

Alaska 04.10.2020 Nebraska 16.10.2020

Arizona 05.10.2020 Nevada 06.10.2020

Arkansas 05.10.2020 New Hampshire -

California 19.10.2020 New Jersey 13.10.2020

Colorado 26.10.2020 New Mexico 06.10.2020

Connecticut 27.10.2020 New York 09.10.2020

Delaware 10.10.2020 North Carolina 09.10.2020

D.C. 13.10.2020 North Dakota -

Florida 05.10.2020 Ohio 05.10.2020

Georgia 05.10.2020 Oklahoma 09.10.2020

Hawaii 05.10.2020 Oregon 13.10.2020

Idaho 09.10.2020 Pennsylvania 19.10.2020

Illinois 06.10.2020 Puerto Rico 15.09.2020

Indiana 05.10.2020 Rhode Island 04.10.2020

Iowa 24.10.2020 South Carolina 05.10.2020

Kansas 13.10.2020 South Dakota 19.10.2020

Kentucky 05.10.2020 Tennessee 05.10.2020

Louisiana 05.10.2020 Texas 05.10.2020

Maine 19.10.2020 Utah 23.10.2020

Maryland 13.10.2020 Vermont -

Massachusetts 24.10.2020 Virginia 13.10.2020

Michigan 19.10.2020 Washington 26.10.2020

Minnesota 13.10.2020 West Virginia 13.10.2020

Mississippi 05.10.2020 Wisconsin 14.10.2020

Missouri 07.10.2020 Wyoming 19.10.2020

Özetle başkanlık seçim sonuçlarının küçük farklarla belirlendiği eyaletlerde ta-
raflar için bir oy bile önem taşıyor. Bu yüzden kritik eyaletlerde uzaktan oy kullanma 
ile ilgili çok sayıda dava açılmış durumda. Hem Trump hem de Biden’ın avukat ordu-
su kurduğu biliniyor. Altı yüz avukat tutan Biden’ın 10 bin de gönüllü avukatı var.23 
Trump ise avukatları için 20 milyon dolar para harcadı ve 20 bin gönüllü avukatı var.24

23 “‘If it’s Close – Watch Out’: Biden Says He Has 600 Lawyers Ready to Fight Election ‘Chicanery’ by Trump”, 
USA Today, 2 Temmuz 2020, https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/07/02/joe-bi-
den-600-lawyers-ready-battle-trump-election-chicanery/5362546002, (Erişim tarihi: 22 Eylül 2020). 
24 “Trump’s Spent Nearly $20 Million on Lawyers to Carry Out His Political Vendettas”, Daily Beast, 28 Mayıs 
2020, https://www.thedailybeast.com/trumps-spent-nearly-dollar20-million-on-lawyers-to-carry-out-his-poli-
tical-vendettas, (Erişim tarihi: 22 Eylül 2020). 
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PARTİ KONGRELERİNDEN SEÇİM GÜNÜNE
ABD’de parti kongreleri ve seçim günü arasındaki dönem özellikle kararsız eyalet-
lerdeki seçmenleri etkilemek için adayların çaba gösterdikleri bir dönemdir. Ha-
ziran ve kasım arasındaki bu zaman diliminde bağımsız bir kurum olan Başkanlık 
Tartışması Komitesi başkan ve başkan yardımcısı adaylarının katıldığı televizyon 
tartışmaları düzenler. 

2020’de Eylül-Ekim sonu arasında başkan adaylarının katılacağı üç tartışma ve 
bir de başkan yardımcısı tartışması planlamıştı. 29 Eylül’de gerçekleştirilen ilk baş-
kanlık tartışması doksan dakika sürdü. Tartışma altı farklı konu başlığının bulun-
duğu on beş dakikalık bölümlerden oluştu.25 Tartışma sırasında Trump ve Biden’ın 
daha önce yaptıkları işler, Yüksek Mahkeme, koronavirüs salgını, ırkçılık karşıtı 
protestolar ve şiddet olayları, seçim güvenliği ve ekonomi konularına değinildi.

15 Ekim’de gerçekleştirilecek olan ikinci başkanlık tartışması seyircilerin de 
soru sorduğu bir formatta düzenlenecek ve doksan dakika sürecekti. Tartışmaya 
C-SPAN’dan Steve Scully moderatör olacaktı.26 Fakat ABD’de başkanlık tartışma-
larını organize eden komisyon Başkan Donald Trump’ın koronavirüse yakalan-
ması nedeniyle bu tartışmayı iptal etti. 

ABD’de başkan adayları Trump ve Biden 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri 
öncesi ikinci ve son kez canlı yayında bir araya geldi. Üçüncü başkanlık tartışması 
ise 22 Ekim günü gerçekleşti. Başkanlar doksan dakika süren tartışma boyunca 
moderatör tarafından seçilen altı soruya cevap verdi. Tartışma esnasında korona-
virüsle mücadele, Amerikalı aileler, ABD’de ırk gösterileri, iklim değişikliği, ulusal 
güvenlik ve liderlik konularına değinildi.27

25 “Presidential Debate”, Ballotpedia, 29 Eylül 2020, https://ballotpedia.org/Presidential_debate_(Septem-
ber_29,_2020), (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020).
26 “Presidential Debate”, Ballotpedia, 15 Ekim 2020, https://ballotpedia.org/Presidential_debate_(Octo-
ber_15,_2020), (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020).
27 “ABD Başkanlık Seçimleri: Trump ve Biden’ın Seçimler Öncesindeki Son Canlı Yayın Tartışmasında Neler 
Yaşandı?”, BBC Türkçe, 23 Ekim 2020.
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ANKETLER

ULUSAL ANKETLER

TABLO 12. 2020 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ULUSAL ANKETLER (YÜZDE)

CNN 
11 

EKİM 
2020

ABC/THE 
WASHINGTON 

POST
6-9 EKİM 2020

PEW RESEARCH 
CENTER

30 EYLÜL-4 EKİM 
2020

FOX 
NEWS

3-6 EKİM 
2020

IPSOS/
REUTERS
2-6 EKİM 

2020

CNN/
SSRS

1-4 EKİM 
2020

NBC/WSJ
30 

EYLÜL-12 
EKİM 2020

IPSOS/
REUTERS

25-29 EYLÜL 
2020

BIDEN

53 54 52 53 52 57 53 51

 
TRUMP

42 42 42 43 40 41 39 42

Kaynak: “2020 Presidential Election Polls”, CNN Politics, https://edition.cnn.com/election/2020/presi-
dential-polls, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020).

Farklı kaynaklar tarafından derlenen ulusal seçim anketlerine göre Bi-
den’ın seçim yarışını Trump’tan önde götürdüğü görülmektedir. 11 Ekim ta-
rihli CNN anketine göre Biden Trump’tan on bir puan önde seçim yarışını 
devam ettirmektedir. 
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TABLO 13. 2016 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ULUSAL ANKETLER

Tarih Anketi 
Düzenleyen Not Örneklem Clinton 

(Yüzde)
Trump 

(Yüzde) Lider Ayarlanmış 
İstatistik

4-10 
Ekim

USC Dornsife/LA 
Times 2.969 43 45 Trump +2 Clinton +1

4-9 
Ekim

Google 
Consumer 
Surveys

B 19.629 39 33 Clinton +5 Clinton +2

3-9 
Ekim

CVOTER 
International C+ 1.350 50 44 Clinton +6 Clinton +5

3-9 
Ekim SurveyMonkey C- 23.329 46 41 Clinton +5 Clinton +2

7-8 
Ekim YouGov B 971 44 38 Clinton +6 Clinton +4

6-8 
Ekim

The Times-
Picayune/Lucid 2.433 45 36 Clinton +9 Clinton +4

4-6 
Ekim

Rasmussen/
Pulse Opinion 
Research

C+ 1.500 43 42 Clinton +1 Trump +1

Kaynak: “2016 Election Forecast, National Polls”, FiveThirtyEight, https://projects.fivethirtyeight.
com/2016-election-forecast/national-polls, (Erişim tarihi: 20 Ekim 2020).

2016’nın Ekim ayının ilk yarısında yapılan ulusal anketlere göre Clinton’ın 
seçimi Trump’ın önünde götürdüğü öngörülmektedir. Örneğin Google Consu-
mer Surveys’in 19 bin 629 örneklem genişliğinde düzenlediği ankete göre Clinton 
yüzde 39 oy oranıyla Trump’ın önünde yer almaktadır. Anketlerde olduğu gibi 
Clinton 2016 seçim yarışını Trump’ın önünde bitirmiştir. 

GRAFİK 8. GENEL SEÇİMLER: TRUMP, BİDEN’A KARŞI

2016’nın Ekim ayının ilk yarısında yapılan ulusal anketlere göre Clinton’ın seçimi 

Trump’ın önünde götürdüğü ön görülmektedir. Örneğin Google Consumer Surveys’in 19 bin 

629 örneklem genişliğinde düzenlediği ankete göre Clinton yüzde 39 oy oranıyla Trump’ın 

önünde yer almaktadır. Anketlerde olduğu gibi Clinton 2016 seçim yarışını Trump’ın önünde 

bitirmiştir.  

GRAFİK 8. GENEL SEÇİMLER: TRUMP, BİDEN’A KARŞI 

 
Kaynak: “RCP POLL AVERAGE General Election: Trump vs. Biden”, Real Clear Politics, 
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/general_election_trump_vs_biden-
6247.html, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).  
 

ABD’de işsizliğin son elli senenin en düşük seviyelerine gerilemesiyle sene başında 

Biden ve Trump’ın puan farkı arasındaki makas kapanmaya başlamıştı. RCP ulusal seçim 

anketine göre 15 Ocak’ta Trump ve Biden arasındaki puan farkı yüzde 4 olarak 

belirlenmişti.30 Fakat Trump’ın lehine işleyen bu süreç ABD iç siyasetinde koronavirüs 

krizinin, ekonomik dar boğazın ve ırk çatışmalarının ortaya çıkması üzerine sona erdi. 

Böylece Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasında çekişmeli bir seçim atmosferi oluştu. 

14 Ekim 2020 tarihli Real Clear Politics anketine göre Biden yüzde 51,4 oy oranı ile yüzde 

42,2 oy oranına sahip olan Trump’ın 9,2 puan önünde yer alıyor.  

GRAFİK 9. 2020 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ANKETLERİNİN ORTALAMASI 

                                                             
30 “RCP POLL AVERAGE General Election: Trump vs. Biden”, Real Clear Politics, 
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/general_election_trump_vs_biden-6247.html, 
(Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

 
Kaynak: “RCP POLL AVERAGE General Election: Trump vs. Biden”, Real Clear Politics, https://www.
realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/general_election_trump_vs_biden-6247.html, (Erişim ta-
rihi: 14 Ekim 2020). 
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ABD’de işsizliğin son elli senenin en düşük seviyelerine gerilemesiyle sene 
başında Biden ve Trump’ın puan farkı arasındaki makas kapanmaya başlamıştı. 
RCP ulusal seçim anketine göre 15 Ocak’ta Trump ve Biden arasındaki puan farkı 
4 olarak belirlenmişti.28 Fakat Trump’ın lehine işleyen bu süreç ABD iç siyasetinde 
koronavirüs krizi, ekonomik darboğaz ve ırk çatışmalarının ortaya çıkması üze-
rine sona erdi. Böylece Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasında çekişmeli 
bir seçim atmosferi oluştu. 14 Ekim 2020 tarihli Real Clear Politics anketine göre 
Biden yüzde 51,4 oy oranı ile yüzde 42,2 oy oranına sahip olan Trump’ın 9,2 puan 
önünde yer alıyor. 

GRAFİK 9. 2020 BAŞKANLIK SEÇİMİ ANKETLERİNİN ORTALAMASI (YÜZDE)

 
Kaynak: “Who’s Ahead in the National Polls?”, FiveThirtyEight, 
https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/national, 
(Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 
 
FiveThirtyEight’in (538) düzenlediği ulusal seçim anketlerine göre 13 Nisan’da Biden 

ve Trump arasındaki fark 3,4 puana kadar gerilemişti. Bu tarihte Biden’ın oy oranı yüzde 47,5 

iken Trump’ın oy oranı yüzde 44,1’e kadar yükselmişti. 13 Ekim 2020’de gelindiğinde ise 

Trump yüzde 41,9 oy oranına kadar gerilemişken Biden oy oranını yüzde 52,4’e kadar 

yükselterek Trump’ın 10,5 puan önüne geçti. 

GRAFİK 10. 2016 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ANKETLERİNİN ORTALAMASI 

 
Kaynak: “2016 Election Forecast, National Polls”, FiveThirtyEight, 
https://projects.fivethirtyeight.com/2016-election-forecast/national-polls,  
(Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).  
 
538’in projeksiyonuna göre 13 Ekim 2016’da anket ortalamaları Clinton’ın 6,1 puanla 

Trump’ın önünde seçim yarışını sürdürdüğünü göstermektedir. Bu tarihte Clinton’ın yüzde 

45,3 ve Trump’ın ise yüzde 39,2 oy oranına sahip olduğu görülmektedir.  

GÖRSEL 2. 538’İN 2020 GENEL SEÇİM TAHMİNİ 

 
Kaynak: “Who’s Ahead in the National Polls?”, FiveThirtyEight, https://projects.fivethirtyeight.com/polls/
president-general/national, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).

FiveThirtyEight’in (538) düzenlediği ulusal seçim anketlerine göre 13 Ni-
san’da Biden ve Trump arasındaki fark 3,4 puana kadar gerilemişti. Bu tarihte Bi-
den’ın oy oranı yüzde 47,5 iken Trump’ın oy oranı yüzde 44,1’e kadar yükselmişti. 
13 Ekim 2020’ye gelindiğinde ise Trump yüzde 41,9 oy oranına kadar gerilemiş-
ken Biden oy oranını yüzde 52,4’e kadar yükselterek Trump’ın 10,5 puan önüne 
geçti.

28 “RCP POLL AVERAGE General Election: Trump vs. Biden”, Real Clear Politics, https://www.realclearpoliti-
cs.com/epolls/2020/president/us/general_election_trump_vs_biden-6247.html, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).
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GRAFİK 10. 2016 BAŞKANLIK SEÇİMİ ANKETLERİNİN ORTALAMASI

 
Kaynak: “Who’s Ahead in the National Polls?”, FiveThirtyEight, 
https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/national, 
(Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 
 
FiveThirtyEight’in (538) düzenlediği ulusal seçim anketlerine göre 13 Nisan’da Biden 

ve Trump arasındaki fark 3,4 puana kadar gerilemişti. Bu tarihte Biden’ın oy oranı yüzde 47,5 

iken Trump’ın oy oranı yüzde 44,1’e kadar yükselmişti. 13 Ekim 2020’de gelindiğinde ise 

Trump yüzde 41,9 oy oranına kadar gerilemişken Biden oy oranını yüzde 52,4’e kadar 

yükselterek Trump’ın 10,5 puan önüne geçti. 

GRAFİK 10. 2016 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ANKETLERİNİN ORTALAMASI 

 
Kaynak: “2016 Election Forecast, National Polls”, FiveThirtyEight, 
https://projects.fivethirtyeight.com/2016-election-forecast/national-polls,  
(Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).  
 
538’in projeksiyonuna göre 13 Ekim 2016’da anket ortalamaları Clinton’ın 6,1 puanla 

Trump’ın önünde seçim yarışını sürdürdüğünü göstermektedir. Bu tarihte Clinton’ın yüzde 

45,3 ve Trump’ın ise yüzde 39,2 oy oranına sahip olduğu görülmektedir.  

GÖRSEL 2. 538’İN 2020 GENEL SEÇİM TAHMİNİ 

 
Kaynak: “2016 Election Forecast, National Polls”, FiveThirtyEight, https://projects.fivethirtyeight.
com/2016-election-forecast/national-polls, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Five Thirty Eight’in projeksiyonuna göre 13 Ekim 2016’da anket ortalama-
ları Clinton’ın 6,1 puanla Trump’ın önünde seçim yarışını sürdürdüğünü göster-
mektedir. Bu tarihte Clinton’ın yüzde 45,3 ve Trump’ın ise yüzde 39,2 oy oranına 
sahip olduğu görülmektedir. 

GÖRSEL 2. FIVE THIRTY EIGHT’İN 2020 GENEL SEÇİM TAHMİNİ

 
Kaynak: “Biden is Favored to Win the Election”, FiveThirtyEight, https://projects.fivethirtyeight.
com/2020-election-forecast, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).

Five Thirty Eight, kazanma ihtimali daha yüksek olan adayı görmek için 
seçimi 40 bin  kez simüle etmiştir. Görsel 2’deki tahmin de yüz sonuçtan oluşan 
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örnek modelin mümkün olduğunu düşündüğü senaryolar hakkında fikir ver-
mek için oluşturulmuştur. Five Thirty Eight’in seçim tahminleri Biden’ın seçimi 
Trump’ın önünde bitireceğini göstermektedir.

GRAFİK 11. ANKET TRENDLERİNİN GENEL SEÇİM ORTALAMASI (YÜZDE)

 
Kaynak: “Biden is Favored to Win the Election”, FiveThirtyEight, https://projects.fivethirtyeight.com/2020-
election-forecast, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 
 

538, kazanma ihtimali daha yüksek olan adayı görmek için seçimi 40 bin  kez simüle 

etmiştir. Görsel 2’deki tahmin de yüz sonuçtan oluşan örnek modelin mümkün olduğunu 

düşündüğü senaryolar hakkında fikir vermek için oluşturulmuştur. 538’in seçim tahminleri 

Biden’ın seçimi Trump’ın önünde bitireceğini göstermektedir 

GRAFİK 11. ANKET TRENDLERİNİN GENEL SEÇİM ORTALAMASI 

 
Kaynak: “Forecasting The US Elections”, The Economist, https://projects.economist.com/us-2020-
forecast/president, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 
 

The Economist’in düzenlediği anketlere göre 14 Ekim 2020’de Biden’ın oy oranı 

yüzde 54,5 ve Trump’ın oy oranı yüzde 45,5 olarak görülüyor. Seçim günü Biden’ın yüzde 

54,2 oy oranıyla yüzde 45,8 oy alan Trump’tan önde olacağı tahmin ediliyor. 

TABLO 14. ECONOMİST’İN SEÇİM TAHMİNİ 

 
Kaynak: “Forecasting The US Elections”, The Economist, https://projects.economist.com/us-2020-fore-
cast/president, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).

The Economist’in düzenlediği anketlere göre 14 Ekim 2020’de Biden’ın oy 
oranı yüzde 54,5 ve Trump’ın oy oranı yüzde 45,5 olarak görülüyor. Seçim günü 
Biden’ın yüzde 54,2 oy oranıyla yüzde 45,8 oy alan Trump’tan önde olacağı tah-
min ediliyor.

TABLO 14. THE ECONOMIST’İN SEÇİM TAHMİNİ

Delege Kurulunu 
Kazanma İhtimali

En Çok Oyu Alma 
İhtimali

Öngörülen Delege 
Oyu (270 to Win)

 
Joe Biden

10’da 9’dan daha iyi 
veya yüzde 92

20’de 19’dan daha iyi 
veya  yüzde 99 229-421

 
Donald Trump

10’da 1’den az veya 
yüzde 8

20’de 1’den az veya  
yüzde 1 117-309

Kaynak: “Forecasting The US Elections”, The Economist, https://projects.economist.com/us-2020-fore-
cast/president, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

The Economist’in oluşturduğu modele göre Joe Biden’ın Senatoda Donald 
Trump’ı yenebileceği düşünülüyor. Demokratların delege oyunun 229-421 ara-
lığında olacağı, Cumhuriyetçilerin delege oyunun ise 117-309 aralığında olacağı 
öngörülüyor. 
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DELEGE SAYISINA GÖRE ULUSAL ANKETLERDEKİ  
SON DURUM

HARİTA 2. 2020 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ TAHMİNİ FİKİR BİRLİĞİ

 
Kaynak: “2020 President: Consensus Electoral Map”, 270 to Win, https://www.270towin.com/maps/con-
sensus-2020-electoral-map-forecast, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Bu harita dokuz örgütün 2020 başkanlık seçimi hakkındaki tahminlerini bir 
araya getirerek oluşturulmuş bir fikir birliği haritasıdır. Haritaya göre Pennsyl-
vania, Michigan, Wisconsin ve Arizona eyaletlerinde Demokratlar seçim yarışı-
nı önde bitirirken North Carolina ve Florida’da seçim sonucunun sürpriz olması 
bekleniyor. Demokratlar seçimi 290 delege alarak kazanırken Cumhuriyetçiler ise 
163 delege ile seçim yarışını tamamlıyor. 
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HARİTA 3. FIVETHIRTYEIGHT’İN SEÇİM TAHMİNİ

 
Kaynak: “FiveThirtyEight 2020 Election Forecast”, 270 to Win, https://www.270towin.com/maps/fivet-
hirtyeight-2020-election-forecast, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Five Thirty Eight’in seçim tahminine göre Pennsylvania, Florida, Michigan, 
Wisconsin, North Carolina ve Arizona’dan oluşan çekişmeli altı eyaletin hepsin-
de Demokratlar seçim yarışında Cumhuriyetçilerin önünde yer alıyor. 334 delege 
ile Demokratların seçimi kazandığı bu senaryoda Cumhuriyetçiler 163 ise delege 
alarak kazanmak için gerekli olan 270 delege sayısından geride kalmış durumda. 
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HARİTA 4. THE ECONOMIST’İN SEÇİM TAHMİNİ

 
Kaynak: “The Economist’s US Presidential Election Forecast”, 270 to Win, https://www.270towin.com/
maps/the-economist-us-presidential-election-forecast, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).

The Economist’in tahminine göre seçimde Demokratlar 319 delege kazanır-
ken Cumhuriyetçiler 164 delege alacak. Demokratlar Pennsylvania, Florida, Mi-
chigan, Wisconsin ve Arizona’da seçimi önde bitirirken North Carolina’da seçim 
sonucunun sürpriz olması bekleniyor.
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HARİTA 5. POLITICO’NUN SEÇİM TAHMİNİ

 
Kaynak: “Politico 2020 Presidential Forecast”, 270 to Win, https://www.270towin.com/maps/politi-
co-2020-presidential-election, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Politico’nun tahminine göre Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin eyaletle-
rinde Demokratlar seçim yarışını önde bitirirken North Carolina, Florida ve Ari-
zona’da seçim sonucunun sürpriz olması bekleniyor. Politico’ya göre Demokratlar 
seçimi 279 delege alarak kazanırken Cumhuriyetçiler ise 179 delege ile seçim ya-
rışını tamamlıyor. 
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HARİTA 6. PRINCETON’IN SEÇİM TAHMİNİ

 
Kaynak: “Princeton Election Consortium”, 270 to Win, https://www.270towin.com/maps/2020-prince-
ton-election-consortium, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Princeton’ın tahminine göre seçimde Demokratlar 335 delege kazanırken 
Cumhuriyetçiler 143 delege alacak ve Pennsylvania, Florida, Michigan, Wiscon-
sin, North Carolina ve Arizona’da Demokratlar seçim yarışını Cumhuriyetçilerin 
önünde tamamlayacak.
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HARİTA 7. COOK POLITICAL REPORT’UN SEÇİM TAHMİNİ

 
Kaynak: “Cook Political Report Electoral College Forecast”, 270 to Win, https://www.270towin.com/
maps/cook-political-2020-electoral-ratings, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Demokratların 290 delege alarak seçimi Cumhuriyetçilerin önünde bitirdiği 
ve Cumhuriyetçilerin 163 delege alabildiği bu senaryoda Florida ve North Caroli-
na’da seçim sonucunun sürpriz olması bekleniyor. Pennsylvania, Michigan, Wis-
consin ve Arizona’da ise Demokratlar seçim yarışını kazanmış durumda. 
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HARİTA 8. CRYSTAL BALL’IN SEÇİM TAHMİNİ

 
Kaynak: “Crystal Ball 2020 Electoral College”, 270 to Win, https://www.270towin.com/maps/sabatos-c-
rystal-ball-2020-president, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Crystal Ball’ın tahminine göre Florida ve North Carolina’da seçim sonucu-
nun sürpriz olması beklenirken Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ve Arizo-
na’da Demokratlar seçim yarışını kazanacak. Bu senaryoda 290 delege kazanan 
Demokratlar seçimi 163 delege alan Cumhuriyetçilerin önünde tamamlayacak.
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ÇEKİŞMELİ EYALETLER

GRAFİK 12. PENNSYLVANIA (TRUMP VS. BIDEN, YÜZDE)

Kaynak: “Crystal Ball 2020 Electoral College”, 270 to Win, https://www.270towin.com/maps/sabatos-crystal-
ball-2020-president, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).  
 

Crystal Ball’ın tahminine göre Florida ve North Carolina’da seçim sonucunun sürpriz 

olması beklenirken Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ve Arizona’da Demokratlar seçim 

yarışını kazanacak. Bu senaryoda 290 delege alan Demokratlar seçimi 163 delege alan 

Cumhuriyetçilerin önünde tamamlayacak. 

ÇEKİŞMELİ EYALETLER 

GRAFİK 12. PENNSYLVANIA (TRUMP VS. BIDEN, YÜZDE) 

 
Kaynak: “Pennsylvania, Trump vs. Biden”, Real Clear Politics, 
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/pa/pennsylvania_trump_vs_biden-6861.html, 
(Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).  
 
RCP anketlerine göre çekişmeli eyaletlerden biri olan Pennsylvania’da 13 Ekim 2020 

itibarıyla yüzde 50,8 oy oranı yakalayan Biden, Trump’ın 7 puan önünde yer alıyor. Trump’ın 

oy oranı Pennsylvania’da yüzde 43,8 olarak görülüyor.  

 

GRAFİK 13. FLORIDA (TRUMP VS. BIDEN, YÜZDE) 

 
Kaynak: “Pennsylvania, Trump vs. Biden”, Real Clear Politics, https://www.realclearpolitics.com/epol-
ls/2020/president/pa/pennsylvania_trump_vs_biden-6861.html, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Real Clear Politics (RCP) anketlerine göre çekişmeli eyaletlerden biri olan 
Pennsylvania’da 13 Ekim 2020 itibarıyla yüzde 50,8 oy oranını yakalayan Biden, 
Trump’ın 7 puan önünde yer alıyor. Trump’ın oy oranı Pennsylvania’da yüzde 43,8 
olarak görülüyor. 

GRAFİK 13. FLORIDA (TRUMP VS. BIDEN, YÜZDE)

 
Kaynak: “Florida, Trump vs. Biden”, Real Clear Politics,  
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/fl/florida_trump_vs_biden-6841.html, (Erişim 
tarihi: 14 Ekim 2020).  

 
RCP anketlerine göre Latin nüfusunun yoğunluğu açısından belirleyici olan Florida 

eyaletinde 13 Ekim 2020 itibarıyla Biden’ın oy oranının yüzde 48,5 ve Trump’ın ise yüzde 

45,6 olduğu görülüyor. Florida’da Biden seçimi 2,9 puan farkla önde götürüyor.  

GRAFİK 14. MICHIGAN (TRUMP VS. BIDEN, YÜZDE) 

 
Kaynak: “Michigan, Trump vs. Biden”, Real Clear Politics, 
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/mi/michigan_trump_vs_biden-6761.html, 
(Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

 
13 Ekim 2020 itibarıyla Michigan eyaletinde Biden’ın oy oranı yüzde 49,8 iken 

Trump’ın oy oranının yüzde 42,6 olduğu görülüyor. RCP anketlerine göre Michigan 

eyaletinde Biden, Trump’ın 7,2 puan önünde yer alıyor.  
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13 Ekim 2020 itibarıyla Michigan eyaletinde Biden’ın oy oranı yüzde 49,8 
iken Trump’ın oy oranının yüzde 42,6 olduğu görülüyor. RCP anketlerine göre 
Michigan eyaletinde Biden, Trump’ın 7,2 puan önünde yer alıyor. 
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GRAFİK 15. WISCONSIN (TRUMP VS. BIDEN, YÜZDE)

 
Kaynak: “Wisconsin, Trump vs. Biden”, Real Clear Politics, 
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/wi/wisconsin_trump_vs_biden-6849.html, 
(Erişim tarihi: 1 Ekim 2020).  
 

12 Ekim 2020 itibarıyla Wisconsin eyaletinde Biden’ın Trump’a 6,3 puan fark atmış 

olduğu görülüyor. RCP anketlerine göre Wisconsin’de Biden yüzde 49,9 oy oranına sahipken 

Trump ise yüzde 43,6 oy oranına sahip.  

GRAFİK 16. NORTH CAROLINA (TRUMP VS. BIDEN, YÜZDE) 

 
Kaynak: “North Carolina, Trump vs. Biden”, Real Clear Politics, 

https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/nc/north_carolina_trump_vs_biden-

6744.html, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).  

 

North Carolina’da 13 Ekim 2020 itibarıyla Biden’ın Trump’a 3,3 puan fark atmış 

durumda olduğu görülüyor. Bu eyalette yüzde 48,9 oy oranıyla seçimi önde götüren Biden’ı 

Trump yüzde 45,6 oy oranıyla takip ediyor. 

GRAFİK 17. ARIZONA (TRUMP VS. BIDEN, YÜZDE) 
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North Carolina’da 13 Ekim 2020 itibarıyla Biden’ın Trump’a 3,3 puan fark 
atmış durumda olduğu görülüyor. Bu eyalette yüzde 48,9 oy oranıyla seçimi önde 
götüren Biden’ı Trump yüzde 45,6 oy oranıyla takip ediyor.

GRAFİK 17. ARIZONA (TRUMP VS. BIDEN, YÜZDE)

 
Kaynak: “Arizona, Trump vs. Biden”, Real Clear Politics,  
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/az/arizona_trump_vs_biden-6807.html, 
(Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).  

 
Çekişmeli eyaletlerden biri olan Arizona’da da Biden’ın 2,7 puan farkla Trump’ın 

önünde olduğu görülüyor. 9 Ekim 2020 itibarıyla Arizona’da Biden’ın oy oranı yüzde 48,2 

olarak belirlenirken Trump’ın oy oranı yüzde 45,5 olarak tespit edilmiş durumda. 

  

 
Kaynak: “Arizona, Trump vs. Biden”, Real Clear Politics, https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/
president/az/arizona_trump_vs_biden-6807.html, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Çekişmeli eyaletlerden biri olan Arizona’da da Biden’ın 2,7 puan farkla 
Trump’ın önünde olduğu görülüyor. 9 Ekim 2020 itibarıyla Arizona’da Biden’ın 
oy oranı yüzde 48,2 olarak belirlenirken Trump’ın oy oranı ise yüzde 45,5 olarak 
tespit edilmiş durumda.
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ABD BAŞKANLIK 
SEÇİMLERİNE  

DEMOGRAFİK PERSPEKTİF

TABLO 15. 2016 BAŞKANLIK OYLARI (YÜZDE)

Clinton Trump Johnson Stein

Erkek 40 42 11 4

Kadın 53 34 5 3

Beyaz Seçmen 39 45 8 4

Siyah Seçmen 85 4 3 3

Beyaz Erkek 34 49 11 3

Beyaz Kadın 44 42 6 4

Cumhuriyetçiler 8 77 9 2

Demokratlar 89 5 3 2

Bağımsızlar 38 36 13 6

Beyaz Üniversite Mezunları 48 36 11 3

Beyaz ve Üniversite Mezunu Olmayanlar 33 52 6 4

Beyaz Evangelistler 18 67 8 3

Toplam 47 38 8 3

Kaynak: “CBS Poll: Clinton’s Lead Over Trump Widens with Three Weeks to Go”, CBS News,  https://
www.cbsnews.com/news/cbs-poll-clintons-lead-over-trump-widens-with-three-weeks-to-go, (Erişim ta-
rihi: 14 Ekim 2020)

Kadın seçmenler ve siyah seçmenlerden güçlü bir destek alan Clinton’a kar-
şı Trump’ı en çok destekleyen grubun beyaz evangelistler olduğu görülmektedir. 
2016 seçiminden beri beyaz banliyö kadınlarının oylarını kazanan Trump’ı aynı 
zamanda üniversite mezunu olmayanlar daha çok desteklemektedir. Beyaz üni-
versite mezunları ise Clinton’a destek veriyor. Demokrat Clinton Cumhuriyetçi-
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lerden sadece yüzde 8 oy çekerken Cumhuriyetçi Trump Demokratlardan yalnız-
ca yüzde 5 oy çekebiliyor. 

ABD’deki demografik değişiklikler 2020 başkanlık seçiminde seçmenlerin oy 
verme davranışları açısından önem teşkil etmektedir.

GRAFİK 18. 2016’DAN 2020’YE DEMOGRAFİK AÇIDAN SEÇMENLERİN EĞİLİMLERİ 
(YÜZDE)

 
Kaynak: “The 2020 Trump-Biden Matchup”, Pew Research Center, 13 Ağustos 2020, 
https://www.pewresearch.org/politics/2020/08/13/the-2020-trump-biden-matchup, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020) 
 

Cinsiyete göre seçmen eğilimleri incelendiğinde kadın seçmenin yüzde 42’si Trump’a 

oy verme eğilimindeyken yüzde 56’sı Biden’a oy verme eğilimi gösteriyor. Erkek 

seçmenlerin ise yüzde 48’i Trump’ı ve yüzde 50’si de Biden’ı tercih ediyor.  

Etnik seçmen grupları incelendiğinde beyaz seçmenin yüzde 54’ü Trump’ı tercih 

ederken yüzde 45’i Biden’ı tercih ediyor. Siyah seçmen grubunun yüzde 89’luk bir oranla 

Biden’ı desteklediği görülüyor. Etnik gruplar arasında Demokratları destekleyen en geniş kitle 

siyahiler. Latin seçmen grubunun yüzde 63’ü ve Asyalı seçmen grubunun yüzde 67’si Biden’ı 

desteklerken bu kitleden Trump neredeyse Biden’ın yarısı kadar destek buluyor. 

Seçmen grubunun yaş aralığına göre oy verme eğilimleri incelendiğinde 18-29 yaş 

aralığındaki genç nüfusun Demokratları desteklediği ve yaş arttıkça seçmenlerin 

Cumhuriyetçi Parti’ye oy verme eğilimlerinin arttığı görülüyor. 65 yaş üstü seçmen grubu 

yüzde 52 oranıyla Trump’ı destekliyor.  

Seçmen grubu eğitim seviyesine göre incelendiğinde eğitim seviyesi arttıkça 

Demokratlara oy verme eğiliminin arttığı gözlemleniyor. Lise ve altı seçmen grubu yüzde 53 

oranında Cumhuriyetçileri desteklerken üniversite eğitimi veya daha yüksek eğitim almış 

seçmen grubunun Demokratları destekleme oranı yüzde 50’nin üzerinde.  

Yaklaşan ABD başkanlık seçimi ırk ve etnik köken, eğitim, cinsiyet, yaş ve din 

açısından seçmenler arasında derin bir bölünmeye tanıklık ediyor. Geçtiğimiz on yıllarda en 

azından bazı demografik benzerlikler taşıyan Cumhuriyetçi ve Demokratik koalisyonlar 

bugün oldukça farklı profillere sahip. 

GRAFİK 19. CUMHURİYETÇİLERİN AVANTAJLI OLDUĞU SEÇMEN GRUBU 

(YÜZDE) 

 
Kaynak: “The 2020 Trump-Biden Matchup”, Pew Research Center, 13 Ağustos 2020, https://www.pewre-
search.org/politics/2020/08/13/the-2020-trump-biden-matchup, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020)

Cinsiyete göre seçmen eğilimleri incelendiğinde kadın seçmenin yüzde 42’si 
Trump’a oy verme eğilimindeyken yüzde 56’sı Biden’a oy verme eğilimi gösteriyor. 
Erkek seçmenin ise yüzde 48’i Trump’ı ve yüzde 50’si de Biden’ı tercih ediyor. 

Etnik seçmen grupları incelendiğinde beyaz seçmenin yüzde 54’ü Trump’ı ve 
yüzde 45’i Biden’ı tercih ediyor. Siyah seçmen grubunun yüzde 89’luk bir oranla 
Biden’ı desteklediği görülüyor. Etnik gruplar arasında Demokratları destekleyen 
en geniş kitle siyahiler. Latin seçmen grubunun yüzde 63’ü ve Asyalı seçmen gru-
bunun yüzde 67’si Biden’ı desteklerken bu kitleden Trump neredeyse Biden’ın ya-
rısı kadar destek buluyor.

Seçmen grubunun yaş aralığına göre oy verme eğilimleri incelendiğinde 18-
29 yaş aralığındaki genç nüfusun Demokratları desteklediği ve yaş arttıkça seç-
menlerin Cumhuriyetçi Parti’ye oy verme eğilimlerinin arttığı görülüyor. 65 yaş 
üstü seçmen grubu yüzde 52 oranıyla Trump’ı destekliyor. 

Seçmen grubu eğitim seviyesine göre incelendiğinde eğitim seviyesi yüksel-
dikçe Demokratlara oy verme eğiliminin arttığı gözlemleniyor. Lise ve altı seçmen 
grubu yüzde 53 oranında Cumhuriyetçileri desteklerken üniversite eğitimi veya 
daha yüksek eğitim almış seçmen grubunun Demokratları destekleme oranı yüz-
de 50’nin üzerinde. 
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Yaklaşan ABD başkanlık seçimi ırk ve etnik köken, eğitim, cinsiyet, yaş ve 
din açısından seçmenler arasında derin bir bölünmeye tanıklık ediyor. Geçtiği-
miz on yıllarda en azından bazı demografik benzerlikler taşıyan Cumhuriyetçi ve 
Demokratik koalisyonlar bugün oldukça farklı profillere sahip.

GRAFİK 19. CUMHURİYETÇİLERİN AVANTAJLI OLDUĞU SEÇMEN GRUBU (YÜZDE)

 
Kaynak: “In Changing U.S. Electorate, Race and Education Remain Stark Dividing Lines”, Pew 
Research Center, https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/02/in-changing-u-s-electorate-race-
and-education-remain-stark-dividing-lines, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).  
 

Cumhuriyetçiler en büyük desteği beyaz evangelistlerden alırken üniversite diploması 

olmayan beyaz erkekler ve güneydeki kırsal topluluklarda yaşayanlar dahil olmak üzere çeşitli 

seçmen grupları arasında geniş avantajlara sahip. X kuşağı erkekleri de büyük oranda 

Cumhuriyetçileri destekliyor.  

GRAFİK 20. DEMOKRATLARIN AVANTAJLI OLDUĞU SEÇMEN GRUBU 

(YÜZDE) 

 
Kaynak: “In Changing U.S. Electorate, Race and Education Remain Stark Dividing Lines”, Pew 
Research Center, https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/02/in-changing-u-s-electorate-race-
and-education-remain-stark-dividing-lines, (Erişim tarihi:14 Ekim 2020).  
 
Siyah kadınlar Demokratları destekleyen en büyük kitle olarak göze çarparken 

kuzeydoğudaki kent sakinleri ve dini bağlantısı olmayan insanlar gibi zıt seçmen grubunun da 

Demokratları desteklediği görülüyor. Bunun haricinde Katolik Latinler, milenyum kuşağının 

kadınları ve üniversite mezunu olan beyaz kadınlar Demokratları en çok destekleyen seçmen 

grupları arasında. 

17

30

33

39

78

62

60

53

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Beyaz Evanjelistler

Beyaz-Üni. Mez. Olmayan Erkekler
Kırsal Güneyliler

X Kuşağı Erkekler

Cumhuriyetçilerin Avantajlı Olduğu Gruplar

Biden Trump

62

60

68

72

87

34

31

27

23

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Beyaz-Üni. Mez+ Kadınlar

Milenyum Kadınları

Katolik Latinler

Kuzeydoğulu Kentliler

Siyah Kadınlar

Demokratların Avantajlı Olduğu Gruplar

Biden Trump

 
Kaynak: “In Changing U.S. Electorate, Race and Education Remain Stark Dividing Lines”, Pew Research 
Center, https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/02/in-changing-u-s-electorate-race-and-educati-
on-remain-stark-dividing-lines, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Cumhuriyetçiler en büyük desteği beyaz evangelistlerden alırken üniversite 
diploması olmayan beyaz erkekler ve güneydeki kırsal topluluklarda yaşayanlar 
dahil olmak üzere çeşitli seçmen grupları arasında geniş avantajlara sahip. X ku-
şağı erkekleri de büyük oranda Cumhuriyetçileri destekliyor. 
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Cumhuriyetçiler en büyük desteği beyaz evangelistlerden alırken üniversite diploması 

olmayan beyaz erkekler ve güneydeki kırsal topluluklarda yaşayanlar dahil olmak üzere çeşitli 

seçmen grupları arasında geniş avantajlara sahip. X kuşağı erkekleri de büyük oranda 
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Demokratları desteklediği görülüyor. Bunun haricinde Katolik Latinler, milenyum kuşağının 
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Kaynak: “In Changing U.S. Electorate, Race and Education Remain Stark Dividing Lines”, Pew Research 
Center, https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/02/in-changing-u-s-electorate-race-and-educati-
on-remain-stark-dividing-lines, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 
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Siyah kadınlar Demokratları destekleyen en büyük kitle olarak göze çarpar-
ken kuzeydoğudaki kent sakinleri ve dini bağlantısı olmayan insanlar gibi zıt seç-
men grubunun da Demokratları desteklediği görülüyor. Bunun haricinde Katolik 
Latinler, milenyum kuşağının kadınları ve üniversite mezunu olan beyaz kadınlar 
Demokratları en çok destekleyen seçmen grupları arasında.

DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

GRAFİK 21. ETNİK GRUPLARIN OY VERME EĞİLİMİ (1994-2019, YÜZDE)

DEMOGRAFİK DEĞİŞİM 

GRAFİK 21. ETNİK GRUPLARIN OY VERME EĞİLİMİ (1994-2019, YÜZDE) 

Kaynak: “The Changing Racial and Ethnic Composition of the U.S. Electorate”, Pew 
Research Center, 23 Eylül 2020, https://www.pewresearch.org/2020/09/23/the-changing-racial-
and-ethnic-composition-of-the-u-s-electorate, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 

Pew Research Center’ın verilerine göre beyaz seçmenler son kırk yıldır başkanlık 

seçiminde Cumhuriyetçi adaylara karşı oldukça tutarlı bir eğilim gösteriyor. Siyah seçmenler 

ise Demokrat adayları sağlam bir şekilde destekliyor. Latin seçmen grubunun da tarihsel 

olarak Demokratları destekleme yüzdeleri Cumhuriyetçi adaylara göre daha yüksek. Ancak 

Latinlerin desteği siyah seçmenler kadar yüksek bir seyir izlemiyor.  

Pew Research Center’ın 2018 Ulusal Latin Araştırmaları Porto Riko ve/veya Meksika 

kökenli Latin seçmenlerin Küba kökenli seçmenlere kıyasla Demokrat Parti’ye eğilim 

gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğu kanaatinde. Araştırmalara göre (seçmen kayıt 

durumuna bakılmaksızın) Porto Rikolu Amerikalıların yüzde 65’i, Meksikalı Amerikalıların 

yüzde 59’u ve Kübalı Amerikalıların yüzde 37’si Demokrat olarak tanımlanmıştır. Kübalı 

seçmenlerin yüzde 57 oranındaki çoğunluğu ise kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlamıştır. 

Asya asıllı olan Amerikalı seçmenler arasında da Latin seçmen grubunda olduğu gibi 

parti tanımlamasında bazı farklılıklar var. Örneğin Vietnamlı Amerikalılar kendilerini 

Cumhuriyetçi olarak tanımlarken Hintli Amerikalıların Demokrat Parti’ye eğilimi daha 

yüksektir.  

GRAFİK 22. CİNSİYETE GÖRE OY VERME EĞİLİMİ (1994-2019, YÜZDE) 

 
Kaynak: “The Changing Racial and Ethnic Composition of the U.S. Electorate”, Pew Research Center, 
23 Eylül 2020, https://www.pewresearch.org/2020/09/23/the-changing-racial-and-ethnic-compositi-
on-of-the-u-s-electorate, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).

Pew Research Center’ın verilerine göre beyaz seçmenler son kırk yıldır baş-
kanlık seçiminde Cumhuriyetçi adaylara karşı oldukça tutarlı bir eğilim gösteri-
yor. Siyah seçmenler ise Demokrat adayları sağlam bir şekilde destekliyor. Latin 
seçmen grubunun da tarihsel olarak Demokratları destekleme yüzdeleri Cumhu-
riyetçi adaylara göre daha yüksek. Ancak Latinlerin desteği siyah seçmenler kadar 
yüksek bir seyir izlemiyor. 

Pew Research Center’ın 2018 Ulusal Latin Araştırmaları Porto Riko ve/veya 
Meksika kökenli Latin seçmenlerin Küba kökenli seçmenlere kıyasla Demokrat 
Parti’ye eğilim gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğu kanaatinde. Araştır-
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malara göre (seçmen kayıt durumuna bakılmaksızın) Porto Rikolu Amerikalıların 
yüzde 65’i, Meksikalı Amerikalıların yüzde 59’u ve Kübalı Amerikalıların yüzde 
37’si Demokrat olarak tanımlanmıştır. Kübalı seçmenlerin yüzde 57 oranındaki 
çoğunluğu ise kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlamıştır.

Asya asıllı olan Amerikalı seçmenler arasında da Latin seçmen grubunda ol-
duğu gibi parti tanımlamasında bazı farklılıklar var. Örneğin Vietnamlı Amerika-
lılar kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımlarken Hintli Amerikalıların Demok-
rat Parti’ye eğilimi daha yüksektir. 

GRAFİK 22. CİNSİYETE GÖRE OY VERME EĞİLİMİ (1994-2019, YÜZDE)

 
Kaynak: “Men And Women in the U.S. Continue to Differ in Voter Turnout Rate, Party 
Identification”, Pew Research Center, 18 Ağustos 2020, https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2020/08/18/men-and-women-in-the-u-s-continue-to-differ-in-voter-turnout-rate-party-
identification, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).  
 

2018 ve 2019’da Demokrat Parti kadın seçmen grubunda geniş bir avantaja sahiptir. 

Kayıtlı kadın seçmenlerin yüzde 56’sı Demokrat olarak kendini tanımlarken yüzde 38’i 

kendini Cumhuriyetçi olarak tanımladı. Erkek seçmenlerin ise yüzde 42’si kendini Demokrat 

olarak tanımlarken yüzde 50’si Cumhuriyetçi Parti’ye oy verme eğiliminde.  

Seçmenlerin eğilimi cinsiyet ile beraber ırk ve etnik kökene göre önemli ölçüde 

farklılık göstermektedir. Son birkaç on yılda beyaz kadınların kendini Demokrat olarak 

tanımlama olasılığı beyaz erkeklerden daha fazladır. 2018 ve 2019’da beyaz kadınların yüzde 

48’i kendini Demokrat olarak tanımlarken beyaz erkeklerin sadece yüzde 35’i kendini 

Demokrat olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla beyaz erkeklerin kendilerini Cumhuriyetçi olarak 

tanımlama eğilimleri beyaz kadınlara göre daha çoktur. Beyaz erkeklerin yüzde 58’i ve beyaz 

kadınların yüzde 47’si kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlamıştır. Latin seçmenler arasında 

kadın ve erkeklerin çoğunluğu kendini Demokrat olarak tanımlamıştır. Latin kadınların yüzde 

67’si ve Latin erkeklerin yüzde 58’i kendini Demokrat olarak tanımlamaktadır. Benzer 

şekilde siyah kadınların yüzde 87’si ve siyah erkeklerin yüzde 77’si Demokrat Parti’ye oy 

verme ve kendilerini Demokrat olarak tanımlama eğilimindedir.  

Cinsiyet ile beraber eğitim durumu değerlendirildiğinde lisans derecesi veya daha 

yüksek eğitim düzeyine sahip erkekler ve kadınlar seçmen eğilimlerinde yirmi beş yıl 

öncesine göre önemli ölçüde daha demokratiktir. Üniversite eğitimi almış kadınların yüzde 

65’i ve üniversite eğitimi almış erkeklerin yüzde 48’i kendini Demokrat olarak tanımlamıştır. 

Daha az eğitimli seçmenler arasında diplomasız erkeklerin kendilerini Cumhuriyetçi olarak 

tanımladıkları görülmektedir.  

 
Kaynak: “Men and Women in the U.S. Continue to Differ in Voter Turnout Rate, Party Identification”, Pew 
Research Center, 18 Ağustos 2020, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/18/men-and-wo-
men-in-the-u-s-continue-to-differ-in-voter-turnout-rate-party-identification, (Erişim tarihi: 14 Ekim 
2020). 

2018 ve 2019’da Demokrat Parti kadın seçmen grubunda geniş bir avantaja 
sahiptir. Kayıtlı kadın seçmenlerin yüzde 56’sı Demokrat olarak kendini tanım-
larken yüzde 38’i kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlamıştır. Erkek seçmenlerin 
ise yüzde 42’si kendini Demokrat olarak tanımlarken yüzde 50’si Cumhuriyetçi 
Parti’ye oy verme eğiliminde. 

Seçmenlerin eğilimi cinsiyet ile beraber ırk ve etnik kökene göre önemli 
ölçüde farklılık göstermektedir. Son birkaç on yılda beyaz kadınların kendini 
Demokrat olarak tanımlama olasılığı beyaz erkeklerden daha fazladır. 2018 ve 
2019’da beyaz kadınların yüzde 48’i kendini Demokrat olarak tanımlarken beyaz 
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erkeklerin sadece yüzde 35’i kendini Demokrat olarak tanımlamıştır. Dolayısıy-
la beyaz erkeklerin kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımlama eğilimleri beyaz 
kadınlara göre daha çoktur. Beyaz erkeklerin yüzde 58’i ve beyaz kadınların yüz-
de 47’si kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlamıştır. Latin seçmenler arasında 
kadın ve erkeklerin çoğunluğu kendini Demokrat olarak tanımlamıştır. Latin 
kadınların yüzde 67’si ve Latin erkeklerin yüzde 58’i kendini Demokrat olarak 
tanımlamaktadır. Benzer şekilde siyah kadınların yüzde 87’si ve siyah erkeklerin 
yüzde 77’si Demokrat Parti’ye oy verme ve kendilerini Demokrat olarak tanım-
lama eğilimindedir. 

Cinsiyet ile beraber eğitim durumu değerlendirildiğinde lisans derecesi veya 
daha yüksek eğitim düzeyine sahip erkekler ve kadınlar seçmen eğilimlerinde yir-
mi beş yıl öncesine göre önemli ölçüde daha demokratiktir. Üniversite eğitimi al-
mış kadınların yüzde 65’i ve üniversite eğitimi almış erkeklerin yüzde 48’i kendini 
Demokrat olarak tanımlamıştır. Daha az eğitimli seçmenler arasında diplomasız 
erkeklerin kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımladıkları görülmektedir. 

GRAFİK 23. EĞİTİME GÖRE OY VERME EĞİLİMİ (1994-2019, YÜZDE)GRAFİK 23. EĞİTİME GÖRE OY VERME EĞİLİMİ (1994-2019, YÜZDE) 

 
Kaynak: “Democratic Edge in Party Identification Narrows Slightly”, Pew Research 
Center, https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/02/democratic-edge-in-party-
identification-narrows-slightly, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).  
 

En az dört yıllık diploması olan seçmenler ile üniversiteyi bitirmemiş seçmenlerin 

parti eğilimleri arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Dört yıllık üniversite diplomasına ek 

olarak bazı lisansüstü deneyime sahip seçmenlerin Demokrat Parti’ye eğilimleri yüksek bir 

seyir izlemektedir. Bu seçmenlerin yüzde 61’i Demokratları desteklerken yüzde 33’ü 

Cumhuriyetçileri desteklemektedir. 90’larda Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti bu seçmen 

grubundan birbirine yakın oranda destek görürken zaman içerisinde bu makas gittikçe 

açılmaktadır. 

Dört yıllık üniversite diplomasına sahip ve lisansüstü deneyimi olmayan seçmenler 

arasında Demokrat Parti yüzde 53 ve Cumhuriyetçi Parti yüzde 40 oranla desteklenmektedir. 

Bununla birlikte hem üniversite mezunları hem de yüksek lisans mezunları son yirmi beş 

yılda Demokrat Parti’ye doğru eğilimlerini yükseltmektedir. 

Cumhuriyetçiler eğitim durumu lise veya altı düzeyde olan seçmenler arasında küçük 

bir üstünlüğe sahiptir. Bu seçmen kitlesinin yüzde 48’i Cumhuriyetçileri ve yüzde 44’ü de 

Demokratları desteklemektedir. Üniversite deneyimi olan ancak dört yıllık diploması olmayan 

seçmenler arasında Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti neredeyse aynı oranda destek 

görmektedir.  

Kayıtlı seçmenlerin eğitim durumundaki değişimle birlikte eğitime göre seçmen 

eğilimleri de değişmektedir. 1994’te üniversite diplomasına sahip tüm seçmenlerin payı yüzde 

24 iken bugün yüzde 35’e yükselmiştir. Lise mezunu veya daha düşük eğitim almış olanların 

payı yüzde 48’den yüzde 33’e düşmüştür. Üniversite deneyimi olan ancak dört yıllık 

diploması olmayan seçmenlerin payı da yüzde 27’den yüzde 33’e artış göstermiştir. 

 
Kaynak: “Democratic Edge in Party Identification Narrows Slightly”, Pew Research Center, https://www.
pewresearch.org/politics/2020/06/02/democratic-edge-in-party-identification-narrows-slightly, (Erişim 
tarihi: 14 Ekim 2020). 

En az dört yıllık diploması olan seçmenler ile üniversiteyi bitirmemiş seç-
menlerin parti eğilimleri arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Dört yıllık üni-
versite diplomasına ek olarak bazı lisansüstü deneyime sahip seçmenlerin De-
mokrat Parti’ye eğilimleri yüksek bir seyir izlemektedir. Bu seçmenlerin yüzde 
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61’i Demokratları desteklerken yüzde 33’ü Cumhuriyetçileri desteklemektedir. 
90’larda Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti bu seçmen grubundan birbirine 
yakın oranda destek görürken zaman içerisinde bu makas gittikçe açılmaktadır.

Dört yıllık üniversite diplomasına sahip ve lisansüstü deneyimi olmayan seç-
menler arasında Demokrat Parti yüzde 53 ve Cumhuriyetçi Parti yüzde 40 oranla 
desteklenmektedir. Bununla birlikte hem üniversite mezunları hem de yüksek lisans 
mezunları son yirmi beş yılda Demokrat Parti’ye doğru eğilimlerini yükseltmektedir.

Cumhuriyetçiler eğitim durumu lise veya altı düzeyindeki seçmenler arasın-
da küçük bir üstünlüğe sahiptir. Bu seçmen kitlesinin yüzde 48’i Cumhuriyetçileri 
ve yüzde 44’ü de Demokratları desteklemektedir. Üniversite deneyimi olan ancak 
dört yıllık diploması olmayan seçmenler arasında Cumhuriyetçi Parti ve Demok-
rat Parti neredeyse aynı oranda destek görmektedir. 

Kayıtlı seçmenlerin eğitim durumundaki değişimle birlikte eğitime göre seç-
men eğilimleri de değişmektedir. 1994’te üniversite diplomasına sahip tüm seç-
menlerin payı yüzde 24 iken bugün yüzde 35’e yükselmiştir. Lise mezunu veya 
daha düşük eğitim almış olanların payı yüzde 48’den yüzde 33’e düşmüştür. Üni-
versite deneyimi olan ancak dört yıllık diploması olmayan seçmenlerin payı da 
yüzde 27’den yüzde 33’e artış göstermiştir.

GRAFİK 24. YAŞA GÖRE OY VERME EĞİLİMİ (YÜZDE)GRAFİK 24. YAŞA GÖRE OY VERME EĞİLİMİ (YÜZDE) 

 
Kaynak: “The Partisan, Gender and Generational Differences Among Black Voters Heading 
into Election Day”, FiveThirtyEight, 23 Eylül 2020, https://fivethirtyeight.com/features/the-
partisan-gender-and-generational-differences-among-black-voters-heading-into-election-day, 
(Erişim tarihi: 14 Ekim 2020).  
 

18-29 yaş aralığındaki beyaz seçmen grubunda Trump’ın ve Biden’ın marjı yakın bir 

seyir izlerken bu yaş aralığındaki siyah seçmende Biden, Trump’a göre büyük bir oranla 

öndedir. 30-44 yaş aralığındaki beyaz seçmen grubunda Trump, Biden’ın önüne geçmiş olsa 

da bu yaş aralığındaki siyah seçmenin büyük bir çoğunluğu Biden’ı desteklemektedir. 45-64 

yaş aralığındaki beyaz ve siyah seçmenler için de aynı durum söz konusudur. 65 yaş üstü 

beyaz seçmen kitlesinin Trump ve Biden’ı destekleme oranları hemen hemen aynıdır. Fakat 

65 yaş üstü siyah seçmenlerin çok büyük bir çoğunluğu Demokratları desteklemektedir.  

 

 

Sonuç? 

 

 
Kaynak: “The Partisan, Gender and Generational Differences Among Black Voters Heading into Election 
Day”, FiveThirtyEight, 23 Eylül 2020, https://fivethirtyeight.com/features/the-partisan-gender-and-gene-
rational-differences-among-black-voters-heading-into-election-day, (Erişim tarihi: 14 Ekim 2020). 
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18-29 yaş aralığındaki beyaz seçmen grubunda Trump’ın ve Biden’ın marjı 
yakın bir seyir izlerken bu yaş aralığındaki siyah seçmende Biden, Trump’a göre 
büyük bir oranla öndedir. 30-44 yaş aralığındaki beyaz seçmen grubunda Trump, 
Biden’ın önüne geçmiş olsa da bu yaş aralığındaki siyah seçmenin büyük bir ço-
ğunluğu Biden’ı desteklemektedir. 45-64 yaş aralığındaki beyaz ve siyah seçmen-
ler için de aynı durum söz konusudur. 65 yaş üstü beyaz seçmen kitlesinin Trump 
ve Biden’ı destekleme oranları hemen hemen aynıdır. Fakat 65 yaş üstü siyah seç-
menlerin çok büyük bir çoğunluğu Demokratları desteklemektedir. 
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2020 ABD  
BAŞKANLIK SEÇİMİ

Hem ABD’nin uluslararası sistemdeki rolü hem de Amerikan iç politikası açıların

dan en önemli seçimlerinden biri olan 59. başkanlık seçimi 3 Kasım 2020’de ger

çekleşecek. Seçimin pandemi ilan edilen koronavirüs salgınıyla birlikte küresel bir 

ekonomik darboğazın ortasında gerçekleşmesi ve ırk isyanlarının yaşandığı bir 

dönemde yapılıyor olması bu seçimi Amerikan tarihinin en kritik ve tartışmalı se

çimlerinden biri haline getirmiş durumda. Cumhuriyetçi Parti yeniden başkan 

adayı olarak Donald Trump’ı belirledi. Demokrat Parti’nin başkan adayı ise eski 

Başkan Yardımcısı Joe Biden. Trump başkan yardımcılığına Mike Pence’i yeniden 

aday göstererek yoluna devam edeceğini duyurdu. Biden ise başkan yardımcılığına 

California senatörü Kamala Harris’i aday gösterdi. Biden ve Trump, ABD’de ana 

partilerden seçime giren en yaşlı birinci ve ikinci aday oldular. Biden 78 yaşındayken 

Trump ise 74 yaşında. Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ve Demokrat 

Parti başkan adayı Joe Biden yerel ve küresel ölçekte gündem teşkil eden önemli 

konularda birbirlerinden oldukça farklı noktadalar.

Bu rapor bundan sonra yayımlanacak çalışmalarla birlikte ABD’de yapılan bu kritik 

seçim sürecine, seçimden sonra kazanan adayın önceliklerine, seçimde öne çıkan 

konulara, adayların dış politikalarına, profillerine ve dış politika takımlarına değine

cek. Bu yayınlar Türk okuyucusu için de ABD’de yapılan seçimler, seçim sistemi ve 

geçiş dönemleri konusunda bir kaynak teşkil edecek.

Bu rapor seçime doğru Amerikan iç politikası, başkanlık seçim sistemi, başkan ol

mak için gereken temel nitelikler, partilerin aday belirleme süreci, seçimin temel 

kuralları, kongre seçimleri ve seçim anketlerini ele almaktadır.

KILIÇ BUĞRA KANAT, ELIF GÜLTEKIN

RAPOR

ANKARA   •   İSTANBUL   •   WASHINGTON D.C.   •   BERLİN   •   BRÜKSEL   




