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Amer�ka'nın süre 
g�den �ç savaşı

Irk ve etn�k kökenler� ne 
olursa olsun ve hang� 

bölgeden olursa olsun tüm 
�şç� sınıfı Amer�kalılar zeng�n 

kurumsal tabakadan daha 
yüksek verg� ve daha fazla 

hesap vereb�l�rl�k talep 
edene kadar bu savaş sona 

ermeyecekt�r.
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Kalkınma Çözümleri Ağı’nın da direktörüdür.

A
merika'nın iç savaş durumu devam ediyor. Sadece bir iç savaş 

değil, o bildiğimiz Amerikan iç savaşı. 1860'daki ilk rauntta 

Amerika Konfedere Devletleri (Konfederasyon) kaybetmişti. 

Ancak şimdi geçici olarak Konfederasyon önde. Amerika Birle-

şik Devletleri iki kültürün ortadan böldüğü bir ülke olmaya devam ediyor.

Başlangıçtan bu yana ABD iki farklı görüşün savaş alanı oldu. Ame-

rika'nın kuruluştaki inancı "tüm insanlar eşit yaratılır" idi. Buna rağmen 

kuruluş gerçeği ise beyaz ırktan erkeklerin diğer herkesten çok daha eşit 

olduğuydu. Beyaz erkeklerin köleleri oldu, beyaz erkekler kadınlara oy 

hakkı tanımadı ve Amerika'nın yerlilerinin topraklarını ve yaşamlarını aldı.

1861-1865 yılları arasında meydana gelen Amerikan İç Savaşı sırasın-

da 13 ayrılıkçı eyalet tarafından kurulan Konfederasyon 19 kuzey eyaleti 

tarafından yenilgiye uğratıldı ve sonrasında federal hükümet tarafından 

on yıllar boyunca işgal edildi. Ancak "Yeniden İnşa" 1877'de sona erdikten 

sonra Güney neredeyse bir yüzyıl boyunca sistematik ırkçılığa aktif şekilde 

devam etti; ta ki ABD Kongresi asıl olarak kuzeyli Demokratların desteği 

ile 1964'de Yurttaş Hakları Kanunu ve 1965'de Oy Verme Hakkı Kanunu 

çıkarana kadar. O andan itibaren Güneyli beyaz ırktan seçmenler toplu 

halde Demokrat Parti’yi terk etti. Cumhuriyetçiler, Afrika kökenli Ameri-

kalıların ve diğer azınlık grupların yükselişine karşı direniş ve bu gruplara 

para, statü veya yetki, güç aktaracak her türlü kanuna karşı çıkmayı temel 

alan Güney stratejisi olarak adlandırılan stratejiyi gönülden benimsediler.

Silah sahipliğinin etkileri

Böylelikle Cumhuriyetçiler Güney eyaletlerinin, Demokratlar ise Kuzey-

doğu ve Pasifik Batı eyaletlerinin partisi oldu. Orta Batı ve Batı'daki dağlık 

eyaletler ise iki bölge arasında gidip gelmektedir. Endüstriyel Büyük Göller 

bölgesi Demokrat eğilimli iken Orta Batı’daki çiftçi eyaletler ve dağlık 

eyaletler Cumhuriyetçi eğilim gösteriyordu. Orta Batı ve dağlık eyaletler 

ayrıca Amerikan yerlileri ile Asyalı ve Hispanik göçmenler üzerinde baskı 

kurmayı içeren beyaz yerleşimcilerin sınır kültürünü de taşıyordu.

Silah sahipliği de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki ayrımın 

bir başka belirtisidir. Cumhuriyetçi Partinin silah kültürü, azınlık karşıtı 
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Demokratlar ve Cumhur�yetç�ler sadece farklı kültürler�n değ�l farklı 
ekonom�ler�n de part�ler�d�r. Kuzey Doğu ve Pas�f�k Eyaletler� yüksek 
teknoloj�, �novasyon, ün�vers�te ve üstü eğ�t�m, �y� maaşlı �şler ve k�ş� 

başına gel�r alanlarında ABD'de en önde yer almaktadır.

görüşlerini şekillendiren aynı kültürel güçleri yansıtmaktadır. "Lo-

aded" (Dolu) isimli harika kitabında tarihçi Roxanne Dunbar-Ortiz 

Amerikan Anayasası'nın ateşli silah bulundurma ve taşıma hakkı 

veren İkinci Değişiklik Maddesi'nde bahsedilen "düzenli milis gücü" 

Amerikan yerlilerinin köylerini yağmalayan ve kaçan kölelerin pe-

şinden ava çıkan beyaz ırktan erkek gruplarıydı.

Avidit Acharya, Matthew Blackwell ve Maya Sen'in "Deep Roots: 

How Slavery Still Shapes Southern Politics" (Derin Kökler: Kölelik 

Güney Politikalarını Nasıl Şekillendirdi?) adlı yakın tarihli kitapla-

rında güçlü şekilde savundukları üzere, Güney'in mevcut politik 

kültürünün oluşmasına yol açan şey, kölelik mirası ve İç Savaş son-

rası ayrımdı. Kitapta yazarlar düşüncelerini, "Beyazların Demokratik 

Partiye karşı çıkmaları, olumlu ayrımcılığa karşı çıkmaları ve ırkçı 

açıdan kinci şekilde yorumlanabilecek ifadelerde bulunmaları açı-

sından en olası yerler eskiden köleliğin yaygın olduğu bölgelerdir" 

şeklinde belirtmektedir.

Ancak hem İç Savaş öncesi hem de sonrasında fakir Güneyli 

beyazlar düşük statülerini kabul ettiler çünkü kendilerinden daha 

da kötü durumdaki Afrika kökenli Amerikalılara göre üstünlüklerini 

değerli gördüler. Böylece ırkçı politikalar, elit beyazlar üzerinde 

uygulanacak daha yüksek vergilerle karşılanacak daha fazla kamu 

hizmeti talep etmek üzere fakir beyazları ve zayıf siyahları bir araya 

getiren sınıf politikalarının ortaya çıkışına engel oldu.

Güneyli bir ırkçı

13 eski Konfederasyon eyaletini temsil eden 26 senatörden 

bugün 21'i Cumhuriyetçi ve beşi Demokrattır. 1861'deki 19 kuzey 

eyaletini temsil eden eyaletlerden gelen 38 senatörün 27'si De-

mokrat dokuzu ise Cumhuriyetçi partidendir (iki Bağımsız, Berni 

Sanders ve Angus King, Demokratlar ile birlikte hareket etmekte-

dir). Başkan Donald Trump liberal New York'tan gelen Güneyci bir 

ırkçı olarak coğrafik bir anomalidir. Beyaz erkek Güneyli kültürün 

tam bir örneği olan Trump kendi evinde dışlanmaktadır (Eylül 

2018 itibariyle yüzde 59 onaylamama). Trump Manhattan'dan çok 

Mississippi'ye aittir. 

Kısa bir süre önce Yargıç Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme 

üyeliğini teyit eden Senato görüşmeleri sırasında ülkedeki kültürel 

bölünme apaçık görülüyordu. Kavanaugh'un Senato'daki destekçi-

leri Kavanaugh'un genç bir adam olarak beyaz erkeğin içki içip alem 

yapma ayrıcalığının sorgulanmasını, adayı suçlayanlara saldırarak 

karşılayan ağırlıklı olarak Güney ve Orta Batı bölgelerinden beyaz 

erkeklerdi. Eski bir köle eyaleti olan Kentucky'den Mitch McConnell, 

Kavanaugh'un onaylanmasını başarılı bir şekilde organize etti. 

1860'da ayrılan ilk köle eyaleti olan Güney Carolina'dan Lindsey 

Graham Kavanaugh'un Senato Adalet Komisyonu'ndaki en agresif 

destekçisi olup Kavanaugh'a yöneltilen cinsel saldırı suçlamalarını 

"Siyasete girdiğimden beri duyduğum en etik dışı yalan" olarak 

tanımladı. Bir başka eski Konfederasyon eyaleti olan Louisiana'dan 

John Kennedy duruşmaları "galaksiler arası ucubeler gösterisi" 

olarak adlandırdı. 

Farklı ekonomilerin partileri

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler sadece farklı kültürlerin 

değil farklı ekonomilerin de partileridir. Kuzey Doğu ve Pasifik 

Eyaletleri yüksek teknoloji, inovasyon, üniversite ve üstü eğitim, 

iyi maaşlı işler ve kişi başına gelir alanlarında ABD'de en önde yer 

almaktadır. Güney eyaletleri ise bunların çok gerisindedir. Güney 

ve Orta Batının işçi sınıfı beyaz erkekleri sadece statülerini ve ırksal 

imtiyazlarını savunmakla kalmamakta ayrıca otomasyon ve dış 

ticaretin düzenli olarak istihdamın altını kazıdığı endüstrilerdeki 

işleri için de savaşmaktadır.

İşçi sınıfı güneyli beyazların, Cumhuriyetçilerin ırk bazlı po-

litikalarını terk ederek sınıf bazlı politikalara geçmelerinde ka-

zanacakları çok şey olacaktır. Sonuçta işçi sınıfı beyazlardan 

kaliteli devlet okullarını, uygun fiyatlı sağlık hizmetlerini ve çevre 

güvenliğini esirgeyen fakir Afrika kökenli Amerikalılar, Hispanikler 

ve diğer azınlıklar değil beyaz kurumsal elitlerdir. Kısmen, büyük 

şirketlere yönelik vergi kesintilerinden ve çevreyle ilgili kanunların 

yumuşatılmasından beslenen Cumhuriyetçilerin mega zengin 

bağışçılarını saklamak için Güneyli beyaz erkek senatörler kültür 

savaşı kartını oynarken parti de Afrika kökenli Amerikalıları ve 

Hispanikleri günah keçisi ilan etmektedir.

Hispanik olmayan beyazların toplam nüfustaki azalan üstün-

lüğü geçmiş 20 yıl içinde Amerika'nın kültürel bölünmesini muh-

temelen genişletmiştir. Ve 2045 yılı civarında Hispanik olmayan 

beyazların toplam nüfusta azınlık hale gelmesiyle Amerika'nın süre 

giden iç savaşı daha da kötüleşebilir. Irk ve etnik kökenleri ne olursa 

olsun ve hangi bölgeden olursa olsun tüm işçi sınıfı Amerikalılar 

zengin kurumsal tabakadan daha yüksek vergi ve daha fazla hesap 

verebilirlik talep edene kadar da bu savaş sona ermeyecektir.


