
 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 

DOSYA NO : 103 

Dr. Ensar KÜÇÜKALTAN1 | UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü | OCAK 2021 

 

UGANDA SEÇİMİNE DAİR NOTLAR VE YENİ BİR SİYASİ FİGÜR : BOBİ WİNE 
 
Afrika kıtası için, 2021 yılının en fazla konuşulacak seçimlerinden biri kuşkusuz Uganda seçimleri olacak. 
Aslına bakılırsa geçtiğimiz yılın başından itibaren siyasileri seçim atmosferine girdiğini söylemek mümkün. 
Bugüne dek kıtada izlenen seçimlerin en sıra dışı olanı bile alışıldık hale gelen bir döngü içerisinde ifade 
edilebiliyordu. İlk senaryo seçimin adil olmadığını düşünerek katılmayan etkin muhalefet, mevcut başkana 
rakip olamayacak muhaliflerin seçime girmesi ve mevcut başkanın iktidarını koruması bilindik bir süreç 
oluyordu. Diğer bir senaryo, mevcut başkan ve güçlü muhalif liderin seçime girmesi, başkanın ezici 
çoğunlukla kazanıp muhalefetin seçim sonuçlarını kabul etmemesi akabinde sokaklarda başlayan gösteriler 
şeklindeydi. Ülke fark etmeksizin Uluslararası Af Örgütü’nün ve Avrupa Birliği’nin seçim güvenliği ile insan 
hakları ihlallerine yönelik açıkladığı raporları okumak mümkün. Burkina Faso seçimlerinde bu durum biraz 
değişti denebilir. Kabore’nin %58 ile kazanışı ve muhalefetin yenilgiyi kabullenmesi 2020’nin son 
seçimlerinden birinin bu döngünün dışında gerçeklemesini sağladı. 
 

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü 
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Uganda seçimini ise diğerlerinden ayıran bazı hususlar bulunuyor. 35 yıldır iktidardaki Museveni’nin rakibi 
bir şarkıcı olan Bobi Wine lakaplı Robert Kyagulanyi oldu. Wine 38 yaşında genç bir siyasetçi. Yola çıkarken 
pek çok kişinin ciddiye almadığı, potansiyeline inanmadığı ancak geldiği konum itibariyle devlet başkanının 
seçimlerdeki en büyük rakibi olmayı başarmış bir siyasi figür. 
 

 
 
35 Yıldır Eskimeyen Lider 
Museveni cepheden gelen ardından Uganda’nın başına geçtikten sonra tüm sistemi kendine entegre etmiş 
güçlü bir lider profili çizmektedir. 1985 yılında Obote’nin devrilmesinden sonra Uganda, NRM (Ulusal Direniş 
Hareketi) kontrolündeki siyasi iklime adım atmıştır. NRM, askeri kanattan siyasi kanada pek çok yönetici 
devşirmiş ve Yoweri Museveni liderliğinde ülkede siyasi birliği sağlamaya çalışmıştır. Yönetimin ele alındığı 
1986’dan 1996’ya kadar Uganda’da yeni bir seçim yapılmamıştır. Her ne kadar 1989 yılında NRM tarafından 
seçimlerin yapılması yönünde bir karar alınsa da bu karar anayasanın henüz hazır olmaması sebebiyle iptal 
edilmiştir. 1996 yılında yapılan seçimleri Yoweri Museveni oyların yaklaşık yüzde yetmiş beşini alarak 
kazanmış ve resmi olarak devlet başkanı olmuştur (Ugandan Presidential Elections Final Results, 1996). 
 
Beş yılda bir yapılan seçimlerin 2001, 2006, 2011 ve 2016’daki galibi de NRM, yani Museveni olmuştur. 
Museveni döneminde Uganda’nın dış ilişkilerine baktığımızda önce yalnız yürümeyi seçen, ardından 
ekonomik imkansızlıklar sebebiyle Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu programlarına dahil olmak 
zorunda kalan bir yapı görmekteyiz. Bu fonlar sayesinde tasarlanan reformlar, nispeten istikrarı sağlamış 
olsa da yönetim kademelerindeki istikrarsızlık, yolsuzluk ve halk bazındaki düşük gelir ülkeyi zorlayan 
etkenler olarak gözükmektedir. Museveni dönemi, Asyalılarla barışma dönemi olarak da değerlendirilebilir. 
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Bu kapsamda Çin ve Hindistan ile yapılan ikili görüşme ve anlaşmalar, Uganda’nın ticaretten turizme, 
madencilikten altyapı hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede daha iyi şartlara kavuşmasına yardımcı 
olmuştur. Ordu, yargı, bürokrasi gibi alanlarda iktidarını sağlamlaştıran mevcut yönetim, kentten kırsala 
kadar pek çok alanın yerel yönetimler bazında da en güçlü partisi konumundadır. 
 
Ülkesinin tüm kılcal damarlarını kontrol altına almış böyle bir liderin Wine karşısında yenileceğini düşünmek 
fazla iyimser bir düşünce olacaktır. Seçimlere gelene dek muhalefetin yaşadığı sıkıntılar da bunun en büyük 
göstergesi. Defalarca basılan ve müdahale edilen mitingler, gözaltılar ve tutuklamalara bakılınca Wine veya 
başka bir adayın seçim kampanyasının özgür bir şekilde yapılabildiğini söylemek mümkün değil. Yalnızca 
Wine değil, diğer bir aday olan Patrick Oboi Amurlat’ın da benzer sıkıntılar yaşadığını görmekteyiz. 
 
Wine’nın Dengeleri Sarsışı 
1986’dan beri Uganda siyasetini ve seçimlerini incelediğimizde Museveni’nin imajının ilk kez bu denli 
sarsıldığını söyleyebiliriz. Bobi Wine 2017’de parlamento üyesi seçilirken muhtemelen kendisi bile dengeleri 
bu denli değiştirebileceğini tahmin etmiyordu. Dengeleri değiştirmekten kastın seçim kazanması veya 
ülkenin yeni başkanı olması gibi ihtimaller üzerinden okunması hatalı olabilir. Mesele yeri son derece 
sağlam gözüken 76 yaşındaki Museveni’nin muhalefeti durdurma çabasına ilk kez bu denli bir yoğunlukta 
girişmesi ve seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılmasına rağmen Bobi Wine ve taraftarlarını bu denli 
ciddiye alması olarak görülmelidir. Bu arada genç siyasetçinin muhalefetin iki büyük partisi Demokratik 
Değişim Forumu ve Demokrat Parti tarafından kabul edilmediğini ve bu sebeple kendi siyasi yapısını inşa 
ettiğini de atlamamak gerekiyor (Este, 2021). Gettolardan aldığı desteği küçümsemek de Ugandalı 
siyasilerin yapacağı en büyük hata olur. 
 
Wine, seçim yaşı limitlerine ve yeni getirilen vergi düzenlemelerine karşı mücadele ile popüler oldu. 
Oluşturduğu siyasi grubun partileşmesine izin verilmediğinde arka kapıdan dolaşarak var olan bir siyasi 
platform içerisinde bulunarak bu engeli aşmış oldu. Diğer partilerden Wine’ın başında olduğu Ulusal Birlik 
Platformu’na 20 milletvekili geçti. Bu dönemde konser vermesi yasaklandı, hatta kırmızı kep 
kullanmasından dolayı ülkede kırmızı kepler yasaklandı. Pek çok kez gözaltında alındı ki sonuncusu 
seçimden hemen önceydi. Onunla birlikte hareketin üst düzey isimleri ve destekçileri de gözaltında alındı. 
Şoförü ki Wine bunun aslında kendisi için hazırlanan bir suikast olduğunu düşünüyor, tek kurşunla vurularak 
öldürüldü. Tekrar gözaltına alındığında bu kez şiddete maruz kaldı. Öyle ki Museveni, yaptığı bir açıklamada 
bu iddialar üzerine görüntüleri izlediğini ve Wine’ın doğru şekilde dövüldüğünü söyledi.2 Bobi Wine 
sonrasında ABD’ye giderek tedavi oldu.  
 
Gençlerin Siyasete İlgisi 
Uganda bölge ülkeleri arasında genç nüfusun en fazla olduğu ülkelerden bir tanesi durumunda. 47 
milyonluk nüfusun yaş ortalaması yaklaşık 17. Ülkenin %80’ine yakını 30 yaşın altındaki bireylerden oluşuyor. 
 

2 https://www.youtube.com/watch?v=jopAMsowjyo&ab_channel=NEWSUPDATESNOW 
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Genç nüfusun empati yapabileceği en önemli lider yine Wine olarak gözüküyor. Genç işsizliğin oldukça fazla 
olduğu ülkenin gettolarından büyük bir Wine sempatisi çıkabilir. Tüm bunların yanında Museveni 
yönetiminin gençlerin sorunlarına dair ne kadar çözüm üretebildiği de gençler arasında etkili sebeplerden 
biri olacak gibi gözüküyor. 
 
Wine mitinglerine bakıldığında da katılımcıların çoğunluğunun genç olduğunu görmek mümkün. Bu 
potansiyel Museveni sonrası döneme dair bazı ipuçları verebilir. Belki 2021 yılında olmasa da sonraki 
seçimlerde gençleri ve muhalefeti birleştiren bir liderin Uganda’nın yeni başkanı olma ihtimalini elinde 
bulunduracağı söylenebilir. Bu bağlamda Afrika’nın diğer ülkelerinde konuşulan bu ihtimale dair, Nijerya’nın 
Nobel ödüllü yazarı Akinwande Oluwole Soyinka’nin Wine’ı Uganda’nın demokrasiyi temsil eden lideri olarak 
gördüğünü açıklaması şüphesiz önemsenmesi gereken bir açıklamaydı (Adegoke, 2021). 
 
Sonuçlar ve Beklentiler 
11 adayın yarıştığı, internetin kısıtlandığı, sosyal medya ve haberleşme ağlarına ulaşımın engellendiği bir 
seçim geride kaldı. Bobi Wine’ın estirdiği popüler fırtınaya rağmen kazanamayacağı açık bir gerçekti. Kaldı ki 
kendi siyasi hareketinin de bu seçimlerde Museveni’yi indiremeyeceklerini bildiklerini düşünüyorum. Ancak 
bu seçim, yeni ve güçlü bir muhalif liderliğin doğuşu açısından önemliydi. Pek çok engellemeye rağmen 
seçime girebilmesi, destekçilerinin son ana dek verdiği açık destek ve uluslararası arenada bilinirliğinin 
artması onun en büyük kazanımları oldu. Bugün pek çok batı ülkesinde Uganda seçimlerini takip eden 
herkesin en fazla gündeme getirdiği ve ilgilendiği kişi Wine oldu. Elbette çoğu kişinin tahmin edebileceği 
üzere Museveni kazandı lakin aradaki oy farkının beklenenden daha düşük olduğu görüldü. 5.85 milyon oy 
alan Museveni %58.64 ile koltuğunu korurken, oyların %34.83’ünü alan Wine 3.48 milyon oy aldı. 
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Museveni’nin bu zaferi karşısında Wine ve tarafları üzerindeki baskı artacaktır. Seçim sürecindeki baskılara 
rağmen ülkesinden çok fazla ayrılmayan Wine’ın göç etmek zorunda kalabileceği bir gerçek. Hemen 
seçimden önceki açıklamalarında da diasporadaki Ugandalıların kendisine sürekli haber gönderdiği ve onu 
dilediği kadar misafir etmeye hazır olduklarını söylediklerini belirtmişti. Bu ihtimalin güçlü olduğunu 
düşünüyorum. Yeni beş yıllık dönemde Museveni ile birlikte Uganda’nın şu anki politikalarında keskin 
değişiklikler yapmadan dış politikada Çin ile yakınlaşmasının devam edeceğini, iç politikada Batı tarafından 
eleştirilen bazı konularda küçük reformlar yapacağını fakat bunların kesinlikle yapısal değişikler 
olmayacağını düşünüyorum. Bundan sonrasında bolca dans eden Museveni videosu görme ihtimalimizin 
arttığını düşünürken aynı zamanda seçim sonuçlarına uzun süre itirazların olacağını da ekleyebilirim. Oy 
sayımı sırasında Wine’ın evinin kuşatılması ve yabancı gazetecilerin bile kendisi ile iletişimine izin 
verilmemesi bundan sonraki dönem için de kesin bir ültimatom. Yine de iyimser bakarak eğer Wine 
sürülmez veya başka bir sıkıntı yaşamazsa gettoların da büyük desteğiyle Uganda’nın 5 yıl sonraki yeni 
başkanı olabilir. 
 
Öte yandan Bobi Wine ile esen popülist rüzgârın diğer Afrika ülkelerinde de esip esmeyeceği bu yıl 
içerisinde yapılacak diğer seçimlerde gözlemlenmeli. Diğer ülkelerde de Museveni gibi, “Ektiğim muz 
ağaçları meyve vermeye başlamışken nasıl bırakabilirim onları?” diyecek başkanlar olduğu unutulmamalı 
(Atuhaire, 2021). 
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