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3 SEÇİM 3 KAOS 
 
Son ABD seçiminden sonra görüldü ki demokrasinin en önemli yapıtaşı olan seçimler, artık herhangi bir 
gelişim endeksiyle orantılanamayacak şekilde her ülkede tartışma konusu oluyor. Seçim güvenliği, katılım 
yüzdeleri, oyların sayımı gibi hususlar pek çok farklı kıtadaki ülkede benzerlikler taşıyor. 
 
Afrika’daki seçimlere yönelik eleştirilerin genellikle iktidarların görevde kalma açısından baskı oluşturma, 
hür iradeyi engelleme ve bazen bazı ülkelerde hile yapma iddiasına kadar gittiği görülüyor. Bazı seçimlerin 
yüzde doksanın üzerinde oranla görevdeki yönetim lehine sonuçlanması da bu eleştirilerin yoğunlaşmasına 
neden oluyor. Bu durum uzun süredir alışılan ve sistemleşen bir yönelime doğru giderken, genellikle 
seçimlerin yapılmasından önce kargaşa, seçimlere itirazlar, iktidarın seçimi kazandığını açıklaması ve 
sonrasında protestolar olarak izleniyor. Mevcut yönetimler açısından protestolar ve eleştirilerden 
kurtulmanın en kolay yolu ise, hile ve benzeri iddiaların sömürge kaynaklı kurumlar tarafından 
oluşturulduğunu açıklamak oluyor. 
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Sosyoekonomik şartlar incelendiğinde, protestoların kısa süreli devam etmesi ve ardından durulması, halkın 
çoğu zaman günlük hayatı ile uğraşması gerekliliği ile açıklanabilir. Başkanın kim seçildiği veya kabinenin 
kimlerden oluştuğu çoğu zaman halkın hayatına doğrudan etki etmediğinden dolayı Afrika’daki bazı 
ülkelerde mevcut iktidarların iç politikada sorun yaşamadan devamı sağlanıyor. 
 
Bir diğer yandan, yönetimin tüm kurumsal organlarını kendi elitine göre dizayn eden ve bazıları darbeyle 
iktidara gelmiş liderler, seçimi bürokrasinin değişme ihtimali olarak yorumlatıp elitler üzerinde de ayrı bir 
baskı oluşturuyor. Bu sebepledir ki herhangi bir Afrika ülkesinde bürokrasinin herhangi bir katmanında 
görev yapan bir bürokrat, aslında devletin değil hükümetin temsilcisi olarak algılanmaktadır. 
 
Batı Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili’nde seçimler 31 Ekim’de yapıldı. 2010 yılından beri görevde olan Başkan 
Alassane Ouattara, daha önce IMF, BCEAO gibi kurumlarda görev almış ve 1990-1993 yılları arasında ülkesinde 
başbakanlık yapmış bir siyasi figür. 2005 yılında yapılması gereken seçimlerin tam beş yıl ertelenmesi 
sonucunda 2010’da yapılmasıyla, Ouattara’nın karşısındaki aday Gbagbo’nun seçimi kazandığını açıklaması 
ve sonrasında siyasi kargaşanın başlaması şeklinde bir süreç izlenmişti. Afrika Birliği’nin Güney Afrika 
Cumhuriyeti eski başkanı Mbeki’yi bölgeye göndermesi, BM’nin Ouattara’yı kazanan ilan etmesini izleyen 
süreçte ülke iç savaşa sürüklenmişti. Duekoue ve Blolequin’de olan ölümlerden sonra Fransız kuvvetleri 
Fildişi Sahili’ne girerek Gbagbo’nun gücünü kırmıştı. 

 

2020 seçimleri yine siyasi tartışmalara sebep oldu. Muhalefet, Ouattara’nın görev süresinin uzatılamayacağı 
ve bu dönemde aday olamayacağı tezi üzerinden seçimleri boykot etti. Ouattara, yüzde elli dörtlük katılım 
oranı ve oyların yüzde doksan dördü (ilk sonuçlarda yüzde doksan dokuzdu) ile yeniden seçildi. Ülkedeki 
seçim merkezlerinin yüzde yirmi üçü tehdit ve saldırılardan dolayı açılamadı. Mevcut yönetim ise bu 
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sayıların gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. 7 Kasım’da da muhalefet liderlerinden Pascal Affi Nguessan 
gözaltına alındı.  
 
Medyanın yanıltıcı yansıtmaları ve kontrol edenler tarafından yönlendirilmesi bu tip seçimlerde her zaman 
ihtimal dahilindedir. Ancak az sonra değineceğimiz Tanzanya seçimlerinin benzerliği, tüm bu süreçleri 
medya abartmasından çıkarmaktadır. Bunun asıl sebebi protestoların yalnızca barışçıl bir şekilde 
demokratik hak kullanımı şeklinde olmaması, hangi tarafı savunursa savunsun insanların hayatlarını 
kaybetmeleridir. 

 

Tanzanya seçimleri de 30 Ekim’de yapıldı. Benzer şekilde muhalefet bu seçimlerde de boykota gitti. 
Seçimlerdeki hile iddialarının gölgesinde mevcut lider Magufuli yüzde seksen dört oranıyla yeniden başkan 
seçildi. Seçimden sonra bazı bölgelerde karışıklıklar meydana gelirken, yüzde on üç oy alan Tundu Lissu, 
hayatının tehlikede olduğunu açıklayarak Alman elçiliğine sığındı. Elçilikten yaptığı açıklamada seçimden 
sonraki hafta boyunca Alman, Belçikalı ve Amerikan diplomatların Tanzanya hükümeti ile kendisinin güvenli 
bir şekilde ülkeden çıkması için toplantılar yaptıklarını ifade etti. 
 
Bu seçim ortamı, kimin hangi görünüşü savunduğunun bir önemi olmaksızın, yeni gerginlikler üretebilecek 
bir süreç oluşturuyor. Magufuli veya Ouattara’nın elbette ülkeleri için büyük işler yaptığını söylemek 
mümkün. İki liderin daha güçlü Tanzanya ve Fildişi Sahili için çalışmaları zaten olması gereken tutum. Ancak 
tartışmayı liderler üzerinden değil, sistemler üzerinden götürmek gerektiği açık şekilde ortada. Devam eden 
bu benzer süreçlerin, ileride yapılacak seçim için bile şimdiden gergin bir ortam oluşturması muhtemel 
gözükmekte. Yarın isimler değiştiğinde tartışmaların yönü ve sebepleri aynı kalıyorsa, sorunların kronik hale 
gelmeye başladığı söylenebilir. 
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Kasım ayında yapılacak Burkina Faso ile Aralık ayında yapılacak olan Orta Afrika Cumhuriyeti, Gana ve Nijer 
seçimleri benzer tartışmalara sebep olup olmayacağını göreceğiz. Şimdiden tartışılan ve gündeme gelen bir 
diğer seçim ise Uganda’da 14 Ocak’ta yapılacak olan başkanlık seçimi. 
 
Uganda seçimlerinin yaklaşık bir yıldır konuşulmasının sebebi sahne ismi Bobi Wine olan, Robert Kyagulanyi 
Ssentamu’nun başkanlık adaylığı oldu. Ssentamu yerel siyasette başlayarak ülke çapında üne kavuşan bir 
siyasetçi ve şarkıcı. Bugüne kadar pek çok kez gözaltına alınan genç siyasetçi, zorluklara ve baskılara 
rağmen adaylık iddiasından vazgeçmedi. Darp edilen Ssentamu için, mevcut başkan Museveni’nin yaptığı 
yorum tartışmaları iyice alevlendirdi: 
 
“Parlamento üyesi dövülmüş diye geldiler. Onlara ‘Nasıl dövüldüğüne bir bakayım’ dedim. İncelediğimde 
uygun ve doğru şekilde dövüldüğünü gördüm.”2 
 
Bobi Wine, ülkedeki gençlerin enerjisini yanına alarak sisteme yönelik eleştiriler yapmaya devam 
etmektedir. 2018 yılında tedavi amacıyla gittiği ABD seyahatinde temsilciler meclisi üyesi Bradley Sherman 
ve ABD’de yaşayan Ugandalılarla görüşen ve sonra ülkesine dönen Wine, seçime kısa bir süre kala 
mitinglerine devam etmektedir. 
 
Faaliyetlerinin, toplantılarının baskı altında olduğunu birden çok kez açıklayan Wine, ekibinden başka 
kimsenin haberi olmamasına rağmen etkinlik saatinde Uganda polisinin toplandıkları mekânı basarak orada 
 

2 https://www.youtube.com/watch?v=jopAMsowjyo&ab_channel=NEWSUPDATESNOW 
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bulunanları gözaltına almalarını akıl olmaz olarak değerlendirmektedir. Bobi Wine konu ile ilgili olarak, “Şok 
olmuştuk. Toplantı ve konuşmacılar hakkında açıklamadığımız her şeyi biliyorlardı.” açıklamasını yapmıştır 
(Parkinson, Bariyo, & Chin, 2019).  

 

Başkanlık adaylarının belirlendiği adaylık günü (Nomantion Day), Wine adaylığının kabul edilmesinin 
ardından tekrar gözaltına alınmıştır. Destekçileri ile güvenlik güçleri arasında kargaşa çıkmış ve şimdiden 
2021 seçimlerinin genel atmosferinin nasıl olacağı anlaşılmıştır. Başkan Museveni ve Wine dışında yarışacak 
adaylardan bir diğeri de Demokratik Değişim Forum (Forum for Democratic Change) adayı Patrick Amuriat. 
Amuriat da Wine gibi aday belirleme gününden önce parti merkezinde gözaltına alınmıştı (Etukuri, 2020). 
 
17 Kasım günü kırsal bölgelerde yaptığı seçim çalışmaları sırasında Amuriat tekrar gözaltına alındı (Amuriat 
arrested in Kitgum, 2020). 14 Ocak günü yapılacak seçimlerin bu gergin atmosferde yapılması ve 
Museveni’nin koltuğunu koruması bekleniyor. Yine de Ssentamu’nun estirdiği rüzgar onu en önemli 
muhalefet kaynağı yapacaktır.  
 
Üç farklı ülkedeki seçimin yöntem ve biçim olarak benzerlikleri görülmektedir.    
 
Pek çok ülkede darbelerle yönetime gelmiş liderleri demokratik sahaya çekmeye çalışan kamuoyu, diğer 
yandan demokratik yöntemlerin dozunu istedikleri gibi ayarlamaya çalışan siyasilerle de mücadele etmek 
zorundadır.  Kimin hangi seçimi yüzde kaç oy oranı ile kazanacağından çok, sisteme yönelik eleştirileri 
ciddiye alıp sistem açıklarını kapatmak halk iradesinin daha net şekilde ortaya konmasını sağlayacaktır. Bu 
bağlamda ilerleyen dönemlerdeki seçimler de ilgililer tarafından takip edilmeli ve varsa eksik yanları analiz 
edilmelidir. ABD seçimlerine odaklanıldığı kadar başka ülkelerin seçimleri de dikkate alınmalı ve yalnızca 
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belli bir ülkenin seçilmesi halinde Türkiye’ye dair politikası ne olur diye düşünmenin yanında, genele yayılan 
ve her ülkeye özel aday analizinin yapılması gerekmektedir. Bu yol, diplomasinin çarklarının daha hızlı 
döndürülmesi yönünden önem taşımaktadır. Uganda’da veya Ekvador’da yapılan bir seçim, güncel 
politikaları etkileme yönünden eşit ağırlıkta olmasa bile, diplomasinin güçlendirilmesi ve yumuşak gücün 
yönetilmesi açısından birbirine denktir. 
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