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ETİYOPYA’DA NELER OLUYOR? 
 
Afrika’nın doğusunda yaklaşık iki haftadır en fazla konuşulan durum Etiyopya’da çıkan siyasi karışıklıktır. 
Olayın çatışma boyutunu alması sadece bir hafta alırken, Etiyopya sınırlarından komşu Eritre’ye fırlatıldığı 
iddia edilen roketler meseleyi bir iç karışıklık olmaktan çıkarıp uluslararası bir kriz haline getirebilir. 
 
Pek çok akademisyene göre Etiyopya’nın stabil bir pozisyonda olması ve güvenlik endişesinin minimum 
seviyede tutulması, bölgenin de aynı hale gelmesi için öncelikli durum. Ülkenin içinde bulunduğu siyasi kriz 
ve komşuları ile olan kritik bağlar bu bakımdan birbirinden bağımsız okunamayacak kadar iç içe geçmiş 
şekilde buluyor. 
 
Krizi anlamak adına önce Etiyopya’nın siyasi durumuna değinmek faydalı olacaktır. Bölgenin en önemli 
ülkelerinden biri olan, yüz on milyonluk nüfusu ve stratejik konumu ile dikkat çeken ülke 10 farklı bölgeden 
(ve Addis Ababa) oluşuyor. Bu bölgeler etnik temeller gündeme alınarak oluşturulmuş bölgeler olarak göze 
çarpıyor. 
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Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambela, Harari, Oromia, Sidama, Somali, Güney Milletleri Bölgesi ve 
Tigray olarak isimlendirilen bu bölgelerin bazıları (Amhara, Oromia) daha önce başka politik krizlerle de 
gündeme gelmişti. 

 

Kaynak: Natural Earth; openAFRICA 
 
Çatışmaları tetikleyen olay, 4 Kasım’da nüfusun yüzde altısını oluşturan Tigray’da, federal hükümetin askeri 
alanına saldırı yapılmasıydı. Bu saldırıdan sonra Etiyopya Başbakanı AbiyAhmed, orduya Tigray bölgesinin 
yöneten TigrayPeople’sLiberation Front (TPLF) partisinin iktidarının sonlandırılması adına yetki vermesiyle 
beraber çatışmalar başladı. Tigray, Etiyopya’nın en iyi eğitilmiş silahlı güçlerine sahip olduğundan (250.000) 
çatışmaların iki taraf için de büyük sonuçları olabileceği tahmin edilmektedir.  
 
Etiyopya’dan yapılan resmi açıklamada Amhara bölgesinde iki havaalanının roket saldırısına maruz kaldığı 
belirtilirken, Tigrai TV’de TPLF adına yapılan açıklamada roketlerin sorumluluğunun üstlenildiği söylendi 
(Marks & Gebre, 2020). 
 
Başbakan Abiy ve TLPF arasındaki ilişkilerin seyri yalnızca bugün bu seviyede değildi. 2018 yılından itibaren 
iki tarafın da diyalogdan uzaklaşmaya başladığı söylenebilir. Göreve gelmesiyle beraber Tigraylı yetkililerin 
görevden alınmasını sağlayan Ahmed’e yönelik eleştiriler son dönemde artmaktaydı. Bunun sebeplerinden 
biri de AbiyAhmed’in “Pan-Etiyopya” söylemi ile oluşturduğu ProsperityParty’nin kapsayıcı koalisyonuna 
TPLF’in katılmayı reddetme kararıydı. Diğer bir ifadeyle, AbiyAhmed otuz yıllık bir sistemi 
(EthiopianPeople'sRevolutionaryDemocratic Front-EPRDF) değiştirme girişiminde bulunmuş ve statükoya 
yönelik tehdit bugün karşılık bulmuştu. Buna karşın bugün gelinen noktada AbiyAhmed, TPLF’in tüm 
Tigraylıları temsil etmediğini iddia etmektedir. 
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Çatışmalar Eritre’ye Sıçrar mı? 
Teyit edilemeyen bilgilere göre 14 Kasım’da Tigray’dan Eritre’ye de füze saldırıları yapıldı. Herhangi bir can 
kaybının bildirilmemesi, böyle bir saldırının yapılmış olsa bile gözdağı verme amacıyla olduğu çıkarımını 
güçlendirir. Bunun sebebi, Etiyopya’nın Nobel ödülü sahibi başbakanı AbiyAhmed ile Eritre yönetimi 
arasında iyi bir ilişkinin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim TPLF lideri DebretsionGebremichael 
yaptığı açıklamada Eritre’nin AbiyAhmed yönetimini desteklemek için sınıra ilave asker gönderdiğini 
açıklamıştı (Mutahi, 2020). 

 

Kaynak: BBC 
 
İki tarafın geçmişte yaşadığı gerilime bakıldığında bu alanda yaşanacak bir çatışmanın büyük kayıplara 
sebep olacağı öngörülmektedir. Nitekim 1998 yılında Eritre-Tigray sınır çatışmalarında binlerce kişi hayatını 
kaybetmiştir (Ethiopia and Eritrea Continue Fighting, 1998). 
 
Eritre Dışişleri Bakanı Osman SalehMohammed, yaptığı açıklamada bu çatışmada taraf olmadıklarını 
belirtmektedir (Paravicini, 2020). Ancak bu noktada şunu eklemek gerekir ki bu çatışmanın tarafı olup 
olmamak yalnızca Eritre’nin elinde değil gibi gözükmektedir. Zira sınırdan yapılacak saldırıların artması, 
Tigray’ın Etiyopya güçleri ile aynı anda Eritre ile de savaşmasına neden olabilir. 
 
Bölgesel Planlar ve Riskler 
Etiyopya’daki meselenin bölgeye yönelik pek çok farklı sonucu olabilir. Bunlardan ilki Etiyopya’nın kendi 
içinde yaşanabilecek potansiyel ayaklanmalardır. Mevcut durumda böyle bir işaret olmasa bile Oromia gibi 
bağımsızlık hayali kuran bölgeler için iç karışıklık ortamı fırsat olarak görülebilir. Bu durumda Etiyopya 
ordusunun birden fazla bölgeye müdahalesi beklenebilir ki bu can kayıplarının artması anlamına 
geleceğinden endişe vericidir. 
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Diğer bir sonuç, Somali bölgesinde El-Şebab’ın güçlenmesi ve karışıklığın artması olabilir. Nitekim Etiyopya 
hükümeti, ülkeye sızma girişimindeki Şebab elemanlarının yakaladığını duyursa da bu bilgi örgüt tarafından 
yalanlanmıştır.2 
 
Üçüncü sonuç Sudan’a göçün artmasıdır. Oluşan saldırılarda ortaya çıkan insani kriz sebebiyle on yedi bin 
kişinin göç etmek zorunda kaldığı bildirilmektedir. Saldırılarından önce Tigray’da yüz bin mültecinin 
olduğunu açıklayan BM, insani krizin maksimum boyutlara ulaştığının altını çizmektedir. Bugün hala Setit 
Nehri üzerinden Etiyopya’dan Sudan’a zor şartlarda geçiş sürmektedir. 
 
Bölgede yaşanan gelişmeleri Sudan, Mısır, İsrail gibi ülkelerin dış politikalarından bağımsız değerlendirmek 
eksik bir analize yol açabilir. Etiyopya’nın 2011 yılında başlattığı Nil Nehri’ndeki baraj çalışmasının sona 
gelmesi, Mısır ile arasının iyice bozulmasına yol açmıştı. Krizin diğer bir tarafı Sudan oldu. Mısır, Etiyopya’nın 
hamlesini ABD öncülüğündeki arabuluculuk komisyonu tarafından çözemeyince BMGK’ya mektup yazılmıştı. 
Mısır aynı zamanda Sudan’ın Etiyopya ile gizlice anlaşma peşinde olduğunu iddia etmiş, bu iddia Sudan 
tarafından yalanlanmıştı. Öte yandan yeni başlatılan ve 26 Kasım’a dek sürecek Mısır-Sudan işbirliği 
tatbikatını da gündemden ayrı değerlendirmemek gerekmektedir (Abu Zaid, 2020). 
 
 
 

2 https://somalimemo.net/articles/13942/WAR-DEG-DEG-AH-Al-Shabaab-oo-beenisay-war-kasoo-baxay-Itoobiya 
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Kısa süre önce ise ABD Sudan’ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmış, ambargoları kaldırma kararı 
almıştı. Buna karşılık olarak Sudan ile İsrail arasında normalleşme görüşmeleri başlamış ve El-Beşir’in 
devrilmesinden sonra ilk kez iki ülke böylesine yakınlaşmıştı. 
 
Tüm tarafların çıkarları bölgenin dinamiklerine göre okunduğunda, Etiyopya’da yaşanacak olası karışıklık en 
fazla Mısır’ın işine yarayacaktır. Öte yandan İsrail’in Etiyopya’ya yaptığı barajı koruması için füze verdiği 
iddiası Mısırlı kaynaklar tarafından sürekli tekrarlanmaktadır. Böyle bir denklemde Etiyopya gibi değişik 
etnik kökenlerden oluşan insanların bir araya gelmesi ile oluşmuş bir ülkenin uzun süre stabil pozisyonda 
kalması mümkün olmayabilir. AbiyAhmed, şu ana kadar krizi başarılı yönetmiş olsa bile Tigray’daki direnişe 
ne kadar süre karşı koyabileceği merak konusudur. 
 
Nil Nehri gibi bölge için hayati bir kaynağın farklı ülkelerden geçerek adeta geçtiği yerlere bambaşka bir 
fırsat sunuyor olması, diğer ülkelerin de Etiyopya krizini yakından takip etmesine neden olmaktadır. Uganda 
Başkanı Museveni de krizle ilgili yaptığı açıklamada Etiyopya'da bir savaşın tüm kıtaya kötü bir imaj 
vereceğini, müzakerelerle çatışmanın durdurulması gerektiğini, aksi takdirde gereksiz can kayıpları 
yaşanacağını ve ekonominin etkileneceğini söylemektedir. Etiyopyalı diplomatik heyeti kabul eden 
Museveni, Etiyopya’nın Afrika’nın gururu olan ülkelerden biri olduğunu vurgulaması ve krizin bir an evvel 
çözülmesi gerektiğini açıklaması önemlidir. 
 
İlerleyen dönemde diplomasinin devreye girmesi ve tarafların masaya çekilmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde çatışmaların durması bir hayli uzak ihtimal olacaktır.  
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