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BELARUS SEÇİMLERİ VE SONRASI 

Avrupa ile Rusya arasında adeta bir tampon işlevi gören Belarus, tarihinin en hareketleri günlerini 9 Ağustos 
seçimleri ile birlikte yaşamıştır. Belarus Merkez Seçim Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 
yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığını açıklamasıyla beraber ‘’seçime 
hilenin karıştığını’’ iddia eden göstericiler, başta başkent Minsk olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde 
sokaklara çıkarak protestolara başlamışlardır. 
 
9 Ağustos seçimlerinin ve etkilerinin değerlendirilebilmesi için öncelikle Belarus’un Bağımsızlığını kazandığı 
süreçten itibaren siyasi hayatına değinmek gerekmektedir. Belarus, ekonomisinin %60’ı devlete ait 
şirketlerin kontrolünde bulunan ve bir nevi devlet kapitalizmi ile yönetilen bir ülkedir. Bağımsızlık 
sonrasında Belarus, Sovyet döneminden kalan tarım ve sanayi altyapısını korumuş, bağımsızlığını kazanan 
diğer Sovyet ülkeleri gibi hemen liberalizme geçmeyerek kapitalizme esir olmamıştır. 
 

1 Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Melike.yildirimm@yahoo.com 
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasından ardından 1994’e kadar birçok fabrika ve işletmenin kapatılması, işsizlik 
oranının artması ve enflasyonun yükselmesi ülkede ciddi bir ekonomik bunalım yaratmıştır. Bu süreçte 
ülkeyi Sovyetlerden ayıran ilk hükümete tepkiler yağmıştır. Demokratik seçimlerin yapılması kararı alınan 
Belarus’ta Yolsuzlukla Mücadele konusunda aktif rol oynayan Lukaşenko, 10 Temmuz 1994 seçimlerinde 
yüzde 80 gibi ciddi bir oranla Belarus’un ilk Devlet Başkanı olmuştur. İktidara gelen Lukaşenko, Sovyet 
sonrası oluşan şok politikalarına itiraz ederek devletin iktisadi olarak kontrolünü sağlamıştır. Yolsuzlukla 
mücadele için aldığı bu sert tedbirler nedeniyle eleştirilen Aleksandr Lukaşenko, İnsan haklarına ve 
uluslararası hukuka aykırı davrandığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından 
diktatör olarak nitelendirilmiştir. Amerika ve AB’nin bu iddiasını doğrulayan uygulamalarda bulunan 
Lukaşenko Medya, kamuoyu ve kuruluşlarına baskı dönemini başlatarak devletin ana kadrolarındaki 
nüfuzunu arttırmıştır. Özellikle istihbarat anlamında KGB’yi lav etmeyen iktidar, günümüze kadar bu kurumu 
halk üzerindeki sıkı denetimi sağlamak amacıyla kullanmıştır. Beş seçim dönemi boyunca devam eden 
iktidarın halk üzerindeki etkisi fazlasıyla yoğunken Lukaşenko’nun koronavirüs salgını konusunda hiçbir 
önlem almayarak halkı bilgilendirme çalışması yapmaması ve futbol maçlarını dahi seyircili şekilde 
oynatma kararı Belarus halkının hükümet karşıtı fikirlerini perçinlemiştir. 1994’ten bu yana oturduğu 
koltuktan kalkmak istemeyen Lukaşenko, seçimleri kazanmayı garantilemek adına haziran ayında en güçlü 
rakibi Viktor Babariko başta olmak üzere birçok adayı tutuklatmıştır. Viktor Babariko’nun ardından 
Lukaşenko’nun karşısında en kuvvetli aday olan Svyatlana Tsihanouskaya’nın seçimler yaklaşırken 
düzenlemiş olduğu miting 1991’den bu yana ülkedeki katılımı en yüksek olan miting olmuştur. Seçim 
kampanyasını Tsikhanouskaya’nın Beyaz Rusya’yı istikrarsızlaştırmak için Ruslarla çalıştığı iddiasında 
bulunarak devam eden Lukaşenko, bu gibi iddialar ile seçim boyunca rakibini karalamaya devam etmiştir. 
Seçim öncesinde Lukaşenko karşıtı protestolar düzenlenmiş ve muhalifler adil seçim taleplerini sokaklara 
çıkarak duyurmuştur. 
 
9 Ağustos Seçimleri 
Toplamda 5 milyon 790 bin kişi oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 84.23 olduğu başkanlık seçimlerinin 9 
Ağustos günü sabah saatlerinden gerçekleşmiştir.2 9 Ağustos gecesi sandıkların açılmasının ardından iktidar 
yanlısı medya organlarının Lukashenko’nun oyların %80,23’ünü, Tsikhanouskaya’nın ise yalnızca %9,9’unu 
aldığını bildiren bir seçim sonucu yayınlanmasıyla beraber ülkede ilk protestolar başlamıştır.3 Aradaki farkın 
çok yüksek olduğunu ve adil bir oy sayımının gerçekleşmediği gerekçesiyle başkent Minsk’te 
Tsikhanouskaya taraftarlarının başlattığı barışçıl protestolar büyüyerek tüm ülke geneline yayılmıştır. 
Gösterileri bastırmak için şiddete başvurmaktan çekinmeyen iktidarın olaylara müdahalesi esnasında 
onlarca vatandaş ağır yaralanmış ve çok sayıda protestocu polis tarafından tutuklanmıştır. Her ne kadar 
iktidar olayların bir an önce son bulması için en yoğun şekilde şiddet kullansa da protestoların büyümesinin 
önüne geçememiştir. 
 

2 https://tr.sputniknews.com/politika/202008101042622247-belarusta-secimler-ilk-sonuclara-gore-lukasenko-oylarin-yuzde- 
8023unu-aldi/ 
3 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/belarusta-cumhurbaskanligi-seciminin-galibi-resmen-aleksandr-lukasenko-oldu/1942029 
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Çalkantılı bir sabaha uyanan Beyaz Rusya’da Aleksandr Lukaşenko lehine hareket etmekle suçlanan Seçim 
Komisyonun gece açıklanan sonuçları doğrulaması ve Lukaşenko’nun 6. kez seçimleri kazandığını ilan 
etmesiyle ülkedeki gerginlik daha da tırmanmıştır. Olayları kontrol altına almak isteyen hükümetin ilk adımı 
muhalefet adayı Svyatlana Tsihanouskaya üzerinde baskı kurmak ve ülkeden ayrılmaya zorlamak olmuştur. 
Tsihanouskaya’nın taraftarlarına Litvanya’ya gitmek üzerine ülkeden ayrıldığını açıklayan bir video 
yayınlaması sadece başkent Misk’te değil   Homyel, Viciebsk,  Brest, Maladzyechna, Novopolotsk, Baranaviçı, 
Grodno, Mahiliou, Navahrudak, Jodzina gibi şehirlerde de büyük etki yaratmış ve protestoların etkisi giderek 
artmıştır. Yapmış olduğu bu hamlelerle protestocuların gözünü korkutamayacağını anlayan hükümet, çareyi 
polis şiddetini arttırmakta bulmuştur. Protestoculara karşı artan polis şiddeti sonucunda ölümler ve ağır 
yararlanmalar artış yaşanmıştır. 
 
Seçim Sonrası Durum 
Rusya faktörünü gözeterek AB İle temkinli ilişkiler yürüten Belarus, 2007 yılında Rusya ile gerginliklerin 
başlamasının ardından AB ile yakın ilişkiler kurmaya yönelmiştir. 2010 yılına gelindiğinde ise AB-Belarus 
ilişkileri sekteye uğramıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda düzenlenen protestolar esnasındaki 
tutuklamalar nedeniyle AB, insan hakları ihlallerinden dolayı Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve 170 
Belarus vatandaşına yaptırım kararı almıştır.  
 
9 Ağustos seçimleri sonrasında bir bildiri yayınlayan AB Seçimleri “özgür ve adil” olmadığı için 
tanımadıklarını belirtmiş ve protestoculara uygulanan şiddetin sorumlularının cezasız kalmayacağını 
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belirtmiştir. Düzenlenen barışçıl protestolara, muhalefet üyelerine ve gazetecilere yönelik baskı uygulayan 
ve seçimdeki yolsuzluklardan sorumlu tutuğu 40 kişiye yaptırım kararı almıştır.  
 
Lukaşenko, bu gelişmeleri Belarus’un bir AB Ülkesi olmadığı şeklinde değerlendirmiş ve AB İle olan 
ilişkilerinin kopmasına müsaade etmiştir. 9 Ağustos seçimlerinden sonra Avrupa Birliği ile paralel bir tavır 
sergileyen ABD, Belarus halkının bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşabilmesi için AB ile birlikte ellerinden geleni 
yapacaklarını ifade ederek uluslararası her türlü çabayı destekleyeceklerini açıklamışlardır.   
 

Batı cephesinin aksine Rusya, Lukaşenko’nun 
yeniden başkan seçilmesini iki ülkenin birlikte 
kalkınmasına öncülük edeceği ve aralarında iş 
birliğini artıracağı şeklinde yorumlamıştır. 
Seçimde hile olduğu iddialarıyla yeniden 
başkan olan Lukaşenko’yu ilk tebrik eden 
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir 
Putin olmuştur. Seçim sonrası Putin-
Lukaşenko arasında geçen telefon 
görüşmelerinde Putin, ülkenin güvenliğini 
sağlamak için Belarus’a yardım sözü vermiştir.  

Sonuç 

Belarus seçimlerinde yaşananlar muhalefetin 
ne kadar önemli olduğunu tekrar gözler 
önüne sermiştir. Muhalefet üzerinde 
uygulanan baskılar, önde gelen muhalif 
liderlerin ve aktivistlerin seçim öncesi 
tutuklanması ile muhalefet yarış dışı 
bırakılmaya çalışılmıştır. Bundan dolayı 
demokratik seçimlerin gerçekleştiği, iktidarın 

barışçıl yollarla el değiştirdiği hiçbir devlet bu seçimleri meşru saymamıştır. Bu seçim sürecinde Seçim 
Komisyonun adaletsiz bir tavır sergilemesi seçimlere hile karışmasının zeminini oluşturmuştur. Seçim 
Komisyonun seçim sonuçlarının doğruluğunu kanıtlayabilecek açıklamalarda bulunmaması muhalifleri 
tatmin etmemiş ve böylelikle protestolar önlenemez olmuştur. Seçimlere büyük hilelerin karıştığını iddia 
eden muhalefetin, seçimlerin yenilenmesi için düzenlediği barışçıl gösterilere polis şiddetinin damga 
vurmuş ve çok sayıda göstericinin yaralanması barış yolunu tıkamıştır. Belarus yönetiminin, muhalefeti yok 
sayması ve halkın tepkisine rağmen iktidardan düşmemek için dış müdahaleye sıcak bakması ülkede 
devam eden istikrarsızlığı derinleştirmiştir. Lukaşenko, kendisine karşı yapılan eylemlerle uğraştığı sırada 
çok kutuplu sistemin önemli bir yapıtaşı olarak gördüğü Avrupa Birliği ile “kardeş ülke” diye benimsediği 
Rusya arasında kalmamak adına hassas bir jeopolitik denge yürütmeye çalışmıştır.  
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9 Ağustos seçimlerinin özgür ve adil 
olmaması sebebiyle sonuçları tanımayan 
Avrupa Birliği, Belarus halkı ile dayanışma 
içerisinde olacaklarını açıklamışlardır. 
Böylelikle muhalif protestoculara 
uygulanan sert politikalar Lukaşenko-AB 
ilişkilerinin kopmasına neden olmuştur. 
Rusya tarafından yutulma korkusu ağır 
basan Belarus, Rusya ile eşit, dengeli ve 
bağımsız bir devlet ilişkisi sürdürmeye 
yönelmiştir. Ülkede hem sokaklarda hem de 
siyaset koridorlarında hareketlilik devam 
ederken Litvanya’ya sığınan Svetlana 
Tikhanovskaya’nın Aleksandr Lukaşenko’ya 
25 Ekim’e kadar görevi bırakma çağrısında 
bulunmasıyla beraber olaylar yeni bir boyut 
kazanmıştır. Svetlana Tikhanovskaya 
Lukaşenko’nun bu çağrıya uymaması 
durumunda yolların kapatılacağını, kitlesel 
grevler ve protestolar daha da büyüyeceğini 
bildirmiştir. 

 


