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Resmi Adı Kongo Demokratik Cumhuriyeti 

Başkenti Kinshasa

Dili
Resmî dili Fransızca; milli dilleri ise Lingala, Kituba, 
Tshiluba ve Swahili’dir.2

Dini
Nüfus ağırlıklı olarak Hristiyan’dır. Ülkede küçük de olsa 
bir Müslüman toplumu da bulunmaktadır.

Nüfus 89.561.404

Nüfusun Etnik 
Dağılımı

Çok net veriler bulunmamakla beraber nüfusun %41’i 
Bakongo, %17’si Batéké, %13’ü M’Boshi, %6’sı Sangha 
toplumlarına, nüfusun geri kalanı da çeşitli yerel topluluk-
lara mensuptur.3

Yüzölçümü 2.267.050 km2

Para Birimi Kongo Frangı

Yönetim Şekli Çok partili üniter cumhuriyet

Hükûmet
Devlet Başkanı: Félix Tshisekedi
Başbakan: Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge

Meryem SEZGİN1

KONGO
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Orta Afrika’da yer alır ve Sahra Altı Afrika’nın 
en geniş, Afrika kıtasınınsa Cezayir’den sonra en geniş yüzölçümüne sahip 
ülkesidir. Bu yüzölçümü ile KDC, Batı Avrupa’nın büyüklüğüne yakın bir 
büyüklüğe sahiptir. Angola, Burundi, Merkez Afrika Cumhuriyeti, Kongo 
Cumhuriyeti, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya, Uganda ve Zambiya ile sınır 
komşusu olan ülkenin Atlantik Okyanusu’na olan 25 km’lik sınırının dışında 
denize sınırı yoktur. Neredeyse 90 milyona varan nüfusu ile KDC, Afrika’nın 
en fazla nüfusa sahip 4. ülkesidir.4 Nüfus yoğunluğu km2 başına 40 kişidir ve 
KDC, kadın başına düşen 5,7 doğum ile dünyanın en yüksek 3. doğurganlık 
oranına sahiptir.5 Nüfusun %46’sının şehirlerde, %54’ünün köylerde yaşadığı 
ülkede en büyük şehirler Kinshasa (7.7 milyon), Lubumbashi (1.3 milyon) ve 
Mbuji-Mayi’dir (875 bin).6

Siyasi Yapısı
Ülkenin resmî adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve başkenti Kinshasa’dır. 
Komşu ülke Kongo Cumhuriyeti’nden ayırt edilmek için KDC olarak veya 
başkenti adına eklenmek suretiyle Kongo Kinshasa şeklinde adlandırılır.7

Ülkenin halihazırdaki devlet başkanı Félix Tshisekedi, başbakanı ise Jean-
Michel Sama Lukonde Kyenge’dir. Devlet başkanları 5 yıllığına seçilirken 
başbakanlar ise devlet başkanları tarafından genellikle çoğunluk partisinden 
veya koalisyonundan olmak üzere atanır.

Kongo’nun Senato ve Milli Meclis olmak üzere iki kamaradan oluşan bir 
parlamentosu vardır. 108 sandalyeli Senato’nun üyeleri açık liste nispi temsil 
sistemi ile 5 yıllığına göreve gelirler. 500 sandalyeli Milli Meclis’in 61 üyesi tek 
üyeli seçim bölgelerinden oy çokluğu ile seçilirken kalan 439 üye çok üyeli 
seçim bölgelerinden açık liste nispi temsil sistemi ile seçilir ve bu üyelerin 
görev müddeti 5 yıldır. Mevzubahis çok üyeli seçim bölgeleri 26 eyalet ve 
Kinshasa’dan oluşmaktadır. Her eyaletin temsilci sayısı 4 ilken Kinshasa’nın 
üye sayısı 8’dir.8 Kongo Demokratik Cumhuriyeti siyasetini rüşvet ve yolsuzluk
yönlendirmektedir. Önceki devlet başkanı Joseph Kabila görev süresi 2016’da 
bitmesine rağmen görevi bırakmamış, seçimlerin durmadan ertelenmesi 
ile iki yıllık bir süre için KDC, seçilmiş bir hükûmet başkanı yokluğunda 
yönetilmiştir.

2019’daki seçimlerde seçilen Tshisekedi’nin seçimlerdeki galibiyeti
ise halen şaibelidir ve kapalı kapılar ardında yapılan bir tür
anlaşmayla koltuğu alabildiği iddia edilmektedir. Ülkede
yüzlerce siyasi parti bulunmakta ise de bunların erişim
 alanları oldukça kısıtlıdır ve muhalefet liderleri farklı
boyutlarda olmak üzere seçim kampanyaları, kamusal
etkinlikler ve seçime katılabilme gibi siyasi faaliyetlerinde
engellerle karşılaşmaktadırlar. Hatta 2018 yılında yapılan
seçimlerde seçimi kazanan bir muhalefet koalisyonunun
iktidara gelmesi hükûmet tarafından engellenmiştir.
Hükûmetin seçimlere sürekli müdahalesi ve
onları devamlı surette ertelemesi
muhalefet partilerinin güç
kazanmalarını engellemektedir.9

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası (en son veriler)

4   https://www.worldometers.info/population/countries-in-africa-by-population/
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7   https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo
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GSYİH 49,869 milyar dolar

Kişi Başı GSYİH 556,8 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %0,773

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%2,344

Milli Gelir (Atlas Metodu) 49,313 milyar dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı %1,077

Kişi Başı Milli Gelir 550 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -%2,05

Enflasyon %11,36 10

Resmi Döviz Kuru 1851 Kongo Frangı ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %4,49 (2012)

Genç İşsizlik Oranı %8,68 (2012)

İşgücü 29.767.897
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KDC; çeşitli mineral yatakları, yüksek hidroelektrik potansiyeli, önemli 
miktardaki tarıma elverişli arazileri, biyoçeşitliliği ve dünyanın en büyük ikinci 
yağmur ormanına sahip olması gibi müstesna doğal kaynaklara sahiptir. Buna 
rağmen Afrika ülkelerinin genelinde olduğu gibi KDC de bu zenginliklerinden 
faydalanamamaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık olarak %70’i (~60 milyon) 
uluslararası yoksulluk sınırının altında (günde 1,90 doların altındaki bir gelir 
ile) yaşamaktadır. Sahra Altı Afrika’da aşırı yoksulluk seviyesinde yaşayan her 
6 kişiden biri KDC’de yaşamaktadır.

KDC ekonomisi ağırlıklı olarak madencilik sanayiine dayalıdır ve madencilik 
sanayii küresel fiyatlara ve uluslararası ekonomik dinamiklere oldukça 
bağımlıdır. Bu durum ülke ekonomisini hassas ve şoklara karşı savunmasız 
bir duruma düşürmektedir. Bunun yanında dinmeyen siyasi istikrarsızlıklar da 
ekonomiye büyük zararlar vermektedir.

2014 yılında dünyanın üçüncü en büyük ekonomik büyümesini (%10,5) 
kaydeden KDC ekonomisi, yükselen enflasyon ve başta bakır olmak üzere 
ihraç edilen hammaddelerin fiyatlarında görülen düşüş sebebiyle bu hızını 
kaybetmiştir. 2020’de ise COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında atılan 
adımlar sonucunda ekonomi resesyona girmiştir. KDC’nin 2019’da %4,4 
olan büyüme oranı ise COVID-19 salgını sonrasında %0,8’e düşmüştür. Bu 
büyümeyi Çin tarafından oldukça talep gören madencilik sektörü sayesinde 
sağlayan ekonomideki diğer sektörler %1,6 oranında küçülmüştür. Özel 
tüketim ve hükûmet yatırımlarında da sırasıyla yaklaşık olarak %1 ve %10,2 
oranlarında düşüş görülmüştür. Toplam iç ve dış borç stoku da 2020’de 
GSYİH’nin sırasıyla %8,9 ve %15,9’una ulaşmıştır. Fakat IMF tahminlerine göre 
KDC, kısa sürede yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Küresel talepteki artış 
sonucu fiyatların ve üretimin artmasıyla KDC ekonomisinin 2021’de %3,8’lik 
bir büyümeye ulaşması beklenmektedir.

Her ne kadar devlet doğal kaynakların yönetiminin güçlendirilmesi ve 
ticari ortamın canlandırılması adına reformlar uygulamışsa da KDC, Dünya 
Bankası’nın 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 190 ülke içerisinde 183. 
sırada kalmıştır. Aynı yılın İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde ise KDC, 189 ülke 
içinde 175. sırada yer almıştır.11,12

Dış Ticaret

Kaynak: ITC Trademap

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ana ihracat kalemleri bakır, kimyasallar, 
çeşitli değerli metaller, cevherler ve kakaodur. Ana ihracat ortakları ise Çin, 
Tanzanya, Zambiya, Güney Afrika ve Singapur’dur.

Kaynak: ITC Trademap

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ana ithalat kalemleri kitap ve gazeteler, 
makineler, çeşitli taş ve mineraller, elektrikli makineler ve demiryolu harici 
araçlardır. Ana ithalat ortakları ise Çin, ABD, Güney Afrika, Zambiya ve 
Hindistan’dır.

Kaynak: ITC Trademap

Türkiye-KDC İlişkileri 
Türkiye’nin Afrika’daki etkin güçlerin arasına katılması ile diğer ülkelerle 
olduğu gibi KDC ile de ilişkileri önem kazanmıştır. Henüz geliştirilme 
aşamasında olan ilişkiler karşılıklı ziyaretlerle perçinlenmeye çalışılmaktadır. 
2019 yılında 54,7 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili dış ticareti ağırlıklı olarak 
Türkiye’nin ihracatı ve KDC’den bakır ithalatı oluşturmaktadır. Maarif Vakfı ve 
TİKA aracılığıyla KDC’de faaliyetlerini sürdüren Türkiye KDC’li öğrencilere de 
Türkiye Bursu vermektedir.13

11 https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview#1
12 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/democratic-republic-of-

congo/economical-context
13 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-kongo-demoktratik-siyasi-iliskileri.tr.mfa
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  DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $)

2018 2019 2020

İHRACAT 20.004.285 13.382.299 14.122.147

İTHALAT 7.930.393 8.824.802 6.663.099

HACİM 27.934.678 22.207.101 20.785.246

DENGE 12.073.892 4.557.497 7.459.048

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ )

Ürün 2019 2020

Toplam 13.382.299 14.122.147

Bakır ve ürünleri 7.470.256 9.246.662

İnorganik kimyasallar; nadir toprak 
metalleri ve değerli metallerin 
organik ve inorganik bileşimleri

3.936.835 3.144.125

Cevherler, cüruf ve kül 1.287.143 1.070.119

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

224.123 117.109

Kakao ve kakao preparatları 66.183 87.281

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 8.824.802 6.663.099

Basılmış kitaplar, gazeteler, resimler 
ve basım sanayiinin diğer ürünleri

1.811.407 1.199.086

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

1.266.981 920.913

Tuz, kükürt, taşlar; kireç, çimento ve 
sıva materyalleri

582.505 541.586

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

570.373 476.537

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışın-
da araçlar, aksamı ve aksesuarları

492.000 378.921



Ülke Tarihi
KDC toprakları, diğer Afrika ülkeleri gibi sömürgeci Avrupalıların ilgi odağı 
olmuştur. Çeşitli Avrupalı milletlerin köle ticareti yaptıkları bölge Belçika 
tarafından 1879’dan 1960’ta ülkenin bağımsızlığına kavuşmasına kadar 
işgal altında tutulmuştur. Bağımsızlığın ilanıyla KDC’nin siyasi karışıklıkları da 
başlamıştır. 1965’te askeri darbe ile yönetime gelen ordu komutanı Joseph 
Mobutu, KDC’nin ve adını aldığı Kongo Nehri’nin ismini Zaire ve Zaire Nehri’ne 
çevirmiş, ülkeyi yaklaşık otuz yıl boyunca diktatörlükle yönettikten sonra 
1997’de kendisi tedavi için yurtdışındayken başkenti ele geçiren Tutsiler 
tarafından devrilmiştir. Mobutu’dan sonra da ülke durulmamış; KDC, diğer 
bölge ülkeleri ve onların destekledikleri isyancılar arasında BM kuvvetlerinin 
müdahale etmesini gerektiren savaşlar devam etmiştir. Yeni bin yılın 
başlamasıyla ülkeler arasında barış anlaşmaları imzalanmıştır ve KDC’de 
özgür seçimler yapılmıştır. Yine de ülkede şaibeli seçimler, askeri çatışmalar 
ve yolsuzluklar dinmemiştir ve günümüzde de sürmektedir.14

COVID-19
Diğer bölge ülkeleri gibi Kongo Demokratik Cumhuriyeti de COVID-19 salgını 
haricinde de pek çok hastalığın can aldığı bir ülkedir. Gerek Ebola gerekse de 
kızamık hastalıklarının zaman zaman salgınlara dönüşerek can kaybına sebep 
olduğu ülke, COVID-19’un ilk vakasını 10 Mart 2020’de kaydetmiştir. Salgının 
sağlık sistemine ve ekonomiye büyük bir tehdit oluşturmasına rağmen 
diğer salgınlardan alınan derslerle COVID-19 ile mücadele kolaylaşmıştır.15 
Fakat yine de halen yeni bir kızamık salgınının baş gösterdiği ülkede 2021’in 
başından bu yana 450’den fazla kızamık vakası kaydedilmiştir16 ve salgınların 
art arda gelmesi sağlık sisteminin üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. 
DSÖ verilerine göre 22 Kasım 2021 itibarıyla KDC’de 57.977 vaka ve 1104 ölü 
görülmüştür.

14 https://www.bbc.com/news/world-africa-13286306
15 https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30281-3/

fulltext
16 https://www.aa.com.tr/en/africa/authorities-declare-measles-epidemic-in-dr-

congos-maniema/2419581
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Son günlerde hükümetin istifasıyla dünya gündemine düşen Kuveyt ile ilgili 
yakın geçmişten günümüze bir bakış yapmak istedik.

19. yüzyılın sonlarında Arap Yarımadası’nın büyük bir kısmı ile birlikte Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kontrolüne giren Kuveyt, Osmanlılar döneminde El-Sabah 
hanedanlığının yönetiminde özerklik elde etti. O günden beri ülke yönetiminde 
bu aile söz sahibidir. El Sabah ailesi, 1990-91 Irak işgal yönetiminin ardından 
yeniden iktidara geçti. Ülkede seçimle yetkilendirilen yeni bir parlamento 
kuruldu.

1 Anadolu Univeritesi-Uluslararası İlişkiler

YÖNETİM BİÇİMİ
El Sabah ailesi tarafından meşruti monarşiyle yönetilmektedir. 1963’te 
kurulan Ümmet Meclisi, Kuveyt’in “Körfez’in en demokratik ülkesi” olarak 
tanımlanmasını sağlamaktadır (Rakipoğlu, 2020 /No 154).

Yasama yetkisi 1962 Anayasası’yla Ulusal Meclis’e verilmiştir. Halk tarafından 
seçilmiş 50 üyeden oluşan Meclis’in yaptığı yasalar Emir tarafından 
onaylandıktan sonra yürürlüğe girmektedir. Meclis dışından kabineye atanan 
Bakanlar da Parlamento’da yer almakta ve seçilmiş milletvekili gibi oy 
kullanmaktadırlar. Veliaht Prens de Emir tarafından atanmaktadır. Ancak bu 
atamanın Parlamento tarafından onaylanması gerekmektedir.

Yürütme yetkisi 1962 Anayasası’yla Devlet Başkanı olarak Emir’e verilmiştir. 
Bakanlar Kurulu, Emir tarafından atanmaktadır. Başbakan ve Bakanlar Kurulu 
Emir’e karşı sorumlu olup, Meclis’e karşı sorumlulukları bulunmamaktadır. 
Hükümet, Anayasa uyarınca, Başbakan hariç en çok 15 üyeden oluşmaktadır 
(Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2021).
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EMİR ŞEYH NEVVAF KİMDİR?
AA’nın 29.09.2020 tarihli haberinde belirtildiği üzere; Kuveyt Bakanlar Kurulu, 
Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın (83) ülkenin yeni 
emiri olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, “Anayasa hükümleri ve 
emirliğin miras bırakılması hükümlerine ilişkin 1964 tarihli 4 sayılı Kanunun 4. 
maddesi uyarınca, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın 
Kuveyt Emiri olduğu” belirtildi. Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Emir Nevvaf Kimdir?
1937’de dünyaya gelen yeni Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-
Sabah, 1950’ye kadar 29 yıl hüküm süren Emir el-Ahmed el-Cabir el-Mubarek 
es-Sabah’ın 6. oğlu. Siyasi hayata 1962’de atılan Sabah, 1991 yılından itibaren 
Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 
görevlerini üstlendi. 2006 yılında ise veliaht prens olarak atandı. Tüm 
gözlerin üzerine çevrildiği Şeyh Nevvaf, geleceğin yöneticilerinin eğitildiği 
okullarda eğitim alarak, ülkede “güvenlik ve istikrarın manevi babası” olarak 
nitelendirilene kadar pek çok üst düzey görevler yaptı. Daha sonra Veliaht 
Prens olarak 14 yıl boyunca çalışmalarını sürdürdü. 18 Temmuz’da Şeyh 
Sabah, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir hastaneye kaldırıldığında, Veliaht 
Prens ülke işlerini yönetmede bazı anayasal haklarını kullanıldı. Veliaht Prens 
iken yolsuzluğa karşı önemli bir mücadele yürüten Nevvaf, bir hanedan 
üyesinin yolsuzluğa karıştığına dair iddiaların ardından 23 Ağustos’ta Kuveyt 
halkına hitaben yaptığı konuşmada, iktidardaki aile üyelerinin hukuktan üstün 
olmadığını söylemişti.

Veliaht Divanı resmi internet sitesine göre, Eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah 
2006’da göreve geldikten yaklaşık 1 hafta sonra kardeşi Şeyh Nevvaf’ı Veliaht 
Prens olarak önerdi ve parlamentoda kabul edildi. Bu pozisyondan önce Şeyh 
Nevvaf, 16 Ekim 2003 tarihinde Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı 
olarak görev yaptı. Güvenlik güçlerinin manevi babası ve İçişleri Bakanlığının 
gerçek kurucusu olarak nitelendirilen Nevvaf, 1978-1988 ve 2003-2006 

olmak üzere iki defa İçişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Ayrıca, 16 Ekim 1994’te 
Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Şeyh Nevvaf, Kuveyt’in 
Irak işgalinden kurtuluş savaşından sonra Nisan 1991’de kurulan ilk Kuveyt 
hükümetinde Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı seçildi. Ocak 1988’de Savunma 
Bakanı olarak görev alan Şeyh Nevvaf, Savunma Bakanlığı birimlerini Kuveyt’i 
savunma ve dış tehlikelerden koruma ulusal görevini yerine getirebilmesi 
için geliştirmek ve tüm modern silahlar ile askeri gereçleri sağlamak için 
çaba sarf etti. Ve 29 Eylül 2020’de üvey kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir el-
Sabah’ın tedavi gördüğü Amerika Birleşik Devletleri’nde 91 yaşında ölmesiyle 
Kuveyt Emiri olarak tahta geçti (İbicioğlu & Karabacak, 2020).

5 ARALIK SEÇİMLERİ
5 Aralık’ta yapılmış olan 18. Parlamento seçimlerine giderken, Malezya Fonu 
skandalı olarak bilinen skandalla ilgili olarak hemen hemen her aday, birçok 
milletvekilinin para aklama ve insan kaçakçılığına karıştığını dile getirmiştir. 
Nitekim Milletvekili Ömer et-Tabtabai ülkedeki sistemin çürüdüğünü dile 
getirmiştir. Seçimin sonucuna göre muhalefetin daha fazla yer aldığı bir 
meclis ortaya çıkmıştır. Seçimlerde, 50 sandalyeli Ulusal Mecliste 19 vekil 
yerini koruyabilirken, 31 yeni isim meclise girmeyi başarmıştır.

Arap devrimleri boyunca hükûmete ve es-Sabah ailesine “baskıcı” 
politikalarından dolayı eleştiriler yönelten gençlerin mecliste daha fazla temsil 
hakkı elde etmesi, Kuveyt demokrasisi açısından olumlu bir ilerleme olmakla 
birlikte es-Sabah rejimi açısından meydan okuma olarak görülmektedir. 
Yabancı işçileri ve mültecileri “fırsatçı bakteriler” olarak tanımlayan al-Haşim, 
kadınların siyasette kötü temsil edilmesine neden olmuştur ve 28 kadın 
adaydan hiçbiri seçimi kazanamamıştır. Bunun bir nedeni de Kuveytli yazar 
Seher Musa’ya göre büyük oranda Kuveyt’in toplumsal yapısıyla ilgilidir.

Körfez jeopolitiğinde önemli olan Şiilerin ve Müslüman Kardeşlerin de 
seçimlerde kaybetmediği söylenebilir. Nüfusun yaklaşık %30’unu temsil eden 
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ve Suudi Arabistan’da olduğu gibi negatif ayrımcılığa uğramayan Şiiler 
2016 seçimlerinde olduğu gibi 6 adayla parlamentodaki sandalye sayısını 
korumuştur. Benzer şekilde Suudi Arabistan’ın aksine Kuveyt’te terörist 
olarak görülmeyen Müslüman Kardeşler de Ümmet Meclisinde varlığını 
sürdürmeye hak kazanmıştır. İslami Anayasa Hareketi (HADES) üyesi 3 aday 
seçimleri kazanarak İhvan’ın Kuveyt iç siyasetindeki temsilinin korunmasını 
sağlamıştır. İslami Selefi İttifak oluşumu seçimleri kazanamamış olsa da diğer 
bağımsız İslamcı oluşumların da mecliste sandalye kazandığı görülmektedir. 
Bu anlamda İslamcı, genç, aşiret mensubu ve muhalif kimliğiyle bilinen Bedir 
el-Dahum öne çıkmaktadır.

Bir önceki seçimlere oranla ciddi oranda katılımın artmış olduğu bu 
seçim sonuçlarını Mehmet Rakipoğlu makalesinde şöyle yorumlamıştır. 
“Muhalefetin çoğunlukta olması ve halkın ciddi anlamda politize olması 
gerek kurulacak hükûmet için gerekse es-Sabah ailesi için birtakım meydan 
okumaları da beraberinde getirmektedir. Her ne kadar hükûmet Emir 
tarafından görevlendiriliyor ve yasaları belirliyor olsa da ekonomik reform 
ve başta Bidunlar olmak üzere toplumsal sorunların çözümü için mecliste 
hükûmet-muhalefet iş birliği gerekmektedir. Hükûmet-muhalefet arasındaki 
potansiyel gerginliğin gerçekliğe dönüşmesi ihtimali, koronavirüs ve petrol 
fiyatlarındaki düşüşten dolayı ekonomik, yabancı işçiler ve Bidunlardan 
dolayı da toplumsal kriz yaşayan Kuveyt’in siyasi bir türbülansa girmesine 
neden olabilir. Söz konusu durum, Emir Nevvaf’ın hükûmeti düşürmesine, 
parlamentoyu feshetmesine ve yeniden seçim çağrısı yapmasına neden 
olabilir. Mezkûr senaryolar ülkeyi yeni bir krize sürükleyeceğinden 
dolayı rasyonel görülmemektedir. Dolayısıyla olası hükûmet-muhalefet 
çatışmasında Emir Nevvaf’ın ara bulucu ve dengeleyici bir rol üstlenmesi 
beklenebilir.” (Rakipoğlu, 2020 /No 154). 

Kuveyt’te yayınlanan Es-Siyase gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmed 
el-Carallah da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin, Mecliste 
önemli değişiklik meydana getirdiğini,
bu durumun kurulacak hükümetin
ve Meclisin performansına da
yansıyacağını kaydetmiştir.
Gazeteci yazar Tarık ed-Diris
de önceki Meclisin istenen
düzeyde bir performans
sergileyemediğini ve
beklentileri karşılaya-
madığı için de vekillerden
çoğunun sandalyelerini
koruyamadığını ifade
etmiştir (Abdulgaffar
& Topçu, 2020).

SEÇİMLERDEN SONRA
Kuveyt anayasasına göre, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra mevcut 
hükümet Emir’e istifasını sunar, ardından da yeni bir hükümet kurulur. Bu 
hükümet genellikle yeni meclisteki dağılıma ve oluşan koalisyona uygun bir 
yapıda olur (Rumeyhi, 2020).

2020’de yapılan bu seçimlerin ardından 14 Aralık 2020’de Sabah Halid 
liderliğinde hükümet kuruldu. Ancak bir ay geçmeden 12 Ocak 2021’de istifa 
etti. Kuveyt resmi ajansı KUNA, kabine üyelerinin, “parlamento ile hükümet 
arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeler ve ulusal çıkarlar doğrultusunda 
istifalarını sunduğunu” belirtti. Kuveyt Emiri, 24 Ocak’ta yeni hükümeti kurma 
görevini yine Sabah Halid’e verdi. Başbakan Sabah Halid liderliğindeki 15 
bakandan oluşan hükümet, mart ayında yemin ederek göreve başladı. 
Bu istifa olayı ve tekrar görevlendirme Mehmet Rakipoğlu’nun çatışma ve 
rasyonel çözüm noktasında tespitini doğrulamıştır. Anlaşılan o ki; muhalefet 
de Emir de ülkenin bir krize sürüklenmesinden kaçınmıştır.

Ve tarihler 8 Kasım 2021’i gösterdiğinde Kuveyt merkezli “El-Kabes” gazetesi 
hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet Kuveyt Emiri 
Şeyh Nevvaf es-Sabah’a istifasını sundu. Haberde, hükümetin istifa nedenine 
ilişkin ise bilgi verilmedi (KUNA, 2021). 14 Kasım’da gerçekleşmiş olan bu 
istifanın ardından bu günlerde (23 Kasım) Emir’in yine Sabah Halid’i hükümet 
kurma ile görevlendirdiği Kuveyt Resmi Haber Ajansı (KUNA) aracılığı ile 
duyuruldu (AA, 2021). 

Bir yıl içinde gerçekleşen ikinci istifa ile aynı güne denk gelen af kararnamesi 
de haber sayfalarında yerini aldı. İsrail karşıtlığı ile bilinen Kuveyt Ulusal 
Meclis Başkanı Marzuk Ali el-Ganim, bazı hükümlüler için iki af kararnamesi 
çıkarıldığını duyurdu. Bu kararname ile istifanın bir bağlantısı olduğu yönünde 
bir bilgiye ulaşamasak da bunu buraya bir not olarak düşmek istiyoruz. 
Af ile ilgili yaptığı basın açıklamasında el-Ganim “Bu yeni bir sayfa ve yeni 
bir aşamadır. Çünkü af toplumun gayesi değil, ülkenin hizmetkârlarının ve 
evlatlarının özlemlerini gerçekleştirmek, onların sorunlarını çözmek ve geç 
kalınan önemli konulara eğilmektir.” ifadesini kullandı. Ancak Emir Şeyh 
Nevvaf es-Sabah’ın çıkardığı af kararnamelerinin kapsamına ilişkin ayrıntı 
paylaşmadı. Kuveyt Bakanlar Kurulu pazar günü ülke dışında bulunan 
eski milletvekilleri ve aktivistleri kapsayan af kararnamesi taslağını Emir 
Sabah’a sunulmak üzere onaylamıştı. Kuveyt Anayasası’nın 75. maddesi 
Emir’e kararname ile cezaları affetme veya azaltma yetkisi veriyor. Yerel 
kaynaklardan alınan bilgiye göre iki kararnamede, çoğu 2011’de Ulusal Meclisi 
basmak suçundan hüküm giymiş 71 Kuveytli yer alıyor (Karabacak, 2021).

8 Kasım’da çıkan bu affın hazırlıkları aslında 20 Ekim’de basına açıklanmıştı. 
Hâlihazırda Türkiye’de bulunan eski muhalefet milletvekilleri 2011’de meclisi 

basmak suçundan hapis cezasına çarptırılmış olan Müslim el Berak,
Faysal el Müslim ce Ceman el Herbeş’in af dosyası, hükümet ve

muhalefet arasındaki diyalogun merkezinde bulunuyordu
(el-Hüveylidi, 2021).
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Diğer yandan 25 Ekim tarihli haberlere göre, kamuoyunda ‘Meclis baskını’ 
olarak bilinen davada yargılanarak hapis cezasına çarptırılan eski 
milletvekilleri ve Türkiye’de yaşayan bazı aktivistler, Kuveyt Anayasası’nın 
özel afla ilgili 75. maddesi uyarınca anayasal hakkını kullanma kararından 
dolayı Emir’e teşekkür etmişlerdi (el-Hüveylidi, turkish.aawsat.com, 2021).

KÖRFEZ DENKLEMİNDE KUVEYT
Körfez Krizi
Tarihler 5 Haziran 2017’yi gösteriyordu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır “terör gruplarını desteklediği” suçlamasıyla 
Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka 
uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Bu 
kriz sırasında Kuveyt tarafsızlık politikası yürütmüştü.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, 3 yıldan fazla süredir 
gösterilen çabaların ardından yaptığı bir yazılı açıklamada, “Son dönemde 
bütün tarafların, …. nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya 
koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti.” ifadelerini kullandı. Sabah, Körfez 
krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh 
Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah’ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün 
mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD 
Başkanı Donald Trump tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

ABD merkezli The New York Times gazetesinde yer alan bir haberde ise, “Trump 
yönetiminin, İran’ın ipini sıkmak amacıyla Körfez krizini görevden ayrılmadan 
önce çözmek istediği” belirtildi. Haberde bu yöndeki ilk adımlar arasında, 
“Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a, İran’ın hava sahasını kullanması 
karşılığında milyonlarca dolar ödeyen Katar’a hava sahasını açması için baskı 
yapması” olduğu aktarıldı. Öte yandan Bloomberg ajansında yer alan ve adı 
verilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde ise “Trump’ın baskı yaptığı Suudi 
Arabistan ve Katar’ın 3 yılı aşkındır süren anlaşmazlığı sona erdirmek için ön 
anlaşmaya varmaya yakın” oldukları kaydedildi.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse 
de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi 
(Alothmani & İbicioğlu, 2020). Körfez krizinin çözümü için adım atan Abd’nin 
asıl amacının İran’ın ipini sıkı tutmak olduğu basın organlarında yer almıştı. 
Bu noktada 2016 yılında Abd ile Kuveyt arasında imzalanan NATO güçlerinin 
Kuveyt üzerinden geçişinin kolaylaştırılması anlaşmasını hatırlamamız 
gerekiyor. 

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid El Hamad Es Sabah, ülkesini ziyaret eden 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 
anlaşmanın Kuveyt’in egemenliği, güvenliği ve siyasi bağımsızlığına zarar 
vermediğini ifade eden Sabah, anlaşmanın eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkesi 
temelinde Kuveyt ve NATO için son derece önemli olduğunun altını çizdi. NATO 
Genel Sekreteri Stoltenberg de anlaşma ile NATO’nun bölgede daha aktif ve 
etkili çalışmasının sağlanacağını, Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu’na 
da personel, ekip ve ekipman geçişini kolaylaştıracağını dile getirdi. Kuveyt’in 
NATO ile Bireysel Ortaklık ve İş Birliği Programı’nı imzalayan ilk ülkelerden biri 
olduğunu da hatırlattı (Aydemir, 2016).

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında her ne kadar Afganistan 
Misyonuna ekipman geçişini kolaylaştırmak için bu anlaşmayı imzaladık 
dese de Kuveyt’in konumuna baktığımızda buradan geçen ekipmanın 

Afganistan’dan daha çok Suriye, Irak ve İran’a geçişe yardımcı olacağını 
öngörmek imkân dahilindedir. Suriye ve Irak’a zaten rahatlıkla takviye 
yapabildiğine göre bu anlaşmanın da İran’ın ipini sıkı tutmaya yönelik bir adım 
olabileceği görünmektedir.

SONUÇ
Kuveyt, el-Sabah ailesinin yönetiminde bir devlet olarak varlığını devam 
ettirmektedir. Eksikliklerine rağmen körfezin en demokratik devleti olarak 
görülmektedir. Koronavirüs gölgesinde yapılan seçimlerde yüksek katılım ve 
muhalefetin başarısı bazı noktalarda Emir’in işlerini güçleştireceğine işaret 
etmektedir. Muhalefet ve Emir gelecek günlerde ya krize davet çıkaracak 
ya da karşılıklı adımlarla süreci denge içinde yürüteceklerdir. Kısa süre önce 
çıkarılmış olan af, iç politikanın rasyonelliği açısından önemlidir. Kuveyt, 
Körfez Krizinde Katar ve diğer ülkeler arasında tarafsız davranmış böylece 
arabulucu olma fırsatı yakalamıştır. The New York Times’ın ifadesiyle İran’ın 
ipini sıkı tutmak amacıyla Körfez problemini çözmeyi hedefleyen ABD, 
Kuveyt’in bu tarafsız konumundan yararlanmak istemektedir. Ancak Kuveyt 
Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali el-Ganim’in ifadelerinde kendini gösteren 
İsrail karşıtlığı, Emir’in bölge politikasını kısıtlayacaktır.
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Yurt dışına asker gönderme konusundaki tezkerenin tartışıldığı günlerde 
Balkanlardan adeta cevap niteliğinde bir ses yükseldi. Bosna Hersek’te zayıf 
ve anlamsız Dayton Anlaşması’nın zorunlu ve sorunlu bir sonucu olarak ortaya 
çıkan iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik oldukça 
cüretkâr bir açıklama ile dünyaya meydan okudu. 

1 Uluslararası Siyasal, Sosyal Araştırmalar Platformu ( USSAP) Başkanı
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Hassas bir denge üzerine kurulan Bosna Hersek Entitesin’de Dodik’in yaklaşımı 
ve politik tarzı dengeyi bozacak cinsten bir adım. Dodik, ülkedeki siyasi 
kutuplaşmanın ‘Bosna Hersek’in ortadan kaldırılmasıyla çözülebileceğini, 
Sırp ordusunun oluşturulacağını ifade etti.’ Tüm dünyaya da meydan okumayı 
ihmal etmeyen Dodik açıklamasını “Dünyada bizi durduracak güç yok” 
diyerek tamamladı. Tartışmasız Dodik tarafından yapılan bu hadsiz fakat net 
açıklama güçlü bir mesaj içeriyor. Bu mesajın politik tarafları olmakla birlikte, 
bir zamandır Sırplar tarafından paramiliter oluşumların yaygınlaştırıldığı 
istihbaratları ile birlikte okunarak dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Ayrıca 
Dodik’in bu tavrı ortak anayasal gövdeyi ve Dayton sonrasında kurulan sistemi 
de taciz ve meydan okuma anlamını taşıyor. Ne kadar Belgrad dönüşünde geri 
vites hamleleri yapsa da içindeki saldırgan düşünceleri ve Çetnik arzuları faş 
etmesi açısından önemli. Bu süreçte en dikkat çekici noktalardan biri de şu. 
Sırp Cumhuriyeti Hükümeti, İçişleri Bakanlığı (Polis) ile ilgili yasada bir değişiklik 
hazırlıyor. Sırp Cumhuriyeti Hükümeti polisinin yetkilerinin bir kısmını Bosna-
Hersek Sınır Polisinden devralması amaçlanıyor ki bu oldukça tehlikeli bir 
süreç. Sırp tarafının bu kanuni hazırlık süreci Dodik ile Sırp Cumhuriyetinin ortak 
bir kurgu ile hareket ettiklerinin güçlü bir göstergesi.

Yakın tarih başta olmak üzere Balkan Tarihinin temel özelliği; tarihsel 
olayların hızla kendini tekrar etmesi ve olayların akşamdan sabaha ansızın 
başlayabilme potansiyeli. Derin tarihsel, dinsel ve 
siyasal ayrılıkların olduğu Bosna Hersek’te yakın 
zamanda yaşanan travmatik savaş ve Sırplarca 
yapılan soykırım sebebiyle bu ve benzeri açıklamalar 
konusunda dikkatli ve titiz davranmak gerekiyor. 

Mesleki sebeplerle çok sık aralıklarla gittiğim 
bölgede Sırp toplumunun sert ve saldırgan tutumu 
artarak kendini hissettiriyor. Boşnak ve Arnavut 
Müslümanlarını yakın takibe alan Sırp birimleri, 
huzurlu ve rahat bir süreç yaşanmayacağını 
hissettirecek adımlar atıyorlar. Gergin bölge ikliminde 
dikkatsiz devlet adamlarının yaptıkları açıklamalar 
boş boğazlıktan daha büyük anlamlar taşıyor. Sırp 
toplumunun etnik ve dinsel olarak kendini sürekli 
motive ettiği saldırgan eğilimlerin sızması ya da 
açığa çıkması olarak konunun ele alınması lazım. 

Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Müslüman üyesi Şefik 
Caferoviç, “Ülkenin Dayton’dan bu yana en tehlikeli 
kriz ile karşı karşıya olduğunu” ifade etti. Boşnak 
tarafının konuyu ciddiye alması ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesi 
de çok önemli. Dün Saraybosna halkı ABD büyükelçiliği önünde bir gösteri 
yaparak Milorad Dodik ve Dragan Coviç’in giderek artan savaş çığırtkanlığını 
protesto etti. Fakat bu açık çağrılara rağmen uluslararası kamuoyundan hatırı 
sayılır bir ses çıkmıyor.

Bu durum Srebrenitsa’yı yaşayan bir ülkede bizi hiç şaşırtmamalı. Kendisi 
de Bosnalı bir Sırp olan eski Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektiç 
bir açıklama yaparak; bölgede savaşa ilişkin stratejilerin geliştirildiğini kesin 
olarak bildiğini söyleyerek çocuklarına sahip çıkma çağrısı yaptı. Tüm bu 
emareler Bosna Hersek’te hareketli ve dikkatle takip edilmesi gereken bir 
sürecin olduğunu gösteriyor. 

Başka makalelerimde de gündeme getirdiğim bir durum var. Bosna 
Hersek’teki ekonomik kriz sebebiyle Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya 
çok yoğun bir Boşnak göçü var ve hızlı bir şekilde Avrupa vatandaşı oluyor 
ve ülkeden göç ediyorlar. Buna karşı Sırp nüfus sürekli artış göstererek bu 
nüfus eksilmesini takip ediyor ve bölgede yoğunlaşıyor. Boşnak göçleri 
sebebiyle bazı bölgelerdeki nüfus denklemi Sırpların lehine değişmiş iken bu 
savaş çığlıklarının bir planlı süreç olduğunu da bir kenarda tutmak gerekiyor. 
Son ziyaretlerimde Boşnaklarda gördüğüm bir mutsuzluk ve umutsuzluk hali 
var. Özellikle parçalı devlet yapısı en çok Boşnakları zorluyor ve umutsuzluğa 
doğru itiyor ve adeta sistematik bir şekilde ülkeden soğumaları ve göç 
etmeleri isteniyor.

Özellikle Sava nehri üzerinde kurulu olan tarihi Brcko şehri bu dönemde 
potansiyel çatışma bölgesi olarak dillendiriliyor. Limanı da olan Sırp, Boşnak 
ve Hırvat sınırında bir kent. Bölgedeki dostlarla görüştüğümde de bana 
bu bölgeyi işaret ettiler ve özellikle Sırpların kalabalık oldukları bölgelerde 
tansiyonun kendisini hissettirir şekilde gergin olduğundan bahsettiler.

Sırp tarafının gergin açıklamalarına karşı ihtiyati tutumunu elden 
bırakmayan Boşnaklardan da dikkat çekici bir cevap geldi. Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç: “Güçlü bir askeri 

sanayimiz var. Kısa sürede 100-200 bin kişiyi 
silahlandırabiliriz. İHA’larımız geliştirme sürecinde.” 
Şeklinde aynı netlikte ve sertlikte mütekabil bir cevap 
vermiş oldu. AB askeri kapasitesinin oldukça zayıf 
olduğu, Rusya, AB ve ABD ilişkilerinin olumsuz olduğu 
ve dünyanın pek çok bölgesinde savaş ikliminin 
yaşandığı düşünüldüğünde Bosna-Hersek’te Sırp 
şımarıklığını anlamak mümkün oluyor. Gerçi savaşın 
en zorunu yapan Bosnalı Müslümanlar bugün her türlü 
çatışmaya geçmişe göre çok daha hazırlıklı. Ağır bir 
savaşın içinden geçmiş olan Bosna-Hersek’in nitelikli 
ve oldukça deneyimli bir ordusu var. Türkiye’den 
pek çok konuda kapasite desteği almış olan Bosna 
ordusu ve kurmayları oldukça iyi durumdalar. AB Barış 
Gücü ülkelerinin orduları ile ve özellikle Türk ordusu 
ile dinamik bir etkileşim içinde olmaları sebebiyle 
de Bosna Hersek ordusu dinamik bir görünümde. 
Türkiye’de eğitim alan kurmayları da oldukça iyi 
eğitimli. Önceki savaşı tecrübe etmiş ve mücadele 
eşiğini aşmış bir sivil insan kaynağına da sahip. Tüm bu 
alt yapı, Sırp tarafında caydırıcı bir etkiye sahip olduğu 

için Sırplar Dodik’in açıklamalarına çok alıcı olmadı.
 
Hassas Dönem’de Hassas Tezkere
Tüm bu gerilimlerin yaşandığı bir dönemde ülkemizde yurt dışına asker 
gönderme tezkeresi gündeme geldi. Muhalefet partilerinin hayır dediği 
tezkere konusunun hassas bir döneme denk gelmesi de konuyu daha önemli 
kılıyor. TSK’nın 1950’den bugüne 76 kez yurt dışına asker gönderdiğini biliyoruz. 
Koruma ve güvenlik amaçlı vazifelerinde ülkemizin göğsünü kabartan TSK, 
görev yaptığı bölgelerde aynı zamanda bir kamu diplomasisi kurumu olarak 
ta görev yaparak gönülleri kazanıyor. 1992 tarihinden itibaren Bosna’da 
bulunan TSK, güvenlik amaçlı roller üstleniyor. Kötü senaryolar için bölgede 
bulunan ordumuz bizim kadar Boşnak halkının da oradaki güven noktası.

 

Bosna-Hersek’te asker bulun-
durmak, teyakkuz içinde olmak, 
zalime tüm alanlarda gereken ce-
vabı vermek, asla gevşememek, 
hüzünlenmemek ve atak durmak 
zorundayız. Bosna’daki hassas 
süreci İnsan Hakları kuruluşları 
olarak yakinen takip etmeli ve 
hadsiz açıklamaları hızla faş et-
meli ve gereken tutumu ortaya 
koymalıyız. İkinci bir Bosna dramı 

yaşama lüksümüz yoktur.
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Dünyanın pek çok yeri yanında Bosna Hersek’teki varlığımızın en önemli 
teminatı olan askeri birimlerimizi tartışmalı hale getirmenin ve toplumun ortak 
direnç göstermesi gereken bir konu olarak Tezkereyi tartışmaya açmanın 
doğru olmadığını düşünüyorum. Bilakis hassas Bosna Hersek ortamında 
savaş kabiliyeti daha yüksek bir askeri yapılanma yanında Boşnak halkının 
kapasite ve direncini artıracak gayretler ortaya koymak zorundayız. Rahmetli 
Erbakan Hocamızın Kıbrıs ve özellikle Bosna Hersek’te üstlendiği hassas rol 
göz önüne alındığında politika yapım esaslarının da bu bilinçten beslendiğini 
görebiliriz. Rahmetli Erbakan Hocamızın partisini kapattırma pahasına vaziyet 
aldığı Balkan Müslümanları konusunda daha atak bir görünüm içinde olmak 
zorunluluktur. Tezkereler ordulara yani devletlere verilir. Tüm etrafımızda 
kazanların kaynatıldığı bir ortamda daha atak bir vaziyet almak icap eder. 

Bu hassas dönemde Bosna Hersek’e yapılacak bir ziyaret ve bölgede artan 
Sırp cüretkârlığına bizzat yerinden meydan okumak ve bölgede istikrarın 
garantisi olan ordumuz ve kamu diplomasisi birimlerinin daha etkili çalışmalar 
üretmesini istemek Erbakan duruşunun bir gereğidir. 

Bazı zamanlarda zor konularda rahmetli Erbakan Hocamız olsa ne yapardı 
diye düşünüyorum. Emsal olay ve açıklamaları üzerinden hareket ederek 
aldığımız kararların her zaman isabetli olduğunu görüyorum. Afganistan 
konusunda herkesin sessizlik içinde beklediği ve küresel propagandaya 
teslim olduğu bir dönemde hocamız olsa ne yapardı diyerek atılan bütün 
adımlarda Hamd olsun isabet kaydedilmiş oldu. Rahmetli Oğuzhan Asiltürk 
ağabeyimizin aynı misyonla aldığı son inisiyatif ile Afganistan halkına yazdığı

mektup adeta ülkemizdeki belirsizliği ortadan kaldıran bir adım oldu. İşte 
bu sebeple millet ve devlet eksenindeki temel konularda açık, anlaşılır net 
katkılarımızı yapmalı ve asla belirsiz bir pozisyona doğru savrulmamalıyız. 
Zihnimiz karmaşık hale geldiğinde Erbakan Hocamız yaşasaydı diye kendimize 
sorduğumuzda Tevhid’e ve İslami şuura en uygun adıma doğru yöneliriz. 

Bosna’da asker bulundurmak, teyakkuz içinde olmak, zalime tüm alanlarda 
gereken cevabı vermek, asla gevşememek, hüzünlenmemek ve atak durmak 
zorundayız. Bosna’daki hassas süreci İnsan Hakları kuruluşları olarak yakinen 
takip etmeli ve hadsiz açıklamaları hızla faş etmeli ve gereken tutumu ortaya 
koymalıyız. İkinci bir Bosna dramı yaşama lüksümüz yoktur.

Son olarak uzun zamandır kafa yorduğum bir öneriyi de kamuoyunun 
gündemine atmak istiyorum. Tüm dünyada artan insan hakları ihlalleri, hukuki 
cendere ve baskılar ve hukuk dışı sert politik tutumlar oluyor. Kriz bölgeleri 
olarak tanımlanan bu bölgelerin takibi, izlenmesi ve İnsan Hakları sorunları ile 
ilgilenecek ve Lobi oluşturacak nitelikte bir yapı kurulması gerekiyor. İnsani 
yardım dışında bir alan olan Hukuki yardım ve izleme birimi vasıtasıyla tüm 
dünyadaki gelişmeleri hızla takip ederek politika yapıcılara ve diplomasi 
kuruluşlarına hızlı ve sonuç odaklı katkılar sağlanabilir. 

Bu sebeple Milli Görüş bünyesinde ayrı bir kurumsal yapılanmaya sahip bir 
“İnsan Hakları ve Hukuk İhlalleri İzleme Birimi ve Lobicilik Kuruluşu” teşekkül 
ettirilmesi gerektiğini -daha önce kuruluşlar üzerinden bildirdiğim önerimi- 
açık kaynaklar vasıtasıyla duyurmuş oluyorum.  
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Sudan’daki darbe, Ömer Beşir’in devrilmesinin ardından ülkenin geleceğini 
şekillendirmek için süregelen mücadeledeki en son dramatik gelişme olarak 
anlaşılabilir. 

2019’da Sudan ordusu, NCP yönetimine karşı popüler, demokrasi yanlısı 
hareketle güçlerini birleştirdi ve ülkeyi 2023’teki seçimlere yönlendirmeyi 
amaçlayan bir ortaklık kurdu.1 Ancak ordu hiçbir zaman sivil liderlerle aynı 
hedeflere sahip olmadı. Demokratik geçiş süreci boyunca, çalınan varlıkları 
geri alma ve sömürülmüş kaynak anlaşmalarını çözme çabalarına direnirken, 
liderliğin askerden sivillere planlı transferine karşı çıktılar. 

Oyun alanı üzerinde tam kontrole sahip olmadıkça, bir seçimin 
gerçekleşmesine izin vererek kazanacakları hiçbir şey yoktu. Bu sebeple, 
ordu, yönetimi sivillerden arındırmış (!) ve tam yönetim ilan etmişti. Bu süreçte 

halk da darbeye karşı protesto etkinlikleri düzenlemişti. Darbeden sonra 
internet erişimi kısıtlandı ve protestolara katılan halkı caydırmak için toplu 
tutuklamalar oldu. Ayrıca bu süreçte birçok hükumet yanlısı hayatını kaybetti.

Siyasi istikrarsızlık ve iç karışıklıklardan sıyrılamayan Sudan’da 25 Ekim’de 
yönetime el koyan ordudan yeni bir karar geldi. Umma Partisi Başkanı 
Fadlallah Burma Nasır, Reuters’a yaptığı açıklamada ordunun Başbakan 
Abdalla Hamdok’u yeniden göreve getirme kararı aldığını ve taraflar arasında 
bir anlaşma imzalandığını duyurdu.2 Hamdok’un teknokratlardan oluşacak 
yeni ve bağımsız bir kabine kuracağı ve bütün siyasi tutukluların da serbest 
bırakılacağı duyuruldu. 21 Kasım’da, ev hapsine alınan Başbakan Abdalla 
Hamdok, daha fazla kan dökülmesini önlemek için hareket ettiğini söyleyerek 
hükümete yeniden katılmak için bir anlaşma imzaladı. Ancak tamamen 
sivillerin öncülük ettiği bir geçiş için talepleri karşılık bulacak gibi görünmüyor.
Burhan, ordunun kendisini tehdit altında hissettiği her an iktidarı ele geçirme 
hakkını saklı tuttuğunu açıkça ifade etmesine rağmen, bir normallik duygusu 
yansıtmaya devam edecek gibi görünüyor.3

1 https://www.cfr.org/in-brief/crisis-sudan-what-know
2 https://www.reuters.com/world/africa/sudan-military-reinstate-ousted-pm-

hamdok-after-deal-reached-umma-party-head-2021-11-21/
3 https://www.bbc.co.uk/programmes/w172xv5g2940ccz

SUDAN’DA
Abdulaziz GÜVEN
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Merak edilen husus, darbeden sonra nasıl bir mutabakatla bu kararın alındığı. 
Görünen yüzü uluslararası kamuoyunda kabul edilme ve meşru görülme 
arzusu gibi görünse de Mısır örneğinde olduğu gibi darbeciler, sivil bir 
makyajla yönetimi sürdürebilirlerdi. Devrim yapan, aynı zamanda devrik aynı 
zamanda yeni Başbakan Abdalla Hamdok’un nasıl bir yol izleyeceği merakla 
bekleniyor. Bu bir iş birliği mi, yoksa bir görevlendirme mi bunu zaman 
gösterecek ancak Sudan’da suların durulmayacağını söylemek pek de zor 
görünmüyor… 

Sudan tarihine bakıldığında darbelerin yeni olmadığını fark edebileceğiz:  

SUDAN TARİHİ
Sudan Cumhuriyeti, 1 Ocak 1956’da Birleşik Krallık ve Mısır’dan resmen 
bağımsızlığını kazandı. Ulusal Birlik Partisi’nin (NUP) lideri İsmail el-Azhari, 1 
Ocak 1956’da başbakan olarak hükümeti kurdu. Başbakan El-Ezher hükümeti 
Kurucu Meclis’te yapılan gensoru oylamasında mağlup oldu ve Ümmet 
Partisi’nin (UP) sekreteri Abdullah Halil, 7 Temmuz 1956’da başbakan olarak 
hükümeti kurdu. 

Kriz Aşaması (17 Kasım 1958-7 Kasım 1964): Ulusal Birlik Partisi’nin (NUP) 
Başbakanı Abdullah Halil, 1958’de Korgeneral İbrahim Ibboud liderliğindeki
bir askeri darbeyle görevden alındı. Korgeneral İbrahim Ibboud
1958’de olağanüstü hal ilan etti, anayasayı askıya aldı, parlamentoyu
feshetti ve siyasi partileri yasakladı. Korgeneral İbrahim Ibboud, 19
Kasım 1958’de başbakan oldu. Mısır, Britanya, Etiyopya, Fransa, Irak,
Suudi Arabistan, Ürdün hükümetleri, 19 Kasım 1958’de askeri hükümete
diplomatik tanıma sağladı. Etnik grup olan Nubyalılar, öğrenciler ve işçilerle 
birlikte Hartum ve diğer şehirlerde askeri hükümete karşı gösteri yaptılar. 
21 Ağustos 1961’de Omdurman’daki gösteriler sırasında on iki kişi hükümet 
polisi tarafından öldürüldü. Muhalefetteki Ensar Hareketi lideri İmam Seyyid 
es-Saddık el-Mehdi ve 36 kişi 2 Ekim 1961’de gösteriler sırasında öldürüldü. 
Başkan İbrahim Ibboud, 1964’te Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi’ni (SCAF) 
feshetti ve sıkıyönetim ilan etti.

Sir Khatim Khalifah, 30 Ekim 1964’te başbakan olarak bir koalisyon hükümeti 
kurdu. Hükümet, 7 Kasım 1964’te altı yıllık olağanüstü hali kaldırdı.

Kriz Sonrası Aşama (8 Kasım 1964 - 24 Mayıs 1969): General İbrahim Abboud 
15 Kasım 1964’te cumhurbaşkanlığından istifa etti ve 3 Aralık 1964’te beş üyeli 
bir Egemenlik Komitesi kuruldu. 1965’te seçimler yapıldı ve Ümmet Partisi 
(UP) Kurucu Meclis’teki 207 sandalyeden 90’ını kazandı. Başbakan Khalifah 
2 Haziran 1965’te istifa etti ve Kurucu Meclis, 10 Haziran 1965’te Muhammed 
Ahmed Mahgoub’u başbakan olarak seçti. İsmail el-Ezhari, 10 Haziran 1965’te 
beş üyeli bir Yüksek Konsey’de cumhurbaşkanı seçildi. UP’den Seyyid el-
Sadık, 27 Temmuz 1966’da Kurucu Meclis tarafından başbakan seçildi. Kurucu 
Meclis 1968’de toplandı ve Muhammed Ahmed Mahgoub, Haziran 1968’de 
başbakan olarak bir koalisyon hükümeti kurdu. Sovyetler Birliği, 1968’den 
1971’e kadar hükümete askeri yardım (200 teknik danışman) sağladı. UP’nin 
iki fraksiyonu 1969’da birleştirildi.
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Kriz Aşaması (25 Mayıs 1969-15 Mayıs 1986): Başbakan Muhammed Ahmed 
Mahgoub, 1969’da Albay Gaafar Muhammed el-Numaryi liderliğindeki bir 
askeri darbe ve on üyeli Devrim Komuta Konseyi (RCC) ile görevden alındı. 26 
Mayıs 1969’da Albay el-Numaryi başkanlığındaki hükümetin kontrolünü ele 
geçirdi. Ebu Bekir Awadullah 26 Mayıs 1969’da başbakan olarak seçildi. Sudan 
Ulusal Cephesi (SNF), eski Başbakan Sadık Mehdi tarafından muhalefete 
olarak kuruldu. RCC, 12 Aralık 1969’da bir isyanı bastırdı. RCC, 19 Aralık 1969’da 
siyasi parti faaliyetlerini yasakladı. Hükümet birlikleri, Ensar’ın lideri Iman 
al-Hadi el-Mehdi liderliğindeki Omdurman ve Hartum’daki bir isyanı bastırdı. 
Mısır ve Irak hükümetleri 1970’de hükümete askeri yardım teklifinde bulundu. 
General Gaafar Muhammed el-Nimeiry, 1971’de Sudan Komünist Partisi’ni 
(CPS) resmen yasakladı ve 25 Mayıs 1971’de Sudan Sosyalist Birliği’nin (SSU) 
ülkenin tek siyasi partisi olarak kurulduğunu duyurdu. 

General Gaafar Muhammed al-Nimeiry, 1971’de askeri bir isyanla devrildi 
ve Binbaşı Haşim el Atta başkanlığında 1971’de hükümetin kontrolünü ele 
geçirdi. RCC, 22 Temmuz’da Teğmen Muhammed Ali Kerbassi liderliğindeki 
bir askeri isyanda devrildi, 1971, 38 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Mısır ve 
Libya hükümetleri isyanı desteklemek için askeri yardım sağladı. General 
Gaafar Muhammed el-Nimeiry hükümetin kontrolünü yeniden ele geçirdi. 
Çin hükümeti, 15 Ağustos 1971’de Sudan hükümetine desteğini ifade etti. Çin 
hükümeti 24 Ağustos 1971’de ekonomik yardım sağlamayı kabul etti. General 
Gaafar Muhammed el-Nimeiry Devrim Konseyi’ni feshetti. General Gaafar 
Muhammed el-Nimeiry 15 Eylül 1971’de yüzde 99 oyla cumhurbaşkanı seçildi 
ve 12 Ekim 1971’de cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. 29 Temmuz 1975’te, 
Mart 1975 askeri isyanına katıldıkları için sekiz kişi idam edildi. Hükümet 
birlikleri, 5-6 Eylül 1975’te Omdurman’da Yarbay Hassan Husayn Uthman 
liderliğindeki yaklaşık 150 isyancı askerin düzenlediği bir askeri isyanı 
bastırarak, beş hükümet askerinin ve üç isyancı askerin ölümüyle sonuçlandı. 
23 Ocak ve 22 Şubat 1976 arasındaki askeri isyana katıldıkları için 19 kişi idam 
edildi. Hükümet birlikleri, Brig liderliğindeki yaklaşık 2.000 isyancı askerin 
askeri isyanını bastırdı. Muhammed Nur Said, 2-3 Temmuz 1976’da Hartum’da 
700 isyancı ve 82 hükümet askerinin ölümüyle sonuçlandı. Libya hükümeti 
isyancılara askeri yardım (araç ve mühimmat) sağlamıştı. Mısır hükümeti 
1976’dan 1990’a kadar Sudan hükümetine askeri yardımda bulundu. Sudan 
hükümeti 6 Temmuz 1976’da Libya ile diplomatik ilişkilerini kesti ve 15 
Temmuz 1976’da Mısır ile 25 yıllık ortak savunma anlaşması imzaladı. Başkan 
Enver Mısırlı Sedat ve Suudi Arabistan Kralı Halid, 19 Temmuz 1976’da Sudan 
hükümetine desteklerini ifade ettiler. 4-5 Ağustos 1976’da Sudan hükümeti, 
askeri isyana katıldıkları için 98 kişiyi idam etti. ABD hükümeti 1976’dan 
1987’ye kadar Sudan hükümetini desteklemek için askeri yardım (silah ve 
teçhizat) sağladı. 

Kriz Sonrası Aşama (16 Mayıs 1986-29 Haziran 1989): 25 Temmuz 1987’de 
Yüksek Kurul Başkanı Muhammed Osman el-Mirghani, “demokrasinin 
düşmanlarıyla yüzleşmek için ülke çapında olağanüstü hal ilan etti.” 
Muhammed Osman el-Mirghani liderliğindeki Demokratik Birlik Partisi (DUP) 
1987’de koalisyon hükümetinden çekilerek koalisyon hükümetinin çökmesine 
neden oldu. Başbakan Sadık el Mehdi, 15 Mayıs 1988’de yeni bir koalisyon 
hükümeti kurdu. Başbakan Sadık el Mehdi, 11 Mart 1989’da hükümeti feshetti.

Kriz Aşaması (30 Haziran 1989-25 Şubat 2003): Başbakan Sadık el-Mehdi 30 
Haziran 1989’da bir askeri darbeyle tahttan indirildi. Devrim Komuta Konseyi 
(RCC), Korgeneral Ömer Hassan Ahmed el-Beşir başkanlığında hükümetin 
kontrolünü ele geçirdi, olağanüstü hal ilan etti ve 1989’da 1985 anayasasını 

askıya aldı. Korgeneral Ömer Hassan Ahmed el-Beşir 1 Temmuz 1989’da siyasi 
partileri yasakladı ve Temmuz’da başbakan olarak bir hükümet kurdu. Sudan 
hükümeti 23 Nisan 1990’da bir isyanı bastırdı ve 24 Nisan’da isyana katıldıkları 
için 31 kişi idam edildi, 1990. DKK, 20 Ocak 1991’de kuzey Sudan’da Şeriat ilan 
etti. DKK, 16 Ekim 1993’te Korgeneral Omar Hassan Ahmed el-Beşir’i başkan 
olarak atadı ve DKK, 17 Ekim 1993’te feshedildi. Korgeneral Ömer Hassan 
Ahmed el-Beşir 2-17 Mart 1996’da yüzde 76 oyla cumhurbaşkanı seçildi 
Demokratik hükümete dört yıllık bir geçiş sağlayan 26 Kasım 1999’da Başkan 
Ömer Hasan Ahmed el-Beşir, 11 Aralık 1999’da parlamentoyu feshetti ve üç 
aylık olağanüstü hal ilan etti. 2000’de, Başkan Ömer Hassan Ahmed el-Beşir, 
yılsonuna kadar olağanüstü hali uzattı. UP, Mart 2000’de Ulusal Demokratik 
İttifak’tan (NDA) çekildi. Cumhurbaşkanı Ömer Hasan Ahmed el-Beşir 22 Aralık 
2000’de yüzde 87 oyla yeniden seçildi ve 12 Şubat 2001’de ikinci dönem için 
göreve başladı.

17 Temmuz 2002’de, seksen yedi kişi, Batı Sudan’daki Mayıs 2002’deki 
çatışmalara katıldıkları için bir hükümet mahkemesi tarafından ölüm cezasına 
çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Ömer Hasan Ahmed el-Beşir 13 Ağustos 2002’de 
siyasi parti faaliyeti yasağını kaldırdı.

Çatışma Aşaması (26 Şubat 2003-18 Mart 2010): Sudan Kurtuluş Hareketi/
Sudan Kurtuluş Ordusu (SLM/SLA) (başlangıçta Darfur Kurtuluş Cephesi – DLF 
olarak kurulmuş) üyeleri Darfur bölgesindeki Golo şehrine saldırdı. 26 Şubat 
2003’te batı Sudan. SLM/SLA isyancıları 25 Mart 2003’te Çad sınırına yakın 
Tine’deki kasabayı ele geçirdi. 3 Eylül 2003’te Abeche, Çad’da Çad’ın aracılık 
ettiği bir ateşkes anlaşması imzaladı. 

BM Güvenlik Konseyi, 2004’te Sudan’daki tüm “sivil toplum kuruluşlarına” 
askeri yaptırımlar (zorunlu silah ambargosu) uyguladı. BM Güvenlik Konseyi, 
2005’te Sudan hükümetine karşı askeri yaptırımları (silah ambargosu) uzattı. 

Çatışma Sonrası Aşama (19 Mart 2010-10 Kasım 2011): 11-15 Nisan 2010’da 
yasama seçimleri yapıldı ve Ulusal Kongre Partisi (NCP) Ulusal Meclis’teki 450 
sandalyeden 323’ünü kazandı. Başkan Ömer Hasan Ahmed el-Beşir 11-15 
Nisan 2010’da yüzde 68 oyla yeniden seçildi ve 27 Mayıs 2010’da bir dönem 
daha göreve başladı. 

Güney Sudan Cumhuriyeti (Güney Sudan) 9 Temmuz 2011’de Sudan 
Cumhuriyeti’nden (Sudan) resmen ayrıldı. 

Çatışma Aşaması (11 Kasım 2011-3 Ekim 2020): Adalet ve Eşitlik Hareketi 
(JEM), Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N), Sudan Kurtuluş Hareketi 
(SLM) ve diğer gruplar Sudan Devrimci Cephesini kurdu (SRF) 11 Kasım 2011’de 
Sudan hükümetine muhalefet etti. 23 Kasım 2011’de Kuzey Darfur eyaletinde 
isyancılar tarafından yaklaşık 35 hükümet askeri öldürüldü. SRF isyancıları 
26 Şubat 2012’de Güney Kordofan eyaletindeki Obyad Gölü yakınlarında 130 
kadar hükümet askerini öldürdüğünü iddia etti. 

1 Mart 2012’de ICC, Savunma Bakanı Abdelrahim Mohamed Hussein hakkında 
insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. 
2012’den 2019’daki darbeye kadar hükumetle isyancılar arasında sayısız 
çatışmalar ve ölümler gerçekleşti.4

4 https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/sub-saharan-africa-region/70-
republic-of-sudan-1956-present/
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Genel Bakış
Batı medeniyetini hâlen varlık sahasında tutan ana neden olarak 
nitelendirilebilen Afrika, zengin kaynakları ve konumuyla son yüz yılda dünyanın 
diğer güç odaklarının da ilgisini çekmeye başlamıştır. Bunların başında Çin ve 
Rusya gelmektedir. Batılıların yüzyıllardır sürdürdükleri sömürü faaliyetlerinin 
bir sonucu olarak kıta genelinde Batı’ya karşı bir duruşun ortaya çıkmasıyla 
Batı kanadının otorite ve imaj kaybına uğraması, kıtada diğer büyük devletlerin 
faaliyet göstermesi için alan açmıştır. Böylece bölgesel güç sıfatını haiz birçok 
devlet, Afrika’ya yönelik etkin politik adımlar atma gayretinde olmuştur.

Kıtada çok sayıda büyük devletin çıkarının bulunması, doğal olarak bu devletler 
arasında siyasi çekişmelerin ve rekabetlerin oluşmasına neden olmuştur. 
Bu rekabet genellikle ekonomik yatırımlar şeklinde ya da Afrika ülkelerinin 
yönetimlerinde sıklıkla gerçekleşen dış kaynaklı darbeler şeklinde kendini 
göstermiştir. Bölgede sonradan etkinlik gösteren güçler, henüz tam anlamıyla 
yerleşemedikleri bu bölgede çeşitli yatırımları yöntem olarak benimserken 
ABD’nin başını çektiği Batı kanadı, varlığını koruyabilmek adına siyasi darbeleri 
kurgulama ve desteklemeyi tercih etmiştir.

1 Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmamHatip Lisesi, osmansezgin2003@gmail.com

Türkiye de kendi içindeki siyasi sorunları ve istikrarsızlıkları büyük oranda 
gidermeyi başarmış bir ülke olarak son yıllarda kendi bölgesinde nüfuzunu 
artırmaya başlamış ve bölgesel bir aktöre dönüşmüştür. Bunun sonucunda 
diğer ülkeler gibi nüfuzunu geliştireceği alanlar arayışına girmiştir. Afrika da 
hem tarihi hem coğrafi hem de dini bakımdan bağları bulunması hasebiyle 
Türkiye’nin ilgi alanı içerisinde yer almıştır.

Türkiye, Afrika’yı sırf siyasi nüfuzunu artırabileceği bir saha olarak görmemiş; 
aynı zamanda yaptığı insani yardımlarla ve kültürel anlamda destekleriyle 
Afrika insanının sempati duyduğu etkili bir güç hâline gelmiştir.

Türkiye’nin Afrika’da gözle görülür şekilde varlık göstermesi ise
 1998 yılında Afrika’ya Açılım Politikası’nın başlatılması ve 3 yıl
sonrasında da AK Parti’nin iktidara gelerek yönetimde istikrar,

sağlamasıyla başlamıştır. Türkiye’nin kıtada sağlık, eğitim,
tarım, hayvancılık, idari ve sivil alt yapıların geliştirilmesi gibi

alanlarda yürüttüğü faaliyetlerinin önemli bir kısmına öncülük
eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ilk ofisini 2005

yılında Etiyopya’da açmasının ardından etkinlik alanına 21 ülke
daha eklemiş ve yaklaşık 7.000 projeyi tamamlamıştır. TİKA’nın

yanında kültürel etkinlikler düzenleyen Yunus Emre Enstitüleri, kıtada
Türk dili ve kültürünün tanınmasına öncülük etmektedir. Çok da uzun bir 

geçmişe sahip olmayan Türkiye Maarif Vakfı da 26 ülkede bulunan 175
 eğitim kurumuyla ve yurtlarıyla Afrika’da eğitim faaliyetleri yürütürken
kıtada FETÖ’yle mücadele konusunda en önde gelen kuruluşlardandır.

 Ayrıca bunlarla birlikte çeşitli insani yardım derneklerinin kıtadaki faaliyetleri 
ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının(YTB) yükseköğrenim 
öğrencilerine verdiği destekler, Türkiye’nin kıta genelinde daha yakından 
tanınmasını ve popülaritesinin artmasını sağlamıştır. Yine Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu(DEİK) de bu anlamda çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Bu sosyal faaliyetlerinin yanında Türkiye; Afrika ülkeleriyle kurduğu diplomatik 
ilişkileri karşılıklı ziyaretler, yeni diplomatik misyonların oluşturulması ve ticari 
faaliyetlerle güçlendirmektedir. 2005 yılında Afrika Birliğinde(AfB) gözlemci 
olan Türkiye, 2008 yılında birlik tarafından stratejik ortak ilan edilmiştir. Daha 
sonra 2013 yılında Afrika’ya Açılım Politikası yerini Afrika Ortaklık Politikası’na 
bırakmıştır. Bunların yanında Türkiye, 2009’dan bu yana kıtada 31 büyükelçilik 
açarak toplam 43 ülkede büyükelçiliğe sahip olmuştur.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri, BM misyonları kapsamında Mali ve Orta Afrika 
Cumhuriyeti’nde askerî unsur bulundururken Libya ve Somali ordularında da 
eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

Gerek başbakanlığı gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye’deki 
iktidarın öne çıkan ismi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarı 
döneminde Afrika’da gerçekleştirilen faaliyetlerin karşılığını almış; karizmatik 
bir siyasetçi olarak Afrika halkları ve özellikle Müslüman Afrikalılar tarafından 
tanınmaya başlamıştır. Bu durum çeşitli Afrika ülkelerine bizzat yaptığı 
ziyaretlerle pekişmiştir. Son olarak da 17-20 Ekim tarihlerinde Angola, Togo 
ve Nijerya’ya yaptığı ziyaretlerle son yirmi yılda 30 Afrika ülkesini ziyaret 
eden Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’yla olan siyasi ve ekonomik bağlarını 
güçlendirecek adımlar atmıştır.

Osman SEZGİN 1
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Erdoğan’ın ilk olarak yaptığı Angola ziyareti, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 
yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşımaktadır. Geçen aylarda Türkiye’ye 
ziyarette bulunan Devlet Başkanı Manuel Lourenço’yla yaptığı görüşmenin 
ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Erdoğan, bu ziyareti esnasında 
çeşitli alanlarda 7 anlaşmanın imzalandığını açıklamış ve savunma sanayii 
alanında işbirliği mesajları vermiştir. Ayrıca iki ülke arasında vize serbestisi 
anlaşması imzalanmıştır.2 Öte yandan THY, Erdoğan’ın bu ziyaretiyle birlikte 
başkent Luanda’ya seferlerini başlatmıştır.3

Angola ziyaretinin ardından Togo’ya geçen Erdoğan, Angola’da olduğu gibi 
bu ülkeye de Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu. 
Togo Cumhurbaşkanı Essozimna Gnassingbe ile gerçekleştirdiği görüşmenin 
ardından yapılan basın toplantısında Erdoğan, FETÖ’ye karşı duruşu nedeniyle 
Togo’ya teşekkür etti ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.4 
Ayrıca Erdoğan; Burkina Faso, Liberya ve Togo Cumhurbaşkanlarıyla dörtlü bir 
zirve gerçekleştirdi.5

Togo’daki temaslarının ardından son olarak Türkiye’nin Sahra Altı 
Afrika’daki en büyük ticaret ortağı durumundaki Nijerya’ya geçen Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile birlikte düzenlenen basın toplantısında 
askerî savunma ve güvenlik alanlarında Nijerya ile işbirliğine hazır olduklarını 
ve terörle mücadelede Türkiye’nin gösterdiği hassasiyetin Nijerya tarafından 
karşılık bulacağını ümit ettiğini dile getirdi. Erdoğan’ın bu şekilde Nijerya’da 
henüz varlığına göz yumulmakta olan FETÖ unsurlarına imada bulunmasının 
ardından iki ülke arasında çeşitli konularda 7 ayrı anlaşma imzalandı. Böylece 
sıcak bir biçimde karşılandığı Afrika’daki son durağında temaslarını sona 
erdiren Erdoğan, yurda döndü.6

Daha sonra 21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul’da Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve 
İş Forumu gerçekleştirildi. 45 ülkeden 3 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği 
yapan forumun kapanış programında konuşan Erdoğan, hâlihazırda 25 
milyar dolar düzeylerinde olan Türkiye-Afrika ticaret hacmini önce 50, daha 
sonra da 75 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca henüz 
kullanıma girmeyen TURKOVAC’ın Afrika ülkelerinin istifadesine sunulacağını 
belirtti.7 Bütün bunlarla beraber 27 Ekim’de Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı 
Mahamat Itno’nun Türkiye’yi ziyareti ve 17-18 Aralık tarihlerinde de Türkiye-
Afrika Üçüncü Ortaklık Zirvesi’nin gerçekleştirilecek olmasıyla, içinde 
bulunulan 2021 yılının Afrika’yla ilişkiler konusunda hareketli geçen önemli bir 
yıl olduğu anlaşılmaktadır.

Önümüzdeki Süreç
Türkiye, sevindirici bir durum olarak Afrika ile son yirmi yılda birçok alanda 
çeşitli ilişkiler kurmuş ve bu ilişkileri geliştirme çabasında olmuştur. Bununla 
beraber Türkiye’nin bu faaliyetleri, uluslararası alanda henüz ciddi anlamda 
ses getirebilmiş değildir. Türkiye’nin özellikle siyasi anlamda kıtaya olan 
yatırımlarını artırması gerekmektedir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere Türkiye’nin Afrika politikası büyük oranda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın odağında gelişim göstermektedir. Bu durum da 
bölgedeki politikanın şahıs odaklı yürüdüğünü göstermektedir. Türkiye’nin 
kıtada daha sürdürülebilir ve sağlam bir politikaya sahip olabilmesi için bu 
vaziyetten bir miktar sıyrılması gerekmektedir. Ayrıca kıtaya dair izlenen 
politikada kısmi bir strateji eksikliği ve plansızlık görülmektedir. Bu durumun 
telafi edilmesi Türkiye’nin faydasına olacaktır.8

Türkiye’nin kıta ülkeleriyle olan ilişkilerini geliştirmesi için D-8, İslam İşbirliği 
Teşkilatı gibi kuruluşları ve oluşturulabilecek ülkelerarası organizasyonları 
etkin şekilde kullanması mümkündür. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ile hem 
dini hem de coğrafi bakımdan yakınlığa sahip olan Türkiye, bu yakınlığını 
değerlendirebilmeli ve bölgede birleştirici bir role sahip olmalıdır. Ancak 
kaçınılmazdır ki Afrika ülkelerini güdümünde bulunduran ülkeler, Türkiye’nin 
çalışmalarından rahatsız olacaklardır. Şimdilik bu rahatsızlık doğrudan 
diplomatik problemler şeklinde açığa çıkmasa da ileride bunun Türkiye ile söz 
konusu ülkeler arasında sorun teşkil etmesi mümkündür.

Bu anlamda Türkiye’nin önündeki engellerden bir diğeri de kıta ülkelerinde 
sıklıkla karşılaşılan antidemokratik askerî müdahaleler ve bunların 
sonucunda meydana gelen siyasi istikrarsızlıklardır. Artık darbenin 
sıradanlaşan bir olgu hâline geldiği bu ülkelerde, Türkiye’nin siyasi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel yatırımları ve çabaları her daim risk altındadır. Herhangi bir 
askerî müdahalenin bu yatırımların tamamının boşa gitmesine sebep olması 
mümkündür. Sözgelimi son yıllarda Türkiye ile olumlu ilişkiler geliştiren 
Sudan’daki Ömer el-Beşir rejiminin 2019 yılında devrilmesi, daha sonrasında 
çok sayıda darbe girişiminin meydana gelmesi ve son olarak da 25 Ekim 
günü tekrar başarıya ulaşan bir darbenin vuku bulması; bu ülkede herhangi 
bir yatırımın yapılmasını ve diplomatik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini gerek 
Türkiye açısından gerekse diğer ülkeler açısından imkânsız kılmıştır.

Sudan’da yaşanan durumun bir benzeri daha önce Mısır’da da yaşanmıştır. 
Türkiye’nin diğer Afrika ülkelerinden tamamen farklı karakterde olan Mısır’la 
ilişkileri önemsemesi gerekmektedir. Mevcut rejimin bir darbe mahsulü 
olması durumu değiştirmemektedir. Türkiye’nin Mısırlı Müslümanların 
durumunu ve haklarını da gözeterek aynı coğrafyayı paylaştığı bu ülkeyle 
ilişkilerini belli oranda iyileştirmesi hem kendi açısından hem de dağınık 
durumdaki İslâm coğrafyası açısından olumlu bir gelişme olacaktır.

Son olarak Afrika ile ilişkiler hususunda Libya’ya değinilmesi gerekmektedir. 
Taraflar arasında imzalanan ateşkes neticesinde durağanlaşan ülkede, iki 
kutupluluk hâlen devam etmektedir. Bu sebeple henüz etkili bir çözüme 
varılamayan bu bölgede etkin bir aktör olan Türkiye’nin mevcut durumda 
teyakkuz hâlini koruması gerekmektedir. Seçimlerin de yaklaştığı bir 
atmosferi yaşayan Libya’nın akıbetini ise zaman gösterecektir. Özetle kısa 
vadede Afrika’ya yönelik attığı adımları artırması ve geliştirmesi, uzun vadede 
de kıtadaki Batı hegemonyasını ve artmakta olan Çin ve Rus etkisini kırması; 
Türkiye’nin bölge için geliştireceği politikanın araç ve amaçları olmalıdır.

2 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211017.pdf
3 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-angolaya-savunma-

sanayii-konusunda-her-turlu-destegi-vermeye-haziriz/2395527
4 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-togonun-feto-ile-

mucadelemiz-baglaminda-verdigi-destek-takdire-sayandir/2396792
5 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cumhurbaskani-erdogan-togoda-uc-afrika-

ulkesinin-liderleriyle-bir-araya-geldi/2396943
6 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-nijeryayla-askeri-

savunma-ve-guvenlik-konularinda-is-birligimizi-guclendiriyoruz/2397583
7 https://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-afrika-ile-ticarette-hedef-75-milyar-

dolar
8 https://www.indyturk.com/node/426541/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/

t%C3%BCrkiyenin-afrika-politikas%C4%B1-bir-tebrik-bir-ele%C5%9Ftiri

Kaynaklar
1. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyenin-afrikada-etkisi-artiyor/2398371
2. https://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa



19

İşgal Güçlerince Düzenlenen Baskınlarda Onlarca Filistinliye Gözaltı

İşgal rejiminin hukuksuz uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. 
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre işgalci İsrail güçleri, Batı Şeria ve 
Kudüs’ün çeşitli bölgelerine baskın düzenledi. Baskınlarda Batı Şeria’da 24 
kişi, Kudüs’te ise 4 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi. İşgal altındaki 
Batı Şeria ve Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen işgal güçleri, çeşitli 
iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

IMF’den Enfl asyon Açıklaması: Gelecek Yıl Enfl asyon Nasıl Olacak?

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Brüksel’de 
gerçekleştirilen Euro Grubu Toplantısı bitiminde gazetecilere açıklamalarda 
bulundu. Toplantıda, Euro Bölgesi ekonomik görünümünü değerlendirdiklerini 
aktaran Georgieva, bölge ekonomisinin 2020’de yüzde 6.5 küçüldüğünü 
anımsattı. Georgieva, “Euro Bölgesi ekonomisi, yüksek aşılama seviyeleri ve 
devam eden güçlü politik destekler sayesinde hızla toparlanıyor” dedi.

Temas Hattında Çatışma: 1 Azerbaycan Askeri Şehit Oldu

Rusya’nın yardımına sığınan Ermenistan temas hattında provokasyonlarına 
devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada, gece saatlerinde Ermenistan askerlerinin yaptığı provokasyon 
sonucunda Asıf Aliyev isimli bir Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği 
belirtildi. Savunma Bakanlık açıklamasında, oluşan gerginliğin tüm 
sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğunu belirtti.

Libya’da Tansiyon Yükseliyor: Seçimler Ertelensin Çağrısı Yapıldı

Türkiye’nin desteklediği Trablus merkezli Devlet Yüksek Konseyi, 24 
Aralık’taki başkanlık ve parlamento seçimlerinin şubat ayında yapılması 
için “bir inisiyatif başlattıklarını” duyurdu. Çağrının sebebi ise Seçimlerde 
Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi ’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi  ve 
Fransa, Mısır, Rusya ve BAE’nın desteklediği Halife Hafter gibi tartışmalı 
isimlerin de başkanlığa aday olması.



Gerasimov: Ukrayna’nın Donbass’taki Tüm Provokasyonlarını Bastıracağız

Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin arttığı bir dönemde Rusya Genelkurmay 
Başkanı Valeriy Gerasimov, yabancı ülkelerin Moskova’daki askeri 
ataşelerine bölgedeki durum hakkında bir brifi ng verdi.

Gerasimov, “Ukrayna’ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar 
tedarik edilmesi, Kiev’i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor. Ukrayna 
ordusu, Donbass’ta ABD tarafından sağlanan Javelin tanksavar füze 
sistemlerinin kullanılmaya başlandığını, ayrıca Türk yapımı silahlı insansız 
hava araçları kullandıklarını açıkladı. Sonuç olarak, ülkenin doğusunda 
bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor” ifadelerini 
kullandı.
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ABD’den Çin’e Diplomatik Boykot: 2022 Kış Olimpiyatlarına Katılmıyor

Binlerce Doğu Türkistanlı Müslümanı işkence kamplarına kapatan Çin’e, 
ABD’den sembolik da olsa yaptırım geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 
yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle şubat 
ayında düzenlenecek olan Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik 
Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacağını duyurdu.

Doğu Türkistan’daki Soykırıma Vurgu Yaptılar
Psaki, “Biden yönetimi, Çin’in Doğu Türkistan’da devam eden soykırımı, 
insanlığa karşı suçları ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 
Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına herhangi bir diplomatik veya resmi 
temsilci göndermeyecek” dedi.

Güney Kafkasya’da 6’lı Platformun İlk Adımı Atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışı sağlamak için 6’lı iş birliği 
platformunu önerdi. 

3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı bugün Rusya’nın 
başkenti Moskova’da düzenlenecek. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, 
Rusya, İran ve Gürcistan’dan oluşan 6’lı platformun ilk toplantısına Gürcistan 
katılamayacağını bildirdi.

Belarus’tan İngiltere ve AB’ye Yaptırım!

Polonya sınırında göçmen krizine sebep olmakla suçlanan Belarus yönetimi, 
AB ve İngiltere’nin yaptırımına karşılık verdi. Belarus Dışişleri Bakanlığı 
tarafından yapılan açıklamada, “Belarus hükümeti, Belarus’a yasadışı şekilde 
yaptırım uygulayan ülkelerden gelecek bir dizi malın ithalatını yasaklama 
kararı aldı” ifadelerine yer verildi.

Liste Genişletilecek 
En kısa zamanda konuya ilişkin bir kararnamenin yayınlanacağını belirten 
Dışişleri Bakanlığı, ulusal havayolu şirketi Belavia’ya uygulanan yaptırımların 
benzerinin de İngiltere ve AB devletlerinin havayolları fi rmalarına 
uygulanacağını kaydetti. Bakanlık, Belarus topraklarına girişi yasak olan 
kişiler listesinin de genişletileceğini duyurdu.






