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ZAMBİYA SEÇİMLERİ VE KARPUZ OPERASYONU 
 
Afrika’nın birçok ülkesinde yapılan seçimler tartışmalı olmaktadır. Genellikle iktidarların kurduğu güçlü ağ 
ve muhalefet üzerindeki baskı sebebiyle seçimlerin adil şartlarda yapılmadığı eleştirileri ile fazlaca 
karşılaşmaktayız. Seçime giden süreçte gözaltına alınan, tutuklanan hatta saldırıya uğrayan muhaliflerin 
olduğu ülkeleri gördük. Tüm bu kötü örneklerden sonra Zambiya’da yapılan son seçimler ise tüm kıta için 
umut verici oldu. Üstelik 2016’da yapılan ve çok tartışılan seçimlerden beş sene sonra iktidar değişiminin 
seçimler yoluyla ve tartışmasız olması başta ülke demokrasisi olmak üzere çevre ülkeler için de önemli bir 
aşamaydı. 
 
Eski bir İngiliz sömürgesi olan Zambiya, 1964 yılından sonra gelen bağımsızlık sürecinde diğer Afrika 
ülkelerindeki benzer sıkıntıları yaşamış bir ülke. Nispeten genç bir nüfusa sahip olan ülkenin büyük 
çoğunluğu Bantu etnik grubundan oluşmaktadır. Dünya üzerindeki HIV vakalarının en fazla olduğu 
ülkelerden biri olarak gündeme gelen Zambiya’nın siyasi aşamaları da oldukça sancılı olmuştur. Bu süreçleri 
anlamak için bir önceki seçim yılı olan 2016’ya bakmak yeterli olacaktır.  
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 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 

2016 seçimleri, muhalif adayların tutuklandığı, seçim kâğıtlarının nerede basılacağı konusunda bile şaibeler 
barındıran (daha önce Güney Afrika’da basılan kâğıtlar bu kez Dubai’da basılmıştır), sonuçların birbirine çok 
yakın olduğu (Lungu %50,3-Hichilema %47,6) bir seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Afrika siyaseti için kritik bir 
hamle olan Karpuz Operasyonu (Operation Watermelon) bu seçimde çokça tartışılan eylemlerden biri 
olmuştur. Muhalefet partisi (UPND), seçmenlere polis şiddeti ve iktidar baskısı ile karşılaşmamak ve zarar 
görmemek için iktidar partisi (PF) tişörtleri giymelerini ancak kendilerine oy vermelerini istemiştir (UPND 
cadres given taste of Operation Watermelon, 2016). Muhalifler karpuzun yeşil kısmının çöpe atılan ve kırmızı 
olan içinin ise Tanrı tarafından verilen doğal bir suyla kaplı olduğu açıklamasıyla bu hamleyi savunurken 
iktidar, kırmızı kısmın yeşil kabuk tarafı kadar sert olmaması sebebiyle ülkeyi savunamayacağına dair 
çıkarım yapmıştır (Open Zambia, 2016). Nitekim 2021 yılı seçimlerinde de aynı taktiğin uygulanması çağrısı 
yapılmıştır (Zambian Observer, 2021). 
 

 

Karpuz Operasyonuna Katılan Zambiyalılar 
Kaynak : www.zambianobserver.com/upnd-revives-operation-watermelon-for-2021-election 

 
2016 seçimleri sonrasında muhalif aday Hichilema kabul etmediği suçlar sebebiyle tutuklanmış, bu tutum, 
AB, ABD ve AP tarafından kınanmıştır. Ülke çapında başlayan protestolar daha sonra komşu ülkelerde de 
görülmüştür. Uluslararası ve içerideki baskılar sonucunda Hichilema ölüm cezasıyla yargılandığı davadan bir 
süre sonra beraat etmiştir. Partisinin başkanlık adayı olarak tekrar seçimlere hazırlanmaya başlayan 
Hichilema, hapisten çıktıktan sonra bir dizi uluslararası görüşme gerçekleştirmiş ve başkan Lungu’nun 
baskıcı iktidarına yönelik eleştirilerini sürdürmüştür. Hikâyenin buraya kadar olan kısmı, ne yazık ki kıtanın 
pek çok ülkesinde görmeye alıştığımız türden siyasi gerginlik içeren hamlelerdir. Zambiya’nın tekrar 
gündeme gelmesini sağlayan husus ise 2021 yılında yapılan başkanlık seçimleri olmuştur. 2016 yarışının en 
güçlü iki adayının tekrar karşı karşıya geldiği bu seçim, beklenen gibi kaos ve siyasi çözümsüzlük 
getirmemiş, bunun yerine özlenen bir şekilde iktidar değişimini beraberinde getirmiştir. Lungu’nun adaylık 
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sürecinde başlayan tartışmalar seçim gününe kadar sürmüştür. Üçüncü dönem adaylığı konusunda Anayasa 
Mahkemesi’ne yapılan başvuruların hepsi Lungu lehine kararla dönmüştür. Selefi Sata’nın 2011 seçimlerini 
kazanıp 2014’te ölümünden sonra başkan olan Lungu hususunda mahkeme, o dönemin seçimsiz devir 
sebebiyle yeni bir dönem sayılmamasına hükmetmiştir. Zambiya halkının Lungu karşıtlığı ise seçim tarihine 
kadar sürmüştür. 2018 yılında Finansal İstihbarat Servisi raporunda2 iki yüz seksen dört milyon dolarlık 
yolsuzluk tespiti ve bu sebepten dolayı bazı ülkelerin Zambiya’ya yardımı kesmesi kamuoyunda rahatsızlığı 
artırmıştır. Lungu’nun yolsuzluğu önleme ve işsizliği azaltma gibi vaatlerinin altını dolduramaması, genç 
işsizliğin artarak devam etmesi de seçimler öncesi muhalefetin kullandığı kartlardan olmuştur. Aralık 
2020’deki bir protesto gösterisinde polisin ateş açması ve bir savcı ile UPND destekçisinin öldürülmesi 
sonrasında gösteriler daha şiddetli bir hal almıştır (Hood, 2021). 
 
İktidarların kaybettikleri seçimler sonrası ülkelerini kaosa sürüklediği (Gambiya vb.) fazlaca seçim izlemiştik. 
Oyların doğru sayılmadığının iddia edildiği, baskı ve hile yapıldığı söylenen, uluslararası gözlemcilerin 
raporlarını da bu şekilde sundukları seçimler olmuştu. Ancak 2021 Zambiya seçimleri,  Hichilema’nın yaklaşık 
yüzde altmış oyla kazandığı, kaybeden başkan Lungu’nun ise sonuçlar sonrası, “Zambiya’nın yedinci başkanı 
seçilen kardeşim Hichilema’yı kutluyorum.” açıklamasıyla gündeme geldiği bir seçim oldu. PF her ne kadar 
seçimlerin adil olmadığı açıklamasını yapsa da iktidardaki bir partinin böyle bir açıklaması fazla dikkate 
alınmadı. Zambiya seçimi, Afrika demokrasisi için küçük gibi gözüken büyük bir adımdır. Kıta genelindeki 
iktidar değişimlerinin azının seçimlerle olması, bunun yerine askeri darbeler, şiddet olayları ve dış 
operasyonlarla olan yönetim değişiklikleri değerlendirildiğinde oldukça büyük bir adımdır. Ülkenin seçim 
sonrasında kaosa sürüklenmemesi ve sokak olayları ile zaman ve para kaybetmemesi, geçmişten ders 
çıkarıldığı anlamını taşımaktadır. Muhalefet partilerinin Afrika’nın diğer ülkelerinde de yapacağı atılımlarla 
muhalefette kalsalar bile ülkelerini ileri taşıyabilecekleri net şekilde gözükmektedir. Kaldı ki Zambiya 
muhalefeti bunu bir adım daha ileri taşıyarak beş yıllık bir sürede iktidarı değiştirmeyi başarmıştır. Zambiya 
seçimlerinin kıta iktidarları açısından sonuçları olmuştur. Bunlardan biri negatif bir etki olarak iktidarların 
seçimleri daha fazla baskı altında yapma hamlesi olabilir. Çünkü seçimler, halkın memnun olmadığı iktidarı 
gönderebildiğini göstermiştir. İktidarlar açısından yapılması gerekense ülke yönetimi kaybedilse bile, ülkeyi 
karmaşaya sürüklemenin kimseye bir şey kazandırmadığının idrak edilmesidir. Özellikle kıta genelinde kimi 
iktidarların eski sömürge güçlerinin desteğini arkalarına alarak oynadıkları iktidar oyunu Afrika ülkeleri için 
oldukça tehlikeli ve yararsızdır. 
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