ABD SEÇİMLERİNİ KAZANDIRAN ADAM VE BEYZBOL STRATEJİSİ
Selman ARSLANBAŞ*
2008 yılı ABD için bir dönüm noktasıydı. ABD tarihinde ilk defa Afrika kökenli
bir başkan adayıyla karşı karşıyaydı. Üstelik adındaki ‘Hüseyin’ birçok Amerikalı için
başka bir nedene bakılmaksızın ret nedeniydi. Cumhuriyetçiler bu çok tanınmayan
adam hakkındaki bütün anti argümanları seçim dönemi boyunca milyon dolarlar
harcayarak kullandılar. Karalama kampanyaları için bütün imkânlarını seferber ettiler.
Üstelik hiç çekinmeden, ispata gerek görmeden ve kaybetmekten korkmadan…
Obama cephesi ise çok cüzi bütçelerle ekip yatırımı yapmakla meşguldü. Seçim
ekibinin başına daha sonra adı sıkça duyulacak olan, ‘kazandırma gurusu’ David
Plouffe’ı getirdi. Milyar dolarlara bedel bir transfer olduğu, önüne gelen rakibini
deviren bir Başkana dönüşen Obama’nın arkasındaki isim olarak öne çıktığında
anlaşılacaktı.
Obama 2008’de iki büyük seçim kazandı. İlk önemli rakibi kendi partisindeki
favori aday Hillary Clinton’dı. İkincisi ise kendisi hakkında onlarca karalama
kampanyası yürüten Cumhuriyetçilerin adayı John McCain’di. Obama kendisinden
beklenmeyen bir şekilde ikisini de geride bırakarak Başkanlık koltuğuna oturdu.
Seçimi kazandığı gece hayatını paylaştığı eşine teşekkür ettikten sonra Chicago’da
ve dünya genelinde ekran başındaki milyonlarca insanın huzurunda seçim
kampanyasını yürüten David Plouffe’ın ismini zikrediyor ve tarihe geçen bu inanılmaz
zafer için bu genç adama şükranlarını sunuyordu.
Hayattaki iki tutkusunu beyzbol ve siyaset olarak açıklayan, ekranlarda çok
nadir görülen bu seçim sihirbazı nasıl oluyordu da her seçimden galip çıkıyordu?
Plouffe seçim stratejisini ‘sadeliğin sessiz gücü’ olarak tanımlıyordu. Obama’ya
Demokratların bütün kalelerini aldıran, sonra Hillary’yi mağlup ettiren ve McCain’i
siyaset sahnesinden silen adamın gizli tümcesi buydu. Clinton’un stratejisti Steve
Elmendorf, Plouffe için ‘Hayatımda işini bu derece disiplinli ve mükemmel bir şekilde
yapan başka bir stratejist tanımadım’ itirafında bulunacaktı.
Peki, Plouffe’ın sırrı bu kadar basit miydi? Plouffe, Başkan Obama’yı
tanımlamak için ‘biyo-psiko-sosyal perspektif’ isimli bir terim geliştirdi. Söz konusu
terim üç kısımdan oluşmaktaydı. Obama, kendisiyle ilgili biyolojik etmenlere -etnik
kökeni, rengi, aidiyeti- bununla birlikte oluşan sosyal etmenlere, -toplum içindeki
rolü, beklentiler, normal ve anormal görünen özellikler- ve ayrıca seçim ortamının
doğal psikolojik etmenlerine -stres, umutsuzluk, tartışmalar, hayal kırıklıkları- karşı
bir güçlü ve bir o kadar da sade bir strateji geliştirecekti. Neticede ölçülemeyen hiçbir
bilgi geliştirilemezdi. Amerika’nın genç üniversitelilerden çok cüzi bir bütçe ile
çoğunluğunu sosyolog, psikolog ve anketörlerin oluşturduğu bir gönüllüler ordusu
kurdu. Sistem; Obama’nın rakiplerinin söylemlerine, güçlü ve zayıf yönlerine karşı
strateji geliştirmek üzerine kurulacak ve şovdan uzak olacaktı. Bu stratejinin halk
nezdinde zemin bulması için de iyi eğitimli ve siyasal pazarlamada yetenekli, liderlik
özelliği olan, kitleleri etkileyebilen bir başka ekip kurulacaktı. İki ayrı ekip birbirini
tamamlayacak ve Plouffe’ın çok sevdiği beyzbolu siyaset arenasına taşıyacaktı.
Plouffe, beyzbolu çok sevdiği için beyzbolun ve politikanın bazı ortak yönleri
bulunduğunu keşfetmişti. Beyzbolda topu fırlatan oyuncu, topu uzakta bekleyen rakip
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takımın oyuncusunun arkasındaki kendi takımının oyuncusuna atmaya çalışır.
Böylece atış yapmakta olan oyuncu topa vurup top köşelere gelmeden önce oraya
ulaşmış olur. Bu arada defans oyuncuları da atıcının vurduğu topu yakalayıp atıcı
köşelere ulaşmadan önce ona göndermeye çalışır. Plouffe, kendi kurduğu takımına
beyzbolun bu çok temel ve basit oyun taktiğini ezberletti. Oyun stratejisi, takımın en
önemli oyuncusu olan ve topu köşelere götürerek sayı yapacak olan Obama’ya
rakibin arkasından topu ulaştırmaktı.
Plouffe’ın bir diğer şansı da Romney’in konuşmayı çok sevmesiydi.
Amerikalıların alışık olmadığı bu siyasi özellik Obama ve ekibi için ileride tarifsiz bir
avantaja dönüşecekti. Çünkü çok konuşan çok hata yapardı. Neticede öyle oldu. Gaf
üstüne gaf yapan, düşüncelerini ve söylemlerini çok çabuk değiştiren Romney,
Amerikalılarca ‘fikir döneği’ anlamında ‘flip flopper’ olarak anılmaya başlanmıştı.
Milyar dolarlık servetine güvenerek, reklam ve tanıtım çalışmalarına milyon dolarlar
akıtan Romney, bu yolla seçimi kolay kazanacağını düşünüyordu. Öyle olmadı.
Açık oturum tartışmalarında ‘savunma’ ağırlıklı bir görünüm veren Obama,
Demokratlara yakın medya organlarınca ağır bir şekilde eleştirildi. Kimse bunu
Plouffe’ın oyun taktiğinin bir parçası olduğunu anlamadı. Obama suskun kalıp,
Romney’in gaf yapmasını bekliyordu. Neticede öyle oldu. ‘Bana klasörler dolusu
kadın getirildi’ gafı Romney’e 1-2 puan kaybettirdi. Plouffe’ın sahadaki gönüllüler
ordusu bunu kapı kapı dolaşarak seçmene anlatıyor, Cumhuriyetçilerin önde olduğu
Florida, Virginia ve Ohio gibi eyaletlerde seçmeni tek tek telefonla arıyorlardı. Öyle ki
her gönüllünün online bir ekranı vardı. Gün içerisinde kimleri arayacağı, ne
söyleyeceği ve nereye rapor edeceği bu web tabanlı programla sağlanmıştı. Takım
koçları gün bitiminde bu arama raporlarını eyalet sorumlularına rapor ediyor, onlar da
verileri Ploeffe ve ekibine aktarıyordu. Yani beyzbol taktiği işe yaramıştı. Defans
oyuncuları atıcının vurduğu topu yakalayıp atıcı köşelere ulaşmadan önce topu
Obama’ya göndermeye çalışıyordu.
Obama’nın eli Romney’den iyi değildi, ama Romney kötüydü. Obama’nın
soğukkanlılığı son güne kadar Romney’in birkaç puan önünde onu zafere taşıdı.
Atıcı topu köşeye ulaştırmış ve maçı almıştı. Clinton, McCain derken ve en sonunda
Romney de Plouffe’ın siyaset sahnesinden sildiği adamlar listesine eklenmişti.
Obama zafer konuşması yapmak üzere Chicago’ya giderken i-pad’inde
scrabble oynuyor, yanındaki beyzbol sevdalısı bu adam da gülümseyerek
Washington Post’un kendisi hakkında attığı başlığı okuyordu.
Plouffe = ‘Cyborgian Number-Cruncher’
Veri Parçalayan Makinalaşmış İnsan…
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