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DARBE VİRÜSÜ GİNE’DE 
Seçilmiş yönetimlerin seçim dışı yollarla indirilmesi, nerede olursa olsun karşısında durulması gereken bir 
yöntemdir. Bazı bölgelerde tam yerleşmemiş demokrasilerin darbeye tüm şartları hazırladığı görülmüştür. 
Siyasi tansiyonun yükselmesi, yabancı güçlerin çeşitli sebeplerle konuşlanması, refah seviyesinin düşüklüğü 
genellikle kargaşayı beraberinde getirmektedir. Afrika’da iktidarların halk iradesi yoluyla değiştiği 
seçimlerin çok konuşulmasının sebebi, kıtanın genelindeki darbelerin kanıksanır hale gelmesidir. 2020 ve 
2021 yıllarında, kıtanın farklı ülkelerinde nispeten başarılı seçimleri ve yumuşak güç geçişlerini gördük. 
 
Başarılı seçimlerin yanında gerilimi yüksek, sonrası olaylı seçimlere de şahit olduk. Afrika özelinde 2021 yılı 
okunduğunda darbelerin de önemli bir başlık olacağı aşikâr. Mali’de yapılan darbe, Çad’da devlet başkanının 
öldürülmesi, Nijer’deki başarısız darbe girişiminin ardından Gine’de cunta tarafından yapılan girişimin 
başarıya ulaşması ve başkan Alpha Conde’nin derdest edilmesi uluslararası gündemde yer tuttu. Başkanın 
en yakınındaki isimlerden biri olan Mamady Doumbouya liderliğindeki darbenin Conde’nin üçüncü dönemi 
tartışmaları devam ederken yapıldığını belirtmek gerek.  
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Kaynak: https://nation.africa/kenya/blogs-opinion/cartoons/3540704-3540704 

 
Mamady Doumbouya Kimdir? 
Pek çok fotoğrafta Başkan Conde ile aynı kareyi paylaşan Doumbouya, liderlerin en yakınındaki isimlerden 
gelen saldırıların yeni bir örneği oldu. Daha önce Mısır’da Mursi ve Sisi’nin yakın pozlarının benzerlerine 
Conde ve Doumbouya özelinde ulaşmak mümkün.  
 
Doumbouya 5 Eylül’de Gine ulusal televizyonuna sekiz adamı ile çıkarak Conde yönetiminin sonlandırıldığını 
ilan etti. Darbeyi kendisinin yönettiğini söyleyerek Gine’nin başındaki isim olduğunun altını çizdi. Fransız 
ordusu tarafından eğitilen ve AFRICOM kapsamında Burkina Faso’da görev yapan kırk bir yaşındaki 
Doumbouya, darbe sebepleri olarak Başkan Alpha Conde yönetimindeki yaygın yolsuzluk, insan haklarına 
saygısızlık ve ekonominin kötü yönetimini saydı. Bunların yanında her darbe sonrasında yapıldığı gibi, 
ordunun başka seçeneğinin kalmadığını açıkladı. 
 
Açıklamalar sonrasında Conde’nin askerler tarafından esir alındığı görüntüler hem uluslararası medyada 
hem de sosyal medyada geniş yer buldu. Doumbouya, Gine’de siyasetin kişiselleştirilmesi döneminin 
bittiğini, gücün tek bir adamdan alınarak halka verildiğini iddia etti. Konuşmasındaki ilginç noktalardan biri 
de Jerry John Rawlings’ten yaptığı alıntıydı. Rawlings 1979 yılında Gana Devlet Başkanı Fred Akuffo’ya yapılan 
darbe ile bilinmektedir. Darbe girişimi başarısız olduğunda tutuklanarak idam cezası almış, ikinci bir darbe 
hamlesinin başarılı olması sonucunda cunta tarafından başkanlığa getirilmiştir. Rawlings’in söylediği “Eğer 
halk elitleri tarafından eziliyorsa, halka özgürlüklerini vermek ordunun işidir.” cümlesini kullanması 
konuşmayı ilginç kılan etkenlerden biriydi. 

https://nation.africa/kenya/blogs-opinion/cartoons/3540704-3540704
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Doumbouya’nın askeri alandaki eğitimi, meselenin ilginç yönlerinden bir diğeri. İsrail'deki Uluslararası 
Güvenlik Akademisi'ndeki koruma uzmanlığı eğitimini ve Senegal, Gabon ve Fransa'daki seçkin askeri 
eğitimi başarılı şekilde tamamlamış. Sonrasında ABD özel kuvvetlerinden eğitim almış. Resmi biyografisine 
göre Afganistan, Fildişi Sahili, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Cibuti’de görev yapmış. Conde’nin de en yakınında 
bulunan bu “iyi” eğitimli askerin, Mali ve Çad’daki gelişmeleri de analiz ettiği ortada. Uluslararası toplum 
tarafından Mali ve Çad’daki liderlerin anayasaya aykırı tutumlarına verdiği sert tepki, bunun yanında darbeci 
liderlerin bir süre sonra çeşitli Batılı müttefikler bulabilmesi, Gine’de Conde’nin üçüncü dönemi ile 
anayasaya aykırı hareket ettiğini öne sürerek darbe yapmasına zemin oluşturdu denebilir (Devermont, 
2021). Darbe sebeplerinden biri olarak sunulan, Conde hükümetinin Afrika’nın bazı diğer ülkelerinde olduğu 
gibi yolsuzluğa bulaşmış olma ihtimali halk arasında önemli ölçüde kabul edilir durumda. Ginelilerin yüzde 
altmış üçü yolsuzluğun geçmiş yıllara göre arttığını düşünüyor. 
 

 
Kaynak: Afrobarometer 
 
Uluslararası Mücadelenin Etkisi Ne? 
Afrika’nın pek çok ülkesinde son dönemde en fazla tartışılan konulardan biri güç dengelerinin değişimi. 
Çin’in Kuşak ve Yol Projesi kapsamında tüm kıtada öne çıkması, ulaşım, madencilik, altyapı hizmetleri gibi 
alanlarda etkin rolü ve sağladığı kredilerle görünürlüğünü artırmasının yanı sıra Rusya’nın, özellikle askeri 
teçhizat ve güvenlik alanında etki alanını genişletmesi yeni bir rekabet ortamı oluşturuyor. Özellikle Batı ve 
Orta Afrika’da son dönemde artan Rus etkinliği ve başkanları koruma görevi üstlenen sivil Rus güvenlik 
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güçlerinin sayısının artması tartışılan konulardan biri. Çin ve Rusya’nın bu yükselişi karşında Fransa ve 
ABD’nin etkinlik alanı sınırlarını kontrol altına alma mücadelesi içerisinde olduğunu söylemek mümkün. 
Çad’da Idriss Deby’nin öldürülmesi ve oğlunun geçici yönetimin başına geçmesinden sonra cenaze 
töreninde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un söyledikleri bu mücadeleyi doğrular nitelikteydi: 
 
“Fransa, kimsenin bugün veya yarın Çad'ın istikrarını ve bütünlüğünü sorgulamasına veya tehdit etmesine 
izin vermeyecektir.” (Irish, 2021). 
 
Fransa’nın sömürge dönemi sebebiyle bölge ile derin tarihi olmasının yanında Rusya da Sovyet döneminden 
beri Gine ile yakın ilişkiler içinde. Rusya’nın en önemli boksit işleme şirketlerinden Rusal’ın ülkede büyük 
yatırımları bulunuyor. 
 
Madenler Meselesi 
Alüminyumun hammaddesi olan boksit Gine madenciliğinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Dünyanın en 
büyük üçüncü alüminyum üreticisi olan Rusal, madenleri Rusal'ın toplam boksit kapasitesinin yüzde kırk 
ikisini oluşturan Gine'nin boksit endüstrisinde büyük bir varlık gösteriyor. Öte yandan Rusya merkezli bir 
diğer üretici Nordgold, 2020 yılında Nordgold toplam üretiminin yüzde on yedisini oluşturan Gine'deki Lefa 
altın madenini işletiyor (Devitt, 2021). 
 
Yılın ilk yedi ayında, Çin toplam boksit arzının yüzde elli beşini Gine’den sağladı. Alüminyumda Çin’in en 
büyük üretici olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor (Sanderson & Hume, 2021). Darbe yöneticilerinin 
madenler konususun hassas olduğunu bildikleri ve uluslararası dengeleri gözetecekleri mesajını 
madenlerin işlenmesinde herhangi bir sıkıntı olmayacağına dair verdikleri demeçlerle anlamak mümkün. 
Buna rağmen dünya metal piyasasındaki fiyatlar son on yılın en yüksek seviyesine çıktı. 
 
ECOWAS’ın Gine’yi cezalandırması, Afrika Birliği, Avrupa Birliği gibi kurumların darbeyi kınamasının çok fazla 
etki yapmayacağı bundan önceki darbelerin sonuçlarında tahlil edildi. Belli bir süre sonra, hem uluslararası 
piyasaların zarar görmemesi hem de yeni yönetimin pastasından en büyük dilimi almak isteyen ülkelerin 
tavırları sebebiyle darbe yapanların muhatap kabul edileceği değişmeyen bir gerçek. Tüm bu sistemin 
değişmeden devam etmesi, güçlü olanın, silahı olanın anti-demokratik yollarla yönetimi ele geçirmesine 
zemin hazırlamaya devam edecektir. Her darbe, istikrardan biraz daha uzaklaşılmasına ve ülkelerin 
egemenliklerinin diplomasi dairesinde azalmasına neden olacaktır. Afrika ülkelerinin seçilmiş başkanlarının 
önünde zor bir yol var. Hükümetlerini yolsuzluktan korumak, uluslararası dengeleri gözetmek, ekonomik 
sıkıntılara çare bulmaya çalışmak, nepotizmden kaçınmak zorundalar. Unutulmamalı ki her yönetimin kendi 
elitlerini oluşturması sonu olmayan bir döngü oluşturmakta ve darbe sevdalısı cuntalara fırsat 
tanımaktadır. Demokrasinin güçlendirilmesi ve kurumsallaşması Afrika’nın geleceği açısından büyük önem 
taşımaktadır.  
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