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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Almanya, Avrupa’nın yüzölçümü bakımından büyük ülkelerindendir. 
Günümüzde, aralarında II. Dünya Savaşı döneminde izlediği yayılmacı politika 
ile bir kısmını ya da tamamını topraklarına katmış fakat sonrasında kaybetmiş 
olduğu bazı ülkelerin de bulunduğu Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, 
Fransa, İsviçre, Avusturya, Çekya ve Polonya ile sınır komşusudur.

Yaklaşık 83,2 milyonluk bir nüfusa sahip olan Almanya’nın nüfus yoğunluğu 
km2 başına 237 kişidir. Nüfus artış hızı %0,2 olan ülkede ortalama yaşam 
süresi kadınlarda 83,3, erkeklerde 78,6, nüfusun genelinde ise 80,9 yıldır. 
Doğum oranının kadın başına 1,5 çocuk olduğu ülkede en büyük şehirler 
Berlin (3,8 milyon), Hamburg (1,9 milyon) ve Münih’tir (1,5 milyon).6

2 https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-germany.html
3 https://www.dw.com/en/germany-catholic-church-sees-record-drop-in-

membership/a-53959392
4 https://www.deutschland.de/en/topic/life/religions-in-germany-facts-and-figures
5 https://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-in-germany.html
6 https://www.dw.com/en/top-10-germanys-largest-cities/g-52632011
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Resmi Adı Almanya Federal Cumhuriyeti

Başkenti Berlin

Dili
Resmi dili Standart Almancadır. Almancanın 
yanında Türkçe başta olmak üzere azınlık dilleri 
ve İngilizce gibi yabancı diller de konuşulur.2

Dini
Resmi dini yoktur. %52,1 Hristiyan3, %5,5
Müslüman, %6 Diğer, %36 İnançsız4

Nüfus 83.132.799

Nüfusun Etnik Dağılımı
%80 Alman, %3,7 Türk, %1,9 Polonyalı, %1,5 Rus, 
%1 İtalyan, %11,9 Diğer5

Meryem SEZGİN1

ÜLKE RAPORU

Yüzölçümü 349.380 km2

Para Birimi Euro

Yönetim Şekli Çift kamaralı federal çok partili cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı : Frank-Walter Steinmeier
Başbakan : Angela Merkel

ALMANYA
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Siyasi Yapısı
Almanya’nın resmi adı Almanya Federal Cumhuriyeti’dir ve ülke federal 
demokrasi ile yönetilir. Almanya’da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 
Başbakan ise Angela Merkel’dir. Avrupa ve dünya siyasetinde önemli bir 
yere sahip olan Merkel’in Eylül 2021 seçimleri için adaylığını koymayacağını 
duyurması ile birlikte Almanya’yı yeni bir dönem beklemektedir.7

Almanya Cumhurbaşkanının resmi adı federal cumhurbaşkanıdır ve 5 
yıllığına seçilir. Cumhurbaşkanının seçilmesi Federal Kongre adı verilen ve 
tüm Bundestag üyelerine ilaveten eyalet parlamentoları tarafından seçilen 
delegelerden oluşan bir yapılanma tarafından gerçekleştirilir. Cumhurbaşkanı 
adayları, seçilebilmek için Federal Kongre üyelerinin çoğunun oyunu almak 
zorundadır. Almanya Başbakanının resmi adı ise şansölyedir ve 4 yıllığına 
seçilir. Başbakan adayları, seçilebilmek için Bundestag üyelerinin mutlak 
çoğunluğunun oyunu almak zorundadır.

Alman Parlamentosu Federal Konsey (Bundesrat) ve Federal Meclis 
(Bundestag) olmak üzere çift kamaraya sahiptir. Bundesrat 69 üyeden oluşur. 
Bu üyeler, üye sayısı 3-6 arasında değişen ve 16 eyaletin her birini temsil eden 
16 çok üyeli seçim bölgesinden seçilir ve eyaletlerdeki bölgesel hükümetleri 
temsil ederler. Bundestag ise 4 yıllığına seçilen 598 üyeden oluşur. Bunların 
yarısı, tek üyeli seçim bölgelerinden çoğunluk oylaması ile seçilir. Diğer yarısı 
ise karma üyeli nispi temsil sistemi ile 4 yıllığına seçilir.

Alman seçmenleri seçimlerde iki oy kullanır. Seçmen; bu oyların birincisinde, 
bulunduğu tek üyeli seçim bölgesindeki adaylardan birine oy verir ve en çok 
oy alan aday seçilir. İkincisinde ise partilere ait kapalı listeler seçime tabidir 
ve her partinin Bundestag’da ne kadar sandalyeye sahip olacağı, bu ikinci 
oylardan aldığı oya oranla belirlenir.8 Bir başka deyişle bir eyalette ikinci 
oyların partilere göre dağılımı o eyaletin tüm milletvekillerinin sandalye 
dağılımına yansıtılmaktadır. Fakat bir partinin parlamentoya girebilmesi 
için ülke çapında aşması gereken %5 oranında bir seçim barajı vardır. Parti 
ya bu seçim barajını aşmak ya da en az 3 seçim bölgesini kazanmış olmak 
zorundadır. Seçim hukukunda özel bir korumaya sahip olan bazı azınlık 
partilerinin ise bir seçim bölgesini kazanmış olmaları, baraja takılmamaları 
için yeterlidir. Ayrıca bir parti eğer barajı aşamamış olsa bile birinci oylarla 
seçilen milletvekillikleri korunur, ikinci oyların bu milletvekilliklerini etkilemesi 
söz konusu değildir.

Uygulanan bu sistemde bazen partilerin ikinci oyda aldıkları oy miktarına 
mukabil kazandıkları milletvekilliği sayısı, birinci oyda doğrudan kazandıkları 
milletvekilliklerinden daha az olabilmektedir. Böyle durumlarda sözgelimi 
birinci oyda 33, ikincisinde 30 sandalye kazanan bir partiden 3 sandalye 
geri alınmaz ve parlamentoda 30 yerine 33 sandalyeye sahip olur. Bunun 
sonucunda normalde 598 olan Bundestag üyesi sayısı artmış olur ve bu 
fazladan sandalyeler “ek milletvekilliği” olarak adlandırılır.9

Ekonomik Yapısı

Kaynak: Dünya Bankası 2019

Yüksek gelirli ülkeler arasında olup en varlıklı ülkelerden biri olan Almanya, 
dünyanın en büyük 4., Avrupa’nın ise en büyük ekonomisidir.10 Almanya 
dünyanın en dışa açık ekonomilerinden biridir. GSYİH’sinin yaklaşık yarısını 
ihracat sonucu elde eden ülke, Çin ve ABD’den sonra dünyanın en büyük 
ihracatçısıdır.11

Avrupa’nın en sanayileşmiş ülkesi olan Almanya’nın ekonomisi çeşitli 
sektörlere sahiptir. Otomotiv sektörü ülkenin en büyük sektörüdür ve 
makine mühendisliği, elektrik ve elektronik donanım ve kimyasal üretimi 
gibi özelleşmiş sektörler de ekonomide önemli yer taşımaktadır. Bunların 
hepsini kapsayan sanayi sektörü GSYİH’nin %26,8’ini karşılarken işgücünün 
de %27’sinin geçim kaynağıdır. 

7   https://www.dw.com/en/german-government-sets-date-for-next-election-
september-26-2021/a-55723071

8  https://www.electionguide.org/countries/id/82/
9  Dünyada Seçim Sistemleri, sf.78, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, 

2020.  https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/dunya_secim_sistemleri.pdf
10 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/germany/economical-

context
11 https://home.kpmg/de/en/home/insights/2020/10/international-business/

economic-key-facts-germany.html
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GSYİH 3,861 trilyon dolar

Kişi Başı GSYİH 46.445,249 dolar

GSYİH Büyüme Hızı %0,555

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %0,281

Milli Gelir (Atlas Metodu) 4,039 trilyon dolar

Milli Gelir Büyüme Hızı %1,494

Kişi Başı Milli Gelir 48.580 dolar

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı %1,189

Enflasyon %1,446

Resmi Döviz Kuru 0,893 Euro ≈ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %3,14

Genç İşsizlik Oranı %5,77

İş Gücü 43.356.611 (2020)
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Ekonominin en büyük sektörü olan hizmet sektörü GSYİH’nin %62,4’ünü ve 
işgücünün %72’sini karşılarken tarımın yeri ise oldukça küçüktür. GSYİH’in 
%0,8’ini oluşturan ve işgücünün %1’ine iş imkanı sağlayan tarım sektöründe 
üretilen ana ürünler süt ve domuz eti ile şeker pancarı, patates, buğday, arpa 
gibi tahıllardır.

COVID-19 salgını tüm dünyayı olduğu gibi Alman ekonomisini de önemli ölçüde 
etkilemiştir. 2020 yılında Almanya’nın borç-GSYİH oranı, 18 yıl içinde ilk defa 
AB kriterlerinin (%60) üstüne çıkarak %73,3 olmuştur. Bunun sebebi COVID-
19’la mücadelede alınması gereken tedbirler ve ekonominin stabilizasyonu 
için ortaya çıkan beklenmedik harcamalar olarak görülmektedir. Ayrıca 2020 
bütçesinde de %5,8 oranında bir açık kaydedilmiştir.12

Almanya’nın resmi istatistik kurumu Destatis’e göre on yıldır kesintisiz 
artan Alman GSYİH’si 2020’de %4,9 oranında azalmıştır. Fakat %9’un 
üzerinde bir daralmanın görüldüğü İtalya ve Fransa, hatta son 300 yılın en 
büyük daralmasını yaşayan (%11,3) İngiltere gibi diğer Avrupa ülkeleriyle 
kıyaslandığında ve Avrupa GSYİH’sinin 2020’de %6,8’lik tarihi bir daralmaya 
şahitlik ettiği göz önünde bulundurulduğunda Almanya’nın çok daha iyi bir 
durumda olduğu görülebilmektedir. Zira Euro bölgesi 2019 seviyesi ekonomik 
durumuna en erken 2022’de dönebilecektir. Ayrıca Alman ekonomisinde 
görülen %5’lik daralma; küresel ekonomik buhran döneminde, 2009’da 
görülen %5,7’lik daralmadan ve analistlerin 2020 yılı için bulundukları 
tahminlerden daha az olmuştur.13 14 15

IMF’nin 2021 Nisan ayında yayınladığı Dünya Ekonomik Raporu’na göre 
2020’de %4,9 oranında daralan Almanya ekonomisi 2021’de %3,6 ve 2022’de 
%3,4 oranlarında gerçekleşmesi beklenen büyüme ile toparlanma sürecine 
girmiş bulunmaktadır.

Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

Almanya’nın ana ihracat kalemleri makineler ve mekanik teçhizat, demiryolu 
harici araçlar, elektrikli makineler, eczacılık ürünleri ve çeşitli ekipmanlardır. 
Ana ihracat ortakları ise ABD, Çin, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık’tır.

Kaynak : ITC Trademap

Almanya’nın ana ithalat kalemleri makineler ve mekanik teçhizat, elektrikli 
makineler, demiryolu harici araçlar, mineral yakıtlar ve eczacılık ürünleridir. 
Ana ithalat ortakları ise Çin, Hollanda, ABD, Polonya, Fransa ve İtalya’dır.

Kaynak : ITC Trademap

12 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/germany/economical-
context

13 https://home.kpmg/de/en/home/insights/2020/10/international-business/
economic-key-facts-germany.html

14 https://www.dw.com/en/german-government-slashes-gdp-growth-forecast/
a-56360970

15 https://www.theguardian.com/world/2021/jan/14/germany-economy-shrank-by-
just-5-in-2020-amid-covid-19
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Almanya Dış Ticaret Verileri (bin $)

2018 2019 2020

İhracat 1.556.622.939 1.486.877.250 1.377.752.311

İthalat 1.286.008.402 1.236.217.435 1.171.857.560

Hacim 2.842.631.341 2.723.094.685 2.549.609.871

Denge 270.614.537 250.659.815 205.894.751

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 1.486.877.250 1.377.752.311

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

261.225.984 236.259.194

Tren, tramvay yolları ve
levazımı dışında araçlar,
aksamı ve aksesuarları

244.648.222 211.021.943

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

158.450.943 151.654.587

Eczacılık ürünleri 90.294.694 97.687.099

Optik, fotoğrafik, sinematografik, 
ölçüm, kontrol, hassasiyet, tıbbi 
yada cerrahi ekipmanlar

79.457.606 74.464.733

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2019 2020

Toplam 1.236.217.435 1.171.857.560

Makineler, mekanik teçhizat,
nükleer reaktörler vb. ve parçaları

160.676.106 149.703.330

Elektrikli makineler ve parçaları, 
ses kayıt cihazları ve televizyon

151.586.502 149.140.584

Tren, tramvay yolları ve levazımı 
dışında araçlar, aksamı ve
aksesuarları

137.101.039 122.913.745

Mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 108.989.617 78.356.955

Eczacılık ürünleri 58.585.025 65.827.806
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Türkiye-Almanya İlişkileri
İki ülke arasındaki ilişkiler yüzyıllardır sürmektedir. I. Dünya Savaşı’nda 
müttefik olan ülkeler arasındaki ilişkiler, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde 
1960’larda imzalanan işgücü anlaşması neticesinde binlerce Türk işçisinin 
Almanya’ya gitmesiyle güçlenmiştir. Buna ilaveten karşılıklı yapılan 
ziyaretler ve ülkede yaklaşık 3 milyon Türk’ün bulunması ilişkileri canlı tutan 
etkenlerdendir.16

Türkiye-Almanya ilişkileri “karşılıklı bağımlılık” olarak yorumlanabilir. 
Almanya’nın ‘Ermeni soykırım’ını kabul etmesi gibi durumlarda kriz 
boyutlarına ulaşan gerilimler yaşanmışsa da her iki taraf da ilişkileri düzgün 
tutmak için çaba sarf etmektedir. Ayrıca sıkı ekonomik ilişkiler de ülkeleri 
birbirine bağlamaktadır. Almanya Türkiye’nin en büyük, Türkiye Almanya’nın 
17. en büyük ticaret ortağıdır. Türkiye, ihracatının %10’unu ve ithalatının 
%9’unu Almanya ortaklığında gerçekleştirmektedir.17

 
Ülke Tarihi
Avrupa ve dünyayı getirdiği sonuçlarla önemli ölçüde etkileyen Reform 
hareketinin memleketi olan Almanya köklü bir tarihe sahiptir. Yüzyıllar 
boyunca çeşitli prenslikler ve imparatorlukların yönettiği ülke, Batılı devletler 
arasındaki sömürge savaşına Alman İmparatorluğu olarak katılmıştır. Osmanlı 
ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları ile I. Dünya Savaşı’na giren Alman 
İmparatorluğu bu savaştan ağır bir yenilgi ile ayrılınca yapılan ihtilalle yıkılmış 
ve yerine 1933’e kadar devam edecek olan Weimar Cumhuriyeti kurulmuştur.
Adolf Hitler’in 1933’te iktidara gelmesi Nazi Almanya’sının başlangıcı kabul 
edilmiş ve Hitler’in “ari ırk” politikası 50 milyondan fazla hayata mal olan II. 
Dünya Savaşı’na ve milyonlarca Yahudi’nin öldürüldüğü Holokost’a sebep 
olmuştur. II. Dünya Savaşı’nı kaybeden Almanya Müttefikler tarafından işgal 
edilmiş ve komünist Doğu ile kapitalist Batı Almanya olarak bölünmüştür. İki 
dünya görüşünün en belirgin çarpışmalarından olan ülkenin bu dönemini 
Berlin Duvarı simgelemektedir. 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 
akabinde birleşen Almanya, kısa sürede Avrupa’nın öncü ülkelerinden biri 
haline gelmiştir.18

Ülkede İslamiyet
Diğer Avrupa ülkeleri gibi Almanya da İslam’la Haçlı Seferleri vasıtasıyla 
tanışmıştır. İlerleyen dönemde ise Osmanlı Devleti ile olan ilişkiler genel olarak 
Almanya-İslam etkileşiminin ana ekseni olmuştur. 20. yüzyılda ise özellikle

1960’larda ülkeye göç eden işçi nüfus ülkedeki Müslüman nüfusu 
oluşturmuştur.19

Almanya’da yaklaşık 4,5 milyon Müslüman yaşamaktadır. Almanya’da 
yaşayan Müslümanların %50,6’sı Türk’tür ve %74’ü Sünni, %7’si de Şii’dir. 
Ülkede bulunan yaklaşık 2600 cami arasında 900 cami Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği’ne (DİTİB) aittir.20 Almanların İslam hakkındaki yaklaşımları genel 
olarak barışçıl olmakla beraber özellikle cami inşası, ezan ve kadınların 
toplumda başörtüsü kullanmalarına bağlı bazı sorunlar yaşanmaktadır.21

COVID-19
Almanya, COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biridir. 28 Ocak 
2020’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü ülke, Nisan 2021 itibariyle üçüncü 
dalga sürecine girmiştir. Hükûmet, salgının ilerleyişini yavaşlatmak adına 
bazı önlemleri uygulamaya koymuştur. Maske zorunluluğu getirilmiş,22 
ülkeye giriş-çıkışlarda negatif test bildirilmesi ve özellikle Fransa’dan gelen 
yolcuların negatif test bildirmenin yanında 10 günlük bir karantinaya girmesi 
zorunlu kılınmıştır.23

DSÖ’ye göre 15 Nisan 2021 itibariyle Almanya’da 3.073.442 vaka kaydedilmiş 
ve 79.381 kişi ölmüştür. En çok vaka sayısının 33.777 vaka ile 18 Aralık 2020’de, 
en çok ölü sayısının ise 1244 ölü ile 14 Ocak 2021’de görüldüğü ülke, salgından 
en çok etkilenen 10. ülkedir.

16 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-almanya_-siyasi-iliskileri.tr.mfa
17 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-almanya-iliskilerini-anlamak-meydan-

okumalarla-dolu-isbirligi/1722590#
18 https://insamer.com/tr/almanya_1100.htm
19 https://insamer.com/tr/almanyada-muslumanlar_1439.html
20 https://www.goethe.de/ins/id/en/kul/ges/mid/21074354.html
21 https://www.dw.com/en/study-shows-what-germans-think-about-islam/

a-886686
22 https://www.bbc.com/news/explainers-53640249
23 https://www.bbc.com/news/world-europe-56537389
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Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ABD’nin hegemon güç olarak yer aldığı tek 
kutuplu bir sistem ortaya çıkmıştı. Rusya’nın 2008 Gürcistan müdahalesine 
kadar geçen süreç içerisinde, Rusya ABD’nin tek kutuplu düzenine karşı 
herhangi bir direniş gösterememiştir. Bu süreçte Yakın Çevre Doktrinini 
ilan etmiş ve bu çerçevede özellikle eski Sovyet coğrafyasında tekrardan 
hâkim güç konumuna gelmeye çalışmıştır. ABD ise bu dönemde dünya 
jandarmalığı rolünü üstlenmiş ve dünyada meydana gelen krizlere karşı 
tek başına müdahale etme eğiliminde olmuştur. Her ne kadar 11 Eylül 
saldırıları ile ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni sona erdi tartışmaları yaşansa 
da, ABD’nin tek kutuplu dünya düzenine en ciddi başkaldırı 2007 Münih 
Güvenlik Konferansı sırasında Rusya Devlet Başkanı V. Putin tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 08.08.2008 yılında Rusya’nın Gürcistan’a orantısız güç 
kullanarak girmesi uluslararası sistemde etkin bir güç olarak kendisinin de yer 
aldığının ilanı olmuştur. Bu sürece gelinirken gerçekleşen Turuncu Devrimler 
ve Rusya’nın yakın coğrafyasındaki ülkelerde Batı yanlısı rejimlerin kurulması 
çabaları, Rusya tarafından çevrelendiği hissini uyandırmış ve Rusya Gürcistan 
müdahalesi ile buna izin vermeyeceğini göstermiştir. Rusya daha henüz 
uluslararası arenada aktif rol almaya başlamadan önce, ABD eski Sovyet

1 Sakarya Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler

coğrafyasında Batılı kurumlarla birlikte etki kurma çabasına girişmişti. 
Bu doğrultuda Ukrayna ve Gürcistan gibi devletlerin AB ve NATO üyelikleri 
gündeme getirildi. Rusya’nın petrol fiyatlarındaki artış ile kendini toparlamaya 
başlaması ve dünya arenasına tekrardan çıkışı ile birlikte Soğuk Savaş 
döneminin kutup liderleri arasında tekrardan büyük bir rekabet başlamış 
oluyordu. Bu dönemi, Soğuk Savaş döneminden ayıran en önemli farklılığı 
dünyada iki kutuplu bir sistem yerine yavaş-yavaş birçok güç merkezinin 
olduğu bir sisteme geçilmesi oluşturmaktaydı. Rusya ve ABD arasındaki ilk ciddi 
sorun 2013 yılında Ukrayna’da başlayan halk hareketlenmesi ile yaşanmıştır. 
Yanukoviç’in AB ile ortaklık antlaşmasını imzalamayacağını bildirmesi üzerine 
başlayan protesto gösterileri kısa bir sürede uluslararası krize dönüştü. Bu 
süreçte Rusya, ülkedeki Rus yanlılarını ve özellikle Ukrayna’nın doğusundaki 
ayrılıkçı hareketi desteklemiştir. ABD ise Yanukoviç’in iktidarının değişmesini 
memnuniyetle karşılamıştır. Poroşenko’nun iktidara gelmesi üzerine 
Rusya’nın tepkisi sert olmuş ve Ukrayna krizinin Batı tarafından oluşturulduğu 
dile getirilmiştir. Rusya’nın, Rus azınlığı bahane ederek Kırım’ı ilhak etmesi ABD 
ile ilişkilerini iyice geren nokta olmuştur. ABD’nin Afganistan ve Irak işgalleri 
sırasında büyük maliyetler yüklenmesi ve karşısında bu defa uluslararası 
sistemin önemli güçlerinden olan Rusya’nın yer alması direkt müdahale 
konusunun seçenekler arasında yer almamasına neden oldu. Bu dönemde 
ABD olaylara temkinli yaklaşmış ve uluslararası kurumlarla birlikte Rusya’ya 
karşı yaptırım kararlarının alınmasında öncülük etmiştir. Bu dönemde iki 
devlet arasındaki ilişkiler Suriye Krizi’nin de devam etmesi ve iki devletin de 
krize müdahil olmasıyla birlikte gergin olarak seyretmeye devam etmiştir. 
2010 yılında başlayan Arap Baharı Suriye’ye sıçramış ve bölgedeki nüfuz 
kurma mücadelesinde önemli bir yeri olan Suriye iki devlet arasındaki yeni 
rekabet alanını oluşturmuştur. Krizin ilk yıllarında ABD Esad’sız bir yönetimi 
tercih etmiş, fakat zamanla bu kararından geri adım atmıştır.
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Rusya ise baştan beri Esad’lı çözümün savunucusu olmuştur. Ortadoğu Soğuk 
Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve ABD arasında önemli nüfuz kurma 
mücadelelerinin yaşandığı bir coğrafyaydı. Soğuk Savaş sonrası dönemde 
Rusya’nın tekrardan uluslararası sisteme dâhil olması, Ortadoğu üzerinden 
nüfuz mücadelelerinin iki devlet arasında tekrardan yaşanmaya başlamasına 
neden olmuştur.2

Ukrayna Krizi ve Kırım’ın İlhakı
SSCB’nin dağılmasının ardından Sovyet ülkelerine bağlı olan devletler 
soğuk savaş sonrası kendi bağımsızlığı için mücadele etmiştir. Bağımsızlık 
mücadelesinin en demokratik ülkesi Ukrayna olmuştur. Halk referandumu 
yapılmıştır Aralık 1991 yılında yüzde doksan bir oy alarak kabul edilmiştir. 
24 Ağustos 1991 de Ukrayna Yüksek Kurulu tarafından bağımsızlığını ilan 
edilmiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Batılı ülkeler ve Batılı ülkelerin 
ağırlığı bulunan kurumların eski Sovyet coğrafyası ile yakın ilişkiler geliştirme 

çabası temel olarak, Rusya’nın askeri olarak sınırlandırılmasını, Hazar ve 
Orta Asya enerji kaynakları üzerinden enerji kartının elinden alınmasını 
hedeflemiştir. Her ne kadar Rusya Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
bir bunalım sürecine girmiş olsa da Batılı devletler Sovyetlerin en önemli 
halefi konumundaki Rusya’nın tekrardan eski Sovyet coğrafyasında etkili 
bir aktör olarak yer almasını ve yeni bir bloklaşma ihtimalinin doğmasını 
istememekteydi. Bu çerçevede Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan’da renkli 
devrimlerle birlikte bu ülkelerde iktidara Batı yanlısı isimlerin gelmesi, genel 
olarak ABD ve AB’nin Rusya hamlesi olarak görülmüştür. Rusya Federasyonu, 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından 
uluslararası sistemde güç dengesinin kendi aleyhinde gelişmesi nedeniyle 
eski Sovyet ülkelerine karşı ‘Yakın Çevre Doktrini’ni geliştirmeye başlamıştır. 
Rusya kendisini güneyden çeviren bu devletlerin oluşturduğu coğrafyayı dış 
politikasının en öncelikli etki alanı olarak tanımlamış, bu bölgelerdeki her 
türlü gelişmeden birinci derece sorumlu olduğunu iddia etmiştir. Rusya’nın 
Yakın Çevre Doktrini ile temel amacını, eski Sovyet coğrafyasında ABD 
önderliğindeki Batılıların bölgede aktif olmasını engellemek ve Soğuk Savaş 
dönemindeki gibi çevrelenmeye karşı önlem alabilmek oluşturmaktaydı.

Suriye Krizi Çerçevesinde Rusya ve ABD İlişkileri
2010 yılında Tunus’ta başlayan ve daha sonra tüm Ortadoğu’ya yayılmaya 
başlayan demokratikleşme hareketinin, bilinen adıyla “Arap Baharı” zincirinin 
son halkasını Suriye oluşturmuştur. Tunus ve Libya’da rejim değişikliği, 
Mısır’da ilk olarak demokratik bir yönetim ardından askeri darbeyle vesayete 
geçiş denemesinin sonrasında Mart 2011’de Suriye’de Arap Baharının dalgası 
olarak başlayan olaylar, zamanla iç savaşa dönüşmüştür. Suriye’de yaşanan 
kriz, 2011 Mart’ta Esad yönetimindeki rejim ve muhalif güçler arasındaki 
çatışmalarla başladı ve günümüzde hala devam etmektedir. Yaklaşık 10 yıldır 
devam eden krizin vahim sonuçları olarak on binlerce kişi hayatını kaybetmiş, 
evsiz kalmış ya da ülkedeki şiddet ortamından kaçarak Türkiye, Irak ve Lübnan 
gibi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Mart 2011’de Esad rejimine 
karşı başlayan gösterilerin rejim tarafından sert müdahalelerle önlenmeye 
çalışılması ve askeri müdahaleye başvurulması ile ülke kısa süre içerisinde 
kaosa sürüklenmiş ve halk hareketlerinin uluslararası bir krize dönüşmesinin 
yolu açılmıştır. Arap Baharı Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Ürdün gibi ülkelerde 
kısa sürede sonuçlanırken, Suriye’de başlayan hareketlenme günümüzde 
hala devam etmektedir. Suriye krizinin 2011 Mart’ından beri devam etmesinin 
en temel nedeni krizin bir süre sonra uluslararası bir krize dönüşmesi ve bu 
noktada bölgesel ve küresel aktörlerin yanı sıra birçok terörist grubunda krize 
dâhil olmasıdır. Suriye Ortadoğu’da özellikle Amerikan-İsrail hâkimiyetine 
karşı Tahran-Şam-Hizbullah ayağının önemli bir parçasıdır. Krizin uluslararası 
bir soruna dönüşmesi ile birlikte aktörler arasındaki rekabet Suriye’yi bir kan 
gölüne dönüştürmüştür. Bu süreç içerisinde Rusya, Suriye devlet başkanı 
Esad’ın arkasında bir tavır alırken, ABD yönetimi ise Esad’sız bir çözümün 
olması gerektiğini savunmuştur. ABD bu dönemde Esad’ın derhal gitmesi 
gerektiğine vurgu yaparken Rusya ise ABD’nin bu tezine karşılık sorunun bir 
iç kriz olduğu ve müdahale edilmemesi gerektiği görüşü üstünde durmuştur. 
Taraflar açısından aynı dönemde hem Ukrayna Krizi yaşanması hem de 
Suriye’de karşı karşıya gelinmesi tekrardan bir Soğuk Savaş mı yaşandığı 
sorusunun uluslararası sistemin gündemine gelmesine neden olmuştur. 
Suriye Krizini bu iki ülke açısından analiz etmeden önce Suriye politikalarının 
ve Suriye’nin öneminin belirtilmesi kriz esnasında yaşanılanları daha iyi 
anlamamızı sağlayacaktır.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/588969
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SONUÇ
Soğuk Savaş sona ermiş, Sovyetler Birliği dağılmış ve Rusya büyük bir 
çöküntü içerisine girmişti. Uluslararası sistem çift kutuplu düzenden 
ABD’nin hegemonyası altında tek kutuplu bir düzene dönüşmüştü. ABD 
uluslararası sistemi ve yenidünya düzenini kendi çıkarları doğrultusunda 
dizayn etmekteydi. Ukrayna ve Suriye Krizleri, Rusya’nın Soğuk Savaş sonrası 
ABD’nin oluşturduğu yenidünya düzenine karşı en büyük meydan okuma 
fırsatlarını oluşturdu. Özellikle girdiği bunalımdan hidrokarbon kaynakları 
sayesinde kurtulan Rusya ilk olarak Gürcistan müdahalesi ile uluslararası 
arenaya mesaj verirken, Ukrayna Krizinde tüm dünyanın gözü önünde 
Kırım’ı ilhak etti. ABD’nin 11 Eylül sonrası gerçekleştirdiği Afganistan ve Irak 
müdahalelerinde katlandığı maliyetler, Ukrayna ve Suriye’de Rusya karşısında 
silahlı mücadeleye girilmesinin engelini oluşturdu. Rusya, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasının ardından eski gücüne kavuşabilmek adına yakın çevresine özel 
bir önem vermiştir. Bu bölgede ABD önderliğindeki Batı’nın faaliyetlerine karşı 
hep endişeli yaklaşmış ve bölgede tekrardan hâkim güç olmayı istemiştir. 
ABD ise Rusya’nın yakın çevresinde tekrardan hâkim güç olmasının yeni bir 
potansiyel tehdit ve yeni riskler ortaya çıkaracağından, Rusya’nın bölgede 
hâkim güç olmasını engelleyecek politikaları takip etmeye çalışmıştır. Ukrayna 
jeopolitiği Batı’ya açılan bir kapı olma ve hidrokarbon kaynaklarının geçiş 
güzergâhında bulunması nedeniyle Rusya açısından son derece önemlidir. 
Bu nedenle Ukrayna’nın Batı ile entegre olma ihtimali, Rusya’nın büyük güç 
iddiasını kaybetmesi ihtimalini doğuracağından dolayı Rusya Ukrayna Krizi’ne 
doğrudan müdahil olmuştur. ABD açısından ise Ukrayna, dünyanın farklı 
coğrafyalarında kendine tehdit oluşturabilecek potansiyel güçleri engelleme 
ve Sovyetler Birliği’nin halefi konumundaki Rusya’nın hâkimiyet kurabileceği 
alanı kısıtlama nedeniyle önem teşkil etmekteydi. Dolayısıyla Ukrayna’da 
başlayan protestolar ABD’nin ve Rusya’nın güç mücadelesi içerisinde bir krize 
dönüşmüştür.

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve ABD arasında önemli nüfuz 
kurma mücadelelerinin yaşandığı Ortadoğu, Soğuk Savaş sonrası dönemde 
de Rusya’nın tekrardan uluslararası sisteme dâhil olması ile birlikte nüfuz 
mücadelelerinin tekrardan yaşanmaya başladığı bir coğrafya olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Suriye, Rusya’nın Soğuk Savaş döneminde olduğu 
gibi, Soğuk Savaş sonrası dönemde de Ortadoğu’daki varlığının kilit 
noktasını oluşturmaktaydı. Suriye’de bulunan Tarsus Üssü ve Lazkiye Limanı 
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığının temelini oluşturmakta ve Akdeniz’e 
çıkışını sağlamaktadır. ABD açısından ise Suriye İran ile birlikte, Ortadoğu 
hegemonyasının engelleyici noktaları olarak görülmekteydi. Ayrıca Suriye’deki 
Rus varlığının ortadan kaldırılması, Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığının 
sonlanması anlamına gelecekti. ABD açısından hegemonyanın güçlendirilmiş 
şekilde devamı Suriye’nin Batı yanlısı bir şekilde dönüştürülmesinden 
geçmekteydi. Rusya açısından ise Ortadoğu’daki varlığının sürdürülebilmesi 
için Suriye, Rusya’nın yörüngesinde kalmaya devam etmeliydi. Tüm bu olgular 
Suriye Krizi’nin kısa zaman içerisinde iç savaş niteliğinden uluslararası bir 
krize dönüşmesinin altyapısını oluşturmuştur. Ukrayna ve Suriye Krizleri 
uluslararası sistemin yeni bir düzene evirildiğinin en büyük göstergeleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kriz uluslararası sistemin sadece önemli iki krizi 
olarak karşımızda yer almamaktadır. Aynı zamanda bu iki kriz uluslararası 
sistemin yapısının dönüşmesini sağlayan krizler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle ABD’nin tek yanlı ve müdahaleci politikalarının artık çok muhtemel 
olmadığı ve Rusya’nın tekrardan uluslararası sistemin önemli bir figürü 
olduğu bu krizler incelendiğinde daha iyi anlaşılmaktadır. Tüm bu gelişmeler 
göz önünde bulundurulduğunda uluslararası sistem açısından dünyanın farklı 
coğrafyalarında önemli güç merkezlerinin oluştuğu görülmektedir. Artık 
uluslararası sistem ABD’nin kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirdiği bir 
yapı olmaktan çıkmıştır. Rusya bu krizler sırasında oynadığı roller ile birlikte 
uluslararası sistemde tekrardan var olduğunu göstermiştir.
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NİSAN

1. Giriş
Afrika kıtası, çoğunlukla
yapılan yanlış çıkarımların aksine,
bir milyarı aşan nüfusu ile homojen
bir yapıya sahip değildir. Böylesine büyük
bir nüfusu ve kültürel farklılığı içerisinde
bulunduran bir kıta ile ilgili olarak genellemeler
üzerinden yapılan çıkarımların isabetli olması mümkün
değildir. Kuzeyindeki baskın Arap nüfusu, güneyindeki farklı
kültür, batı ve doğusunda benzer olarak görülen fakat farklılıklar
barındıran sömürü geçmişi gibi unsuların hesaba katılmadığı genellemeler 
ile tek bir Afrika imajı oluşturulmaktadır. Bu yöntemle yapılan okumalar, 
bağımsızlıklarını kazanan ülkeler arasında gerilime, çatışmaya ve hatta savaşa 
yol açan farklılıkları anlamlandıramamaktadır.

Afrika ülkeleri arasındaki çatışmaların sebeplerine baktığımızda en başta 
gelen sebebin sınır anlaşmazlıkları olduğunu görmekteyiz. Kıtanın sömürü 
güçleri, bazı bölgelerde karşı karşıya kaldıkları güçlü direniş hareketleri, bazı 
bölgelerdeki sömürü maliyetinin hazinelere oluşturduğu yük ve İkinci Dünya 
Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminin de dinamikleri sebebiyle sömürdükleri 
bölgelerden çıkmak zorunda kalmışlardır. Bu geri çekilişin etkileri ile çizilen çoğu 
sınırın, demografik ve sosyolojik şartlar göz önüne alınmadan oluşturulması bu 
çatışmaların ana etkeni olmuştur. Öyle ki bugün bazı bölgelerde aynı kabileye 
mensup insanların farklı ülkelerde yaşadığını ve onları ayıran tek şeyin ülke 
sınırları olduğu görülmektedir. Sınır anlaşmazlıklarının maddi sebepleri olduğu 
gibi manevi sebepleri de bulunmaktadır. Maddi sebepler çoğunlukla Afrika’nın 
pek çok bölgesinin yer altı zenginlikler ile donanmış olmasının yol açtığı
1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

paylaşım kavgalarıdır. Bunun dışında yine maddi getiriye
etki eden deniz sahanlığı anlaşmazlıkları da bulunmaktadır.

 Manevi sebepleri ise en geniş anlamda kimlik çatışmaları
olarak sınıflandırılabilir. Kimlik çatışmalarının maddi sebeplerden

tamamıyla ayrı olduğunu iddia etmek doğru olmaz. İç ve dış
kimlik krizleri genellikle Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi

ülkelerde din, Etiyopya, Ruanda gibi ülkelerde etnisite,
Kamerun’da ise dil üzerinden olmuştur. Elbette bu krizlerin

hepsini besleyen başka nedenler ve güçlendiren farklı dallar da 
bulunmaktadır. Örneğin Somali’deki terör saldırılarını yalnızca dinin

farklı yorumu üzerinden okumak yanlıştır. Bulunduğu konumda istikrarlı
bir yapıya kavuşan bir Somali’nin körfezde hangi konuma geleceğine 

bakıldığında iç içe geçmiş sebepler bir arada görülebilir. 

Kamerun’daki problem de benzer şekilde dil üzerinden başlayan ve benzer 
etnik grupların farklı batı dilleri üzerinden nasıl farklılaştığını gösteren ilginç 
bir durumdur. Öncelikle Afrika’nın pek çok ülkesinde yerel dillerin sayısının 
yirmiden fazla olduğunu belirtmek gerekir. Bu sayının kıta genelinde iki bin 
civarında olduğu tahmin edilmektedir (Bamgbose, 1991).

Dil yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir kimlik oluşumu aracıdır. 
Bir ülkede dil, topluluk üyelerinin karşılıklı ilişkilerinde en önemli etken olduğu 
için ulusal yaşamın her alanına nüfuz eder; ulusun varlığını sürdürmesi ve 
ilerlemesi için bir kimlik haline dönüşür. İletişimsel işlevinin yanı sıra dil, 
ulusun kültürü, dini faaliyetleri, idari ve yasal sistemleri, siyasi ve coğrafi 
yapılanmasıyla da yakından bağlantılıdır (Opeibi, 2012: 272).
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Kamerun özelinde bakıldığında iki yüz farklı dilin konuşulduğu bir coğrafyada 
dil ile ilgili anlaşmazlıkların olabilme ihtimalinin düşük olmadığı açıktır. Hatta 
bu kadar fazla dilin konuşulduğu bir ülkede ortak dilin ne olması gerektiği, 
ortak dil üzerinden nasıl bir ulus kimliği oluşturulabileceği gibi sorular da 
akla gelmektedir. Kamerun’un bir kısmında yaşanan kimlik krizi de tam bu 
sorularla ilgilidir. Fransızca’nın baskın dil olarak kabul edildiği ülkenin bir kısmı 
Fransızca bilmemekte, kendini bu dil ile tanımlayamamakta ve son gelinen 
süreçte dil üzerinden sağlanamayan aidiyet duygusu sebebiyle bağımsızlık 
talep etmektedir. Bugün daha fazla gündeme gelen bu problemin kaynağı 
aslında daha eskiye dayanmaktadır. Sorunun kaynağının daha iyi anlaşılması 
adına bölgenin bağımsızlık öncesi ve sonrası dönemde hangi süreçlerden 
geçtiğine odaklanmak gerekmektedir.

2.Kimlik Krizinin Başlangıcı
Batı Afrika kültürel açıdan zengin olduğu kadar yer altı kaynakları yönünden de 
zengin bir bölgedir. Bu zenginlik bölge halkı için değil, bölgeyi işgal eden güçler 
açısından bir refah aracı olmuştur. Farklı devletlerin sömürü süreci, bölgede 
yalnızca maddi kayıp değil, aynı zamanda insani bir dram da bırakmıştır. Bir 
Alman sömürgesi olan Kamerun, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanların 
yenilgisiyle beraber İngilizlerle Fransızlar arasında paylaşılmıştır.

Berlin Konferansı’ndan beri (1884) Almanlar tarafından yönetilen bölgenin 
diğer iki güce devri sonrasında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. 1919 
yılında Kamerun, Fransız ve İngiliz yönetimlerince idare edilecek şekilde ikiye 
bölünmüştür. Almanların idare ettiği bölgelerin çoğunluğunu Fransızlar almış, 
İngilizler de geri kalan bölgeleri ve Nijerya’dan bazı yerleri kontrolü altına 
almıştır. Kuzey Kamerun olarak adlandırılan bölge Fransızların iken, Güney 
Kamerun ise İngilizlerde kalmıştır.

İki bölge de altmışların öncesindeki bağımsızlık rüzgarıyla beraber 
bağımsızlık sürecine girmiş, Fransızların kontrolündeki Kuzey Kamerun 1960 
yılında bağımsızlığını almıştır. Güney Kamerun da bir yıl sonra ona katılarak 
(Le Republique du Cameroun) bağımsız olmuştur. 1961 yılında düzenlenen 
Foumban Konferansı birleşmenin temellerinin tartışıldığı konferanstır. Güney 
Kamerun, 17-21 Temmuz 1961’deki Foumban Anayasa Konferansı’na, Britanya 
önderliğinde ve BM garantisi altında katılmıştır. Foumban’daki delegeler, 
Kamerun Federal Cumhuriyeti için Kamerun Cumhuriyeti sloganını, milli 
marşını ve bayrağını kabul ettiler (Madde 1, 1961). 1972 yılına kadar olan 
süreçte Anglofonların vaat edilen çeşitli haklarından yararlanamadıkları 
görülmektedir. 20 Mayıs 1972’de yeni bir anayasa kabul edilerek federal 
yapıdan üniter devlete geçilmesi kararlaştırılmıştır. Federal Kamerun 
Cumhuriyeti’nin adı Birleşik Kamerun Cumhuriyeti halini almıştır. Anglofon 
bölgedeki itirazların gölgesindeki gelişmeler 1984’teki anayasa değişikliğini 
getirmiştir. Bugün (2021) hala ülkenin başındaki Paul Biya liderliğinde yapılan 
anayasa değişikliği ile birlikte Birleşik Kamerun Cumhuriyeti ismi de yerini 
Kamerun Cumhuriyeti’ne bırakmıştır. Simgesel bir değişiklikten öte olan 
bayrak değişikliği ise ülkenin bulunduğu durumu ve bundan sonrasında 
gelişecek inkar politikasına dair fikir vermektedir. Biya değişiklik sonrası şu 
açıklamayı yapmıştır:

“Federal cumhuriyetten birleşik cumhuriyete, ondan da
sonunda Kamerun Cumhuriyeti’ne geçiş Kamerun
devletinin sömürgecilerin sebep olduğu ve çeyrek
asırdır süren siyasi sorunu çözme yönündeki
arzusunu göstermektedir”(Awasom, 2020: 17).

Bağımsızlık, federal devlet ve üniter devlete dönüş süreçlerine bakıldığında 
ulus olmak için gerekli olan ortak paydanın oluşturulamadığı görülmektedir. 
On bölgeye ayrılan ülkenin İngilizce konuşan iki bölgesi, bugünkü nüfus 
üzerinden hesaplandığında yaklaşık sekiz milyon insan, kendini bu ulus 
harmonisi içerisinde görememektedir.

Bağımsızlıklar sonrasında pek çok ülkenin merkezi üniter sistem üzerinden 
yeni bir siyasi, ekonomik ve sosyal politika tercihi yaptığını görmekteyiz. 
Kamerun da benzer şekilde merkezin güçlendirildiği bir yapıyla kurulmuştur. 
Aslına bakılırsa yeni kurulan yapı, bir elitler ittifakı olarak değerlendirilebilir. 
Çoğu Afrika ülkesinde etnisiteye dayalı kabileciliğin önemi göz önüne 
alındığında bu sürecin başka ülkelerle benzer izler taşıdığı söylenebilir. 
Ülkenin ilk başkanı Ahidjo’nun kurguladığı sistemdeki elitler, yalnızca siyasiler 
ve iş adamları değil, aynı zamanda bölgesel anlamda güçlü kabile şefleridir. 
Böylece hem ulusal hem de bölgesel düzeyde bir elit koalisyonu oluşturulduğu 
söylenebilir.

Elitler koalisyonuna dayanan  bu sistem, farklı etnik grupların temsil 
edilmesinin zorunlu olduğu bir bölgede ulus kimliğinin daha kolay yerleşmesi 
ve merkezi yönetimin daha güçlü kalması adına kabul edilebilir olabilir.

Ahidjo’nun sisteminde üç farklı etnik kimliğin temsili görmekteyiz. 
Bunlardan ilki, Ahidjo’nun kimliğinin de temsil edildiği Fulbe etnik grubudur. 
Müslümanlardan oluşan bu grup Garoua bölgesini kontrol etmektedir. İkinci 
grup, Hristiyan bir etnik kimlik olan Betilerdir. Kamerun’un güneyindeki 
Frankofonlardan oluşan bu grup, Fulbelerle koalisyon halinde ülke 
yönetiminde etkili poziyona gelmişlerdir. Üçüncü grup ise, bugün Kamerun’un 
batı bölümünde yaşayan Bamilekelerdir (Warnier, 1993). Sistemin sunduğu 
bir avantaj olarak bu grupların temsilcileri, başkana itaatleri düzeyinde 
tüm ayrıcalıklardan yararlanmışlardır. Devlet kaynaklarına erişim, geri 
ödenmeyecek banka kredileri, geri kalan Kamerunluların kazançları ile 
karşılaştırıldığında şişirilmiş maaşlar, ücretsiz evler gibi pek çok imkan, 
oluşturulan bir rant monopolisi dahilinde kullanılmıştır (Konings & Nyamnjoh, 
2003: 5).
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1982 yılına gelindiğinde Ahidjo’nun koltuğunu Paul Biya devraldığında kendisi 
de bir Beti olduğu için bu grubun daha etkin bir hale geldiği söylenebilir. 
Başkanın değişmesinin haricinde, ülkenin içine düştüğü ekonomik çıkmaz 
da bağımsızlıktan beri süregelen elit koalisyonuna zarar vermiştir. Tüm bu 
denge içerisinde Anglofon bölgelerinde, Anglofon kimliği ile var olmak isteyen 
kesimler, Biya’nın iktidarının ilk yıllarında verilen reform sözleri ile umutlanmış 
ancak çatırdayan koalisyonun içinde bulunduğu krizin çözümü daha fazla 
merkezileşme olmuştur. Merkezileşme oranı yükseldikçe ülkenin İngilizce 
konuşan kısmı ile merkez arasındaki sorunlar da artmıştır. Beti hakimiyetinin 
meydana getirdiği rahatsızlığın da etkisiyle oluşan siyasi çalkantı ikliminde, 
Frankofonların çoğunluğunun gözünde ikinci sınıf vatandaş muamelesi 
ile karşı karşıya kalan Anglofonların da haklarını savunmak adına Sosyal 
Demokrat Cephe kurulmuştur (Konings, 2004: 3). Partinin kurucusu John 
Fru Ndi, 26 Mayıs 1990’da, Martin Luther King’in meşhur “I have a dream!” 
konuşmasını yaptığı günde Bamenda’daki Ntarikon Park’ta kısa bir konuşma 
yapmıştır: 

“Bugün Kamerun için demokrasi mücadelesinin en önemli günü. Demokrasi 
halka hiçbir zaman altın tabakta verilmedi. Kamerun toplumunu, insanları 
özgür olmaktan mahrum eden veya özgürce düşünmeye cüret ettikleri 
için cezalandıran bir sistemden kurtarmayı hedeflerimizden biri olarak 
belirledik, barışçıl ve özgürce bir araya gelin. Sizi ayağa kalkmaya ve 
demokratik idealimizi paylaşanlar arasında olmaya çağırıyoruz. Özgür 
doğmuş vatandaşlar olarak, giydiğiniz düz ceketten başka kaybedecek 
bir şeyiniz yok.”(Gwellem, 1996: 12).

Konuşmanın ardından çıkan çatışmalarda yirmi altı kişi hayatını kaybetmiştir. 
Anglofonların gösterileri, iktidar partisi tarafından Kamerun’da Nijerya 
propagandası olmakla suçlanmıştır. (Konings, 2004: 3).

Parti ilerleyen süreçte Frankofon üyelerden de destek almış ancak yönetim 
kadrosu üzerinde oluşan Anglofon ve Frankofonlar arasında taraf olma 
zorunluluğu sebebiyle bazı noktalarda iktidarın gerisinde kalmıştır. 1992 
seçimlerindeki iyi performans, çoğu destekçisinin hile ile iktidar fırsatlarının 
ellerinden alındığını düşünmesine neden olmuştur. Tüm bu siyasi hamleler, 
iktidar kanadında gerekli dönüşümü gerçekleştirememiştir. Muhalif kanadın 

eleştirileri o dönemde Biya yönetimi tarafından dikkate alınsaydı, ulusal kimlik 
krizinin çözümü için önemli bir mesafe katedilebilirdi. 

Abiem a Tchoy, sorunun kaynağını altı madde üzerinden açıklamaktadır. Ona 
göre problemler merkezi devlet, karar alma merkezlerinin Anglofonlara uzak 
olan Yaounde’ye taşınması, taahhütlere uyulmaması ile kültürel ve geleneksel 
yetki alanlarının ihlali, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatler, ülke 
isminin değişimi ve kamuda iki dilli sisteme gösterilmeyen saygıdır (Okereke, 
2018: 8).

Tüm bu sebepler Kamerun devleti tarafından kabul edilmemektir. Devlet aklına 
göre Anglofon krizinin temel sebebi sömürgecilerin oluşturduğu düzenin 
bugüne sirayet etmesidir. Bu bakış açısı dahilinde İngilizce konuşan halkın 
doğrudan devlet karşıtı olarak sınıflandırılması oldukça kolaylaşmaktadır. 
Sorunun oluşum sürecinde, Fransızların Frankofon Kamerun için verdiği 
destek bağımsızlık sonrasında da sürmüştür. 

3. Şiddet Olaylarının Başlaması
Günümüzde toplumsal olayların birçoğu yazılı veya görsel medyadan önce 
sosyal medyada yer almaktadır. Aslına bakılırsa, Kamerun’daki krize dair 
görüntüler de haber ajanslarında zaman-zaman yer bulmuştur. Ancak bu 
konuda en fazla ses getiren materyal, Twitter’da dolaşıma giren ve yayılan, 
bir anne ile bebeğinin asker üniforması giyen bir grup tarafından silahla 
vurularak katledilmesi olmuştur. Görüntüler hala erişilebilir olmakla beraber, 
yetkililer tarafından önce yalanlanmıştır. Sonrasında ise orduyu Boko Haram 
ile mücadelesinde güçsüz hale getirmek için planlı yapıldığı iddia edilmiştir.

2018 yılında Uluslararası Af Örgütü, iki tarafın da yaptığı eylemlerin sivillere 
verdiği zarar konusunda bir rapor yayınlamış ve en az dört yüz sivilin 
katledildiği bilgisini vermiştir (Amnesty International, 2017).

9 Mayıs 2015 tarihinde avukatlar, ülkenin içinde bulunduğu sorunu dile 
getirmek adına devlet başkanı Biya’ya uyarı göndermiştir. Mektup cevapsız 
kalmış ve bir yıl sonra bu kez Beua’da ikinci bir konferans için toplanmış ve 
taleplerini tekrar dile getirmişlerdir. 2016 yılının sonunda aktivist avukat Felix 
Agbor Balla öncülüğündeki Kamerun Anglofon Sivil Toplum Konsorsiyumu 
taleplerini maddeler halinde açıklamıştır. Yaounde’nin müdahaleci eğiliminin 
ve marjinalleşmenin önlenmesi çağırısı yapılmıştır. Özellikle kamu işlerinin 
geleceği adına iki devletli federasyona dönüş istenmiştir ki bu 1961 yılındaki 
plana dönüş anlamına gelmektedir. Bununla bağlantılı olarak Anglofon 
Kamerun’un hukuk ve eğitim sistemlerinin korunması istenmiştir. Protestolar 
sırasında tutuklanan yüz kadar kişinin serbest bırakılması bir diğer taleptir. 
Konsorsiyumun son talebi de Anglofon Kamerun’daki internet sorununun 
bir an önce düzeltilmesidir (Tchoyi, 2017). Özellikle son talep, neredeyse her 
toplumsal olayda, seçim sonrası protestolarında pek çok Afrika ülkesinin 
internet kısıtlaması ile birlikte düşünüldüğünde, bölgedeki çatışmaların sosyal 
medyaya yansımaması adına alınmış bir karara itiraz olarak değerlendirilebilir. 
Böyle bir talebin gündemde olmasının, olaylara dair yapılan çift taraflı 
açıklamaların şeffaflığının sağlanması adına önemli olduğu söylenmelidir. 
Cevapsız kalan çağrılar sonrasında barışçıl gösteriler ve oturma eylemleri 
başlamıştır. Sonrasında Frankofon yargıçların ve öğretmenlerin Anglofon 
mahkeme ve okullara gönderilmesine yönelik yapılan protestoların alanı 
genişlemiştir. Devlet tarafından ilk aşamada bazı reformların yapılacağına 
dair açıklamalar yapılmış fakat akabinde ılımlı muhaliflerin tutuklanması ve 
bazı protestocuların öldürülmesi ile talepler başka bir aşamaya yönelmiştir. 
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Tutuklamalar ve ölümler ayrılıkçılar için uygun bir zemin sağlamıştır. 1 Ekim 
2017’de Anglofonları ifade eden Güney Kamerun, Ambazonya  (Ambazonia) 
adıyla Kamerun’dan bağımsızlığını ilan etmiştir. Elbette bu durum, her iki 
tarafın da meseleye bakışını daha radikal bir hale getirmiş ve şiddet olayları 
karşılıklı olarak artmıştır. 2018 yılındaki çatışmalarda ayrılıkçılar Kamerun 
ordusuna yönelik saldırılar düzenlemiş, ordu karşılık vermiş ve Anglofon halk 
adeta iki ateş arasında kalmıştır.

4. Krizin Tarafları
Kamerun’da yaşanan süreci iki aktör üzerinden, devlet ve Anglofonlar olarak 
okumak yeterli olmamaktadır. İki tarafın da çabaları sonucunda mesele 
yalnızca ülke içinde kalan bir kriz olmaktan çok uluslararası etkenlerin 
de dâhil olduğu bir noktaya gelmiştir. Bu bağlamda hem Kamerun devleti 
çeşitli terör organizasyonlarından bahsederek uluslararası imajına katkı 
sağlama çabasında bulunmakta, hem de Anglofon mücadelesinin temsilcileri 
uğradıkları haksızlık ve zulüm üzerinden uluslararası camiaya seslenmektedir.

4.1. Kamerun Devleti
Krizin başlangıcı ile beraber statükoyu korumayı önceleyen Kamerun 
yönetimi, hem bölgesel hem de uluslararası aktörlerle müttefiklik ilişkisi 
içerisindedir. Birleşmiş Milletler, Commonwealth Topluluğu, Uluslararası 
Frankofon Örgütü, Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Afrika Birliği 
gibi uluslararası kurumların üyesidir. Bunların dışında, başta Fransa olmak 
üzere, İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle sıkı 
diplomatik bağları bulunmaktadır. İktidarda bulunan Kamerun Halkın 
Demokratik Hareketi Partisi, ülkeyi 1985 yılından beri yönetmektedir. Birçok 
Afrika ülkesinde uzun süreli iktidarların etkisinden bahsederken verilen 
örneklerden birinin Kamerun olmasının sebebi budur. Zimbabve, Uganda gibi 
ülkelerle aynı doğrultudaki uzun süreli Paul Biya iktidarı bölge için istikrar 
algısı oluşturmaktadır (IPSS, 2020: 6).

Ülkenin müttefiklerinden bolca destek almasının en büyük sebebi sınırındaki 
Boko Haram örgütüne karşı mücadelesidir. Elit birliklerden oluşan ve kuzeyde 
konuşlanan mücadele gücü, bölgedeki terör hareketlerine karşı savaş veren 
pek çok ülke ve kurumdan destek görmektedir. Bu elit birliklerin Anglofon 
bölgelerindeki silahlı gruplara karşı da savaştığını eklemek gerekmektedir.

4.2. Sivil Toplum
Sivil hareketlerin Anglofon krizinin çözülmesi hususunda önemli girişimleri 
olmuştur. Krizi militarizmin etkisinden çıkarıp sivil bir yere oturtma ve çözümü 
bu şekilde kolaylaştırma çabası özellikle 2016 yılı boyunca ve ertesi yılın bir 
kısmında sürdürülmüştür. Anglofon Sivil Toplum Konsorsiyumu öncülüğünde 
hukukçular, öğretmenler ve sendikalarla birlikte başlatılan girişimler 
ülkenin İngilizce konuşulan bölgelerinde yaşanan sorunları ortaya koyma 
adına belirgin talepler ortaya koymuştur. Kamerun’un iki İngilizce konuşan 
bölgesinde başlayan barışçıl gösteriler, akademik camiadaki destekle 
birleşerek ekonomik, hukuki ve sosyal alanlarda boykota doğru yönelmiştir.

Barışçıl gösterilerin liderlerinin tutuklanması, krizin sivil toplum temsilcileri 
nezdinde çözülmesi ihtimalini oldukça azaltmıştır. Krizin başında farklı 
inançların temsilcilerinin bir araya gelerek barışçıl çözümler üretme çabası 
da pek etkili olmamıştır.

4.3. Silahlı Gruplar
Sorunun taraflarından biri olan silahlı gruplar, çeşitli sivil girişimlerin başarısız 
olması, hükümetin reform vaatlerinde başarılı olamaması ve barışçıl 
gösterilerin sert şekilde bastırılması sonrasında kendilerine uygun bir alan 
bulmuşlardır. Çeşitli diyalog kanalları açıkken yapacakları silahlı saldırılar 
için bahane bulamayan bu gruplar, diyalogun başarısız olması sonrasında 
saldırılarını meşru gösterecek sebepleri kendilerince elde etmişlerdir.
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Özellikle diasporadaki Kamerunluların ideolojik desteğiyle beraber 
2017 yılında Ambazonya Savunma Güçleri oluşmuştur. Bu grup, elinde 
bulundurduğu silahlı güçlerle beraber Ambazonya ismiyle bağımsızlıklarını 
ilan ettiklerini duyurmuştur.

Anglofon bölgelerinde kurulan bir diğer silahlı grup da Güney Kamerun 
Savunma Güçleri’dir. Aynı yıl kurulan bu grup da güneybatı bölgesinin 
bağımsızlığı için çaba göstermektedir. 2018’de kurulan Ambazonya Öz-
Savunma Konseyi, Manyu Kaplanları, Kızıl Dragonlar, Ambazonya Kılıçları 
gibi silahlı gruplar da aynı amaca hizmet etmektedir (IPSS, 2020: 9) Kamerun 
askerleriyle çatışma içerisinde olan bu grupların, daha küçük gruplarla 
beraber iki bin beş yüz-üç bin civarı militanı olduğu öngörülmektedir.

4.4. Afrika Birliği
Afrika Birliği Kamerun krizinin çözümüne yönelik pasif pozisyonu sebebiyle 
eleştiriler almaktadır. 2019 yılında Afrika Birliği Komisyonu’nun Kamerun lideri 
Paul Biya’ya diyalog çağrısı etkisiz kalmıştır. Biya önderliğindeki hükümet 
sorunun askeri yöntemlerle çözümüne inanmakta ve diğer çözümleri 
güçsüzlük olarak nitelendirmektedir.

2018’de ülkedeki şiddeti kınayan Afrika Birliği’ne, 2020’nin ilk günlerinde yüz 
doksan sayfalık bir rapor sunan Kamerun tarafı,  Afrika İnsan ve Halkların 
Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uyduğunu belirtmiştir. 
Ancak kendi performansını kendi ölçen tarafın raporu, uluslararası insan 
hakları kuruluşları tarafından eleştiri almıştır (Nkongho & Tinsley, 2020)

Afrika Birliği kıtanın genelinde çatışmaya dönen toplumsal hareketlere 
kayıtsız kalması ve pek çok ülkede otoriterliğe dönüşen yönetimlere yaptırım 
uygulamaktan uzak olması sebebiyle desteğin azaldığı bir kurum olmuştur. 
Yine de birlik bu krizin en yakın uluslararası tarafı olmaya devam etmektedir. 
Şiddetin gözlemlenmesi, tarafların arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve 
konunun uluslararası alanda gündemde tutulmasının en önemli tarafı olarak 
kalmayı sürdürmesi beklenmektedir.

4.5. Diğer Aktörler
Devlet, sivil toplum, silahlı gruplar krizin birincil tarafları,
Afrika Birliği birincil uluslararası gözlemcisi olarak kabul
edilirse, diğer aktörler üçüncü taraf olarak tanımlanabilir.
Birleşmiş Milletler, Kanada, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, 
İngiltere ve hatta Vatikan bile olayların başlangıcından sonra belirli noktalarda 
müdahil olmuşlardır.

2016’da, barışçıl gösterilerin şiddet olaylarına dönüşü ile birlikte ABD 
Kamerun’u Anglofonların haklarına ve temel insan haklarına saygı 
göstermeye çağırmıştır. 2017’de BM Orta Afrika Temsilcisi Yaounde’yi ziyaret 
etmiş, konsorsiyumun hapisteki liderleri ile görüşmüştür. Hem onların 
serbest bırakılması, hem diyalog masasının kurulması ve hem de internetin 
erişime açılması taleplerinde bulunmuştur. Bu talepler aynı zamanda daha 
önce belirtildiği üzere konsorsiyumun Kamerun hükümetinden talepleridir. 
2017 yılında Papa’nın Biya ile görüşmesinden sonra 2021’de de Vatikan’ın 
Anglofon krizinin çözülmesi yönündeki baskısı devam etmektedir (RFI, 2021).

Kamerun ile ticari anlamda çıkar ilişkisi bulunan Çin’in mevcut hükümet 
politikalarını desteklediği ve ülkenin Boko Haram’a karşı mücadelesinin 
sekteye uğramasından çekinen Avrupa Birliği’nin sessiz kaldığını eklemek 

gerekir (ICC, 2017: 17).

5. Sonuç
Kamerun’daki anlaşmazlık ve çatışmalar yalnızca bir kimlik meselesi olarak 
algılanmamalıdır. Elbette yeni ulus oluşum sürecinde ortak bir kimlik etrafında 
yeni bir yapı inşa edilmesi ve bu inşa sürecinde çeşitli alt kimliklere dair 
sorunlar yaşanması diğer ülkelerde de görülen ve benzer özellikler taşıyan 
süreçlerdir.

Afrika özelinde bakılacak olursa, altmışlar boyunca esen bağımsızlık 
rüzgârına hazırlıksız yakalanan bazı bölgelerde bağımsızlığa geçişin sancısı 
oldukça fazla hissedilmiştir. Bu geçiş dönemi sancısı, uzun süredir bağımsızlık 
hayali kuramayan, tamamıyla başka başkentlerde alınan genel kararların 
yansımaları ile yönetilen bölgelerde sadece kimlikle de açıklanamaz. O 
güne kadar tüm hak ve zenginliğinden mahrum kalmış bölgelerin bağımsız 
devletlere dönüş sürecinde kimlik kadar önemli derecede ekonomik sorunları 
olmuştur. Hatta kimlik probleminin ve alt-üst kimlik ikileminin pek çok ülkede 
ekonomik darboğazın bir çıktısı olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bağımsız ülkeler ekonomik anlamda iki farklı sorunla baş etmek zorunda 
kalmışlardır. Bunlardan ilki, resmi olarak kazanılan bağımsızlıklar sonrasında 
gayrı resmi sömürünün neo-kolonyal biçimde sürdürülmesidir. O güne kadar 
kıtanın her türlü imkânından faydalanan sömürü güçlerinin bağımsızlığın 
sonraki gününde bulundukları ülkelerden öylece çıkıp gitmeleri sömürü 
düzeninin bittiği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla yeni bağımsız ülkeler 
pek çok açıdan bağımlı olarak doğmuştur. Bu durum ülkelerin iç siyasi 
meselelerinin hala dolaylı olarak eski sömürü güçlerine atıf yapılmadan 
çözülemediği gerçeğini beraberinde getirmektedir. Yani kimlik krizi, doğrudan 
bir sömürü dönemi mirasıdır. 
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İkinci husus, yeni kurulan devletlerde kimin pastadan ne kadar pay alacağı 
sorunudur. Bu sorun, bölgesel anlamda değişiklik göstermiş, din, etnisite, dil 
veya kabile üzerinden dağılımla çözülmeye çalışılmıştır. Bu tip bir dağılımın 
günü kurtarması muhtemel olsa da yarınlara dair sağlam bir sistem kurmaya 
yardımcı olmayacağı açıktır. Nitekim ilerleyen yıllarda darbelerin veya batı 
ayarlı demokratik seçimler ile iktidar değişimlerinin sonucu ülkelerdeki 
kaynak paylaşımının baştan yapılması anlamına gelmiştir. 

Ulus kimliğinin oluşumu ve homojen kimlik arayışı süreçleri, ekonomik 
çıkarlar doğrultusunda, çoğu zaman hak arayışlarının batı emperyalizmi ile 
ilişkilendirilmesi sonucunda sekteye uğramıştır. Kamerun’daki krizde de 
sayılan sebeplerin tamamından belli parçalar görmek mümkündür.

Toplumda dil üzerinden ayrışma ve dil üzerinden oluşturulan ulus algıları 
dışında kalan ötekilere karşı olumsuz bakış, günlük hayattaki basit 
eylemlerden, kamu kurumlarındaki olağan işleyişe kadar uzanmaktadır. 
Frankofonlar diğerlerini hainler olarak damgalarken, Anglofonlar ise 
Frankofonları Fransa yardımı olmadan bir şey yapamayan kesim olarak 
değerlendirmektedirler (Konings & Nyamnjoh, 2003: 141). Sorunun başlangıcı 
Kamerun’un bağımsızlık tarihine kadar götürülmektedir. Anglofonların o 
dönemdeki bağımsızlık arayışına sunulan iki çözüm önerisi bulunmaktadır. 
Anglofonlar ya Nijerya’da Igboların hakimiyetinde otonomiye sahip olacaktı 
ya da Kamerun ile birleşecekti. Nijerya kontrolü altında olmaktansa Kamerun 
ile federal bir yapı kurmanın kabul edildiği plebisitle beraber sorun da 
başlamış olmuştur. Geçmiş bölümlerde değinilen sözlerin tutulmaması ve 
anlaşmazlığın çatışmaya dönmesi ile birlikte de ulusal birliğin sağlanması 
yönündeki optimist düşünceler yerini devlet merkezci baskıya ve diğer 
tarafta da ayrılıkçı şiddete bırakmıştır.

Zaman içerisinde ayrılıkçı hareketlerin güç kazanmasının iç siyasi ortamdaki 
sebebi sivil toplumun hamlelerinin değersizleştirilmesidir. Bunun dışında 
kıtadaki başka benzer örneklerde uygulanan ve başarı kazanan metotların 
genellikle askeri zaferlere dayalı olması da bu ayrılıkçılık hareketlerini fikri 
anlamda güçlendirmiştir. Eritre örneği Afrika’nın farklı bölgelerindeki ayrılıkçı 
hareketler için referans olmayı sürdürmektedir. Eritre’nin Etiyopya’dan 
ayrılma isteği, kendi kendini yönetebilme kapasitesi ve uluslararası 
anlaşmalara uygun talepleri sebebiyle sivil hareketlerin sesini yükseltmesiyle 
başlamıştır. Uluslararası kurumların bu taleplere dair tutumu sonrasında sivil 
hareketin yerini askeri hareketlilik almıştır. Eritre, Addis Ababa yönetimine 
karşı kazandığı askeri zafer sonrasındaki referandumla bağımsız olmuştur. 
Başlangıcı açısından Kamerun’daki federasyona benzeyen Etiyopya-Eritre 
krizi bu şekilde çözülmüştür.

Bu şekilde savaşla değil, anlaşmaya çözülen benzer bir mesele de Senegal ile 
Gambiya arasında olmuştur. Gambiya konumu itibarıyla Senegal’in içerisinde 
kalan bir anklavidir. Kamerun’daki iki grup gibi Senagal Frankofon, Gambiya 
ise Anglofon toplumdan oluşmaktadır. İki ülkenin ticari faaliyetleri artırmak 
ve güçlenmek amacıyla 1982 yılında Senegambiya Federasyonu adı altında 
birleşmişlerdir. Frankofon Senegal tarafının ilerleyen süreçte benzer talepleri 
ve tümüyle Senegal devleti altında birleşilmesini savunması sebebiyle 
Gambiya 1989’da federasyondan ayrılmıştır. Elbette bu örneğin Gambiya’nın 
federasyondan önce bağımsız olması yönüyle Kamerun’daki Anglofonlara 
tamamıyla uymadığı görülebilir. Böyle bir ayrılmanın daha önce bağımsız 
olmayan bir bölgenin yeni bir devlet olarak bağımsız olması ile sonuçlanması, 
yalnızca Kamerun ile alakalı değil, bölgedeki diğer bir etken olan Nijerya 

için de sorun olabileceği hesaplanmaktadır. Kamerun’daki değerli yer altı 
kaynaklarının sahibi Anglofon bölgelerinin uluslararası kurumlar üzerinden 
otonomi talebini devam edeceği öngörülmektedir. Kamerun devletinin 
ve Anglofon tarafının radikal görüşlerinin elimine edilmesinin sorunun 
çözümünün ilk aşaması olduğu söylenebilir. İkinci aşama, sivil toplumun 
tekrar harekete geçirilmesi ve iki tarafın da çözümü sivil toplumun atacağı 
adımlara araması olacaktır. Yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği bir sorunda 
aradaki gerginlik azaltılmadan çözüme ulaşmak ne kadar imkansızsa, sivil 
inisiyatifler olmadan gerginliğin azaltılması da bir o kadar imkansızdır. Sürecin 
Balkanization şeklinde sonuçlanması aslında çözüme yönelik değil, sorunun 
daha büyük ve içerisinden çıkılmayacak bir hal olmasına doğru giden bir 
adım olacaktır. Bu sebeple, uluslararası kurumların uluslararası alanda yeni 
bir başarısızlık riski yüzünden atmadığı her adımın bölgeyi daha çalkantılı bir 
hale getireceği unutulmamalıdır. Aynı zamanda Kamerun sorunun çözümü, 
kıtanın farklı bölgelerindeki çeşitli kimlik krizleri için bir örnek sunma şansının 
da değerlendirilebileceği bir krizdir. Daha önce silahlar, askeri mücadelelerle 
çözülmeye çalışılan kimlik krizlerinin, barışçıl bir yol ve neokolonyal 
müdahalelerden bağımsız şekilde çözülmesi, Somali’den Etiyopya’ya, 
Nijerya’dan Orta Afrika’ya kadar geniş bir yelpazedeki sorunların çözümü için 
yol haritası olacaktır. 
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Kovid Yokmuş Gibi ‘Lebaleb’ Miting Yaptı! Modi Seçimleri Kaybetti
Hindistan’da koronavirüsün çifte mutasyona uğramış yeni varyantının 
yayılmasına rağmen hem kalabalıklar eşliğinde seçim mitingleri düzenleyen 
hem de milyonların katıldığı dini festivallerin düzenlenmesine izin veren 
Başbakan Modi, eyalet seçimlerinde ağır yenilgi aldı. 

Günlük olarak 400 bin vakanın görüldüğü, oksijen kıtlığı ve sağlık sisteminin 
çökmesi nedeniyle krematoryumların dolduğu Hindistan’da Hint varyantıyla 
ilgili ihmalkarlıktan aşı politikalarının yanlışlığı konularında eleştirilerin 
merkezinde olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi hayal kırıklığına uğradı.

İsrail Şeyh Cerrah Mahallesini İlhak Ediyor! Hamas’tan Direniş Çağrısı
Filistin’i işgal altında tutan Siyonist İsrail, yasa dışı ilhak çalışmalarını tüm 
dünyanın gözü önünde sürdürüyor.  Siyonist İsrail mahkemesi 2020 yılının 
başından itibaren Şeyh Cerrah Mahallesindeki 7 Filistinli ailenin işgalci 
Yahudiler lehine karar verdi. Şeyh Cerrah Mahallesi Yahudi işgaliyle karşı 
karşıya kalırken, Hamas Siyonist İsrail’in Şeyh Cerrah ilhakına karşı direniş 
çağrısı yaptı. Çağrının ardından Filistinliler protesto gösterisi düzenledi.

Hamas’tan Direniş Çağrısı
Hamas, Filistinli gruplara ve oluşumlara, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’ün 
Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki ihlallerine karşı direnişçi bir eylem stratejisi 
belirleme çağrısında bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Genel Af İlan Etti
Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Esad, 
2 Mayıs’a kadar ülke içinde işlenen suçları kapsayan genel af kararnamesi 
imzaladı.

Kararnameye göre rüşvet verme, resmi belge sahteciliği, uyuşturucu 
satışı gibi suçlar, ayrıca çocuk yaşta suçlular af kapsamına dahil edildi. 
Bazı suçlara verilen cezaların hafi fl etildiği kararnameye göre ölüm cezası 
ağırlaştırılmış ömür boyu hapse, ömür boyu hapis cezası ise 20 yıl hapis 
cezasına dönüştürülüyor.

İşgalci ABD’den Afganistan Açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, AP’ye yaptığı açıklamada, 
Afgan güvenlik güçlerinin oldukça iyi donanımlı ve eğitimli olduklarını ancak 
uluslararası destek olmadan potansiyel bir Taliban saldırısı karşısında ise 
hazır olduklarını söyleyemeyeceğini belirtti.

Milley, “Sanırım burada bir dizi olasılık var. Bir yandan gerçekten dramatik, 
kötü olası sonuçlar elde edebilirsiniz. Öte yandan ordu ve hükümetin 
kenetlendiği bir sonuç alabilirsiniz. Bunların hangisi olur, şimdilik bilmiyoruz. 
Gelişmeleri bekleyip göreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.



AB, Rusya’nın Daimi Temsilcisini Çağırdı! Yaptırımlar Protesto Edildi
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rusya’nın Brüksel’deki Daimi 
Temsilcisi’nin AB’ye çağrıldığını, kendisine Rusya’nın Avrupalı yetkililere 
uyguladığı yaptırımların kararlılıkla protesto edileceğini belirtti.

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda 
bulunan Stano, Rusya’nın Brüksel’deki Daimi Temsilcisi’nin AB’ye çağrıldığını, 
kendisine Rusya’nın Avrupalı yetkililere uyguladığı yaptırımların kararlılıkla 
protesto edileceğini ifade etti.

Stano, “Evet Rusya’nın Daimi Temsilcisi çağrıldı, öğleden sonra Dış Politika 
Departmanı Başkanı tarafından kabul edilecek. Kendisine (Rusya’nın) bu 
kararını kararlılıkla kınadığımızı ve protesto ettiğimizi ifade edeceğiz” diye 
konuştu.
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İran ve ABD’nin Anlaştığı İddia Edildi
El Meyadin kanalının ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, 
İran’ın ABD’de tutulan 4 İranlı mahkum karşılığında, casusluk yapmakla 
suçlanan 4 ABD vatandaşını serbest bırakacağını ve ABD’nin 7 milyar dolarlık 
dondurulmuş İran fonlarını iade edileceği öne sürüldü.

ABD’den Yalanlama
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basında mahkum takasına ilişkin 
çıkan haberleri yalanlayarak, “Bir mahkumu takası anlaşmasına ulaşıldığına 
dair raporlar doğru değil” ifadelerini kullandı. Price, “Söylediğimiz gibi, 
her zaman İran’da gözaltına alınan veya kaybolan Amerikalıları gündeme 
getiriyoruz. Onları aileleriyle yeniden bir araya getirene kadar durmayacağız” 
diye konuştu.

ABD’den Çin Açıklaması! Saldırgan ve Düşmanca Davranıyorlar
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gergin ilişkilere sahip oldukları Çin’le ilgili 
kritik açıklamalarda bulundu. Blinken, Pekin yönetiminin “yurt dışında daha 
saldırgan” ve “gittikçe daha düşmanca” davranmaya başladığını söyledi.

Çin İle Savaş Aşamasına Gelmek İki Ülkenin De Zararına
CBS News kanalının “60 Dakika” programında yayımlanan röportajda 
Blinken, Washington’ın Pekin ile askeri bir karşılaşma aşamasına doğru 
ilerleyip-ilerlemediği sorusuna, “Bu aşamaya gelmek ya da bu aşamaya 
doğru ilerlemek iki ülkenin de çıkarlarına derinden ters düşer” dedi. Blinken, 
“Son birkaç yıldır Çin’in yurt dışında daha saldırgan yurt içinde daha baskıcı 
davrandığına tanık oluyoruz. Bu bir gerçek” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gergin ilişkilere sahip oldukları Çin’le ilgili 
kritik açıklamalarda bulundu. Blinken, Pekin yönetiminin “yurt dışında daha 
saldırgan” ve “gittikçe daha düşmanca” davranmaya başladığını söyledi.

Ankara-Kahire Hattında İlk Temas! Türk Heyeti Mısır’da!
Türkiye, Mısır’da ilk defa seçimle başa gelmiş Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’yi darbeyle deviren Abdülfettah es Sisi yönetimi ile yeniden 
normalleşme sürecine girdi.  Ankara’nın Sisi’nin terörist ilan ettiği İhvan-ı 
Müslimin’in (Müslüman Kardeşler) Türkiye’deki medya kuruluşlarından 
eleştirilerini yumuşatmasını istemesiyle ilk sinyalin verildiği normalleşmede 
bugün, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ve beraberindeki Türk heyetinin 
Kahire’ye gitmesiyle resmiyet kazandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mısır Türkiye’den bir heyeti davet etti. 
Mayıs başında bir heyet Mısır’a gidecek” sözlerini kullanmasının ardından 
bugün beklenen ziyaret gerçekleşti.






