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Güney Sudan'daki Gelişmeler

Güney Sudan'da, 2013 Aralık ayının ortalarından itibaren devlet içinde yaşanan güç
mücadelesi, kısa sürede yaygın şiddet eylemlerinin yaşandığı bir çatışmaya dönüşmüştür. Yerel
dinamiklerden güdülenen çatışmalar, uluslararası toplumun müdahalesiyle, sürdürülebilir bir
istikrarsızlık seviyesine taşınabilmiş olsa da ülkede kalıcı bir barış için gerekli şartların henüz
oluşmadığı görülmektedir.
1517'de Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır'ı fethinden 1899'da İngiliz hakimiyetine girene
kadar geçen sürede, Mısır Hidivi'ne bağlı olan Sudan, İngiltere'den bağımsızlığını ancak 1 Ocak
1956'da elde edebilmişti. Güney Sudan ise 9 Temmuz 2011'de halk oyu ile Sudan'dan ayrılarak
bağımsızlığını kazanana kadar bu ülkeye karşı iki büyük kalkışma gerçekleştirmiştir. 1972-1983 yılları
arasında cereyan eden Birinci Sudan İç Savaşı sonucunda önce Güney Sudan Özer Bölgesi
oluşturulmuştur. Müteakiben 2005'te imzalanan Kapsamlı Barış Anlaşması ile son bulan İkinci Sudan
İç Savaşı sonunda ise Güney Sudan Özerk Yönetimi kurulmuştur. 1983-2005 yılları arasında cereyan
eden İkinci Sudan İç Savaşı esnasında, 1,5 milyon insan hayatını kaybetmiş, 4 milyondan fazla kişi ise
evsiz kalmıştır.1
2011 ve 2012 yıllarında yaşanan barış ortamı, iç savaş esnasında ittifak yapan grupların
uzlaşmazlıkları nedeniyle yerini gerginlik ve çatışmaya terk etmiştir. Çatışmalar, Cumhurbaşkanı
Salva Kiir Mayardit'in, yardımcısı Riek Machar'ı kendisine yönelik darbe girişiminde bulunduğu
gerekçesiyle, 16 Aralık 2013'te görevden alması üzerine, Machar'a bağlı muhafız kuvvetlerinin
ayaklanmasıyla başlamıştır.
Bu tarihten itibaren kaydedilen gelişmeler özetle şöyledir:2
21 Aralık 2013 İsyancıların Lideri Machar Uganda savaş uçaklarının hükûmet kuvvetlerini
desteklediğini iddia eder.3
23 Aralık 2013 BM Genel Sekreteri, krize müdahale için kuvvet talebinde bulunur.
24 Aralık 2013 BM Güvenlik Konseyi, 24 Aralık 2013 tarih ve 2132 sayılı kararı alır. Kararda:4
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- Hali hazırda ülkede görev yapan 8.000 kişilik BM barış gücü UNMISS'in asker sayısının
12.500'e, polis sayısının 1.323'e çıkarılması,
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Demokratik

Kongo

Cumhuriyeti'ndeki İstikrar Görevi (MONUSCO), Afrika Birliği-BM Darfur Karma Harekâtı
(UNAMID), BM'nin Abyei İçin Geçici Güvenlik Kuvveti (UNISFA), BM Fildişi Sahilleri Harekâtı
(UNOCI) ve BM Liberya Görevi (UNMIL) gibi
uluslararası barışı koruma kuvvetlerinden
Güney Sudan'daki barış gücüne takviye ve
destek sağlaması öngörmüştür.
25 Aralık 2013 İsyancılar, petrol
bölgesi olan El Vahdet (Unity) Eyaleti'nin ve
Yukarı Nil Eyaleti'ndeki Malakal kentinin
kontrolünü ele geçirir. ABD heyeti, Kenya,
Etiyopya, Uganda, Cibuti büyükelçileri, Afrika Birliği Barışı Koruma Gücü Komisyonu temsilcisi ve
BM özel temsilcisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Mayardit, isyancıların lideri Machar ile ön şartsız olarak
doğrudan görüşmeyi kabul eder.
30 Aralık 2013 BM, iki haftadır devam eden çatışmalar neticesinde, 180.000 sivilin evlerini terk
etmek zorunda kaldığını, 75.000 kişinin ise BM kamplarına sığındığını açıklar.
31 Aralık 2013 Taraflar arasında ateşkes ilan edilir, ancak uygulanamaz.
1 Ocak 2014 Taraflar, Hükûmetler arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) arabuluculuğunda,
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da görüşme kararı alır.
2 Ocak 2014 İsyancılar başkent Juba'ya 150 km. mesafedeki Jonglei Eyaleti'nin Başkenti Bor'u
ele geçirir.
3 Ocak 2014 Addis Ababa'da, IGAD'ın arabuluculuğunda, taraflar arasında dolaylı
görüşmeler başlar. Görüşmelere ABD, Norveç ve Çin'den yetkililer de nezaret eder.
4 Ocak 2014 Başkent Cuba'nın 10 km güneybatısındaki El-Cebel bölgesinde hükûmet güçleri
ile isyancılar arasında şiddetli çatışmalar yaşanır.
7 Ocak 2014 IGAD'ın katılımıyla, taraflar arasında ilk kez doğrudan görüşmeler gerçekleşir.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de arabulucu heyete katılır.
13 Ocak 2014 Hükûmet kuvvetleri petrol kaynaklarının bulunduğu, El Vahdet (Unity)
Eyaleti'nin Bentiu kentinde kontrolü ele geçirir.
14 Ocak 2014 İsyancı kuvvetler, daha önce kaybetmiş oldukları, Yukarı Nil Eyaleti'ndeki
Malakal şehrini geri aldıklarını açıklar. 5
16 Ocak 2014 Gana, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un talebi üzerine, ülkeye 850 asker
göndereceği bildirir.
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17 Ocak 2014
- BM, çatışmalar nedeniyle ülke dışına kaçan Güney Sudanlıların sayısının 78 bine ulaştığını,
355 bin kişinin de güvenli yer bulabilmek için evlerinden ayrıldığını açıklar.
- Çatışmalar esnasında üç kez el değiştiren Bor kenti isyancılardan geri alınır.
- Esirlerin değişimi konusunda uzlaşılamadığından barış görüşmeleri askıya alınır.
21 Ocak 2014 Uganda, hükûmet kuvvetleri saflarında çatışmalara müdahil olduğunu açıklar.
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Cumhuriyeti ile çevrili, 644.329 km²'lik bir
alanda kurulmuştur. Beyaz Nil tarafından
oluşturulan ve yerel lisanda Bahr Al Jabal
(Geçit Denizi) olarak adlandırılan Sudd bataklık tropikal bölgesinin büyük bölümü ülke toprakları
içinde yer almaktadır. Ülkenin başkenti, Juba'dir. Ülke, büyüklüğü bakımından dünyada -Burma ve
Afganistan'dan sonra- 42'nci sırada yer almaktadır.6

 2013 tahminlerine göre 11.090.104 nüfusu ile dünyanın 77'nci kalabalık ülkesidir.7
- Nüfus artış oranı % 4,23 (dünya sıralamasında 3'üncü),
- Doğum oranı 38,5 Doğum/1.000 kişi (dünya sıralamasında 14'üncü),
- Ölüm oranı 8,7 Ölüm/1.000 kişi (dünya sıralamasında 75'inci),
- Anne ölüm oranı 2.054 Ölüm/100.000 hamile (dünya sıralamasında 1'inci),
- Ölü doğan bebek oranı 69,97 Ölüm/1.000 bebek (dünya sıralamasında 18'inci),
- Doğurganlık oranı 5,54 doğan bebek/kadın (dünya sıralamasında 9'uncu),
- HIV/AIDS oranı % 3,1 (dünya sıralamasında 23'üncü),

 Ülkede 18 etnik grup yaşamakta olup, bunlardan en kalabalığı nüfusun % 35,8'ini oluşturan
Dinkalar ve % 15,6'sını oluşturan Nuerlerdir.8
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Lango, Dungotona, Acholi (The World Factbook).
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 Müslüman ve Hıristiyan azınlık dışında halkın büyük çoğunluğu yerel Aminist inancı
benimsemiştir.9

 Resmi dilleri Juba ve Sudan yerel Arapçası ve İngilizce olan ülkede yaygın olarak yerel diller
kullanılmaktadır.10

 Okur yazarlık oranı % 27'dir.11
 Güney Sudan 11,64 milyar dolarlık GSMH'si ile dünyada 151'inci sırada, kişi başına düşen 1.100
dolar ile dünyada 212'nci sırada yer almaktadır.12
- Bütçenin % 98'i petrol ihracatından sağlanmaktadır. Petrol gelirlerinin Sudan ile yarı yarıya
bölüşülmesini öngören anlaşmanın 2011 yılında son bulması üzerine, Güney Sudan 2012'de petrol
üretimini durdurmuştur. Bu durum GSMH'nın % 55 oranında azalmasına neden olmuştur.
- 2012 itibariyle, halkın % 50,6'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkede, enflasyon oranı %
79'dur. Dünya Bankasının Sudan Tribune gazetesine sızan "özel" gizlilik dereceli raporunda, ülkedeki
petrol üretiminin durması üzerine 2013'de nüfuzun % 83'ünün yoksulluk sınırı altında kalacağına
yönelik bir değerlendirme mevcuttur.13
- Ülkenin önemli oranda dış borcu henüz yoktur. 2005'ten bu yana, ABD, Hollanda, İngiltere ve
Norveç'ten toplam 4 milyar dolar ekonomik yardım almıştır.
- Ülkenin verimli toprakları, zengin su kaynakları ve halen desteklediği yaklaşık 10-20 milyon
büyükbaş hayvancığı ekonomiye kazandırılamamıştır.

 Başarısız devletler, demokrasi ve insani gelişme endeksleri gibi uluslararası veri tabanlarında henüz
değerlendirmeye alınmamış olmasına karşın, bu alandaki karnesinin dünyanın en kötüleri arasında yer
alan komşuları kadar olabileceğini tahmin etmek güç değil.

İstikrarsızlığın Maddi Nedenleri
Ülkede yaşanan istikrarsızlığın kaynağını, Sudan'dan ayrılması sürecinde yaşananlardan
itibaren tahlil etmek gerekir. Ülkede yaşananlar ve muhtemelen de yaşanacak olanlar, etnik ve dinsel
farklılıkların ayrıştırdığı eski Sudan coğrafyasının ekonomik olarak ayrılamazlığının yarattığı
çelişkileri bir şekilde bünyesinde barındıracağa benziyor. Yukarıda da değinildiği üzere, Sudan'ın
ikiye bölünmesiyle birlikte, petrol ve verimli topraklar gibi stratejik ekonomik kaynakların büyük
çoğunluğu Güney Sudan'da kalmıştır. Buna karşın, mevcut iki petrol boru hattı da Sudan topraklarını
kat ederek Hartum Limanı ve Kızıl Deniz'e ulaşmaktadır. Petrolün, diğer başka güzergahlardan dış
pazarlara ulaştırılmasının ağır maliyeti ve uzun bir süre alacak olması, iki Sudan'ı birbirine bağımlı
kılmaktadır.
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taşınabilmesinin önünde önemli iç dinamikler ve dış etkenler bulunmaktadır.
Güney Sudan'da halen devam eden çatışmaların görünen nedeni, bağımsızlık savaşı
esnasında ittifak yapan grupların yeniden yapılanma sürecinde yönetimi ele geçirme çabasından
ibaret. Devlet Başkanlığını ve önemli
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Kaynak: International Crisis Group

mücadelesi için değil de sığır hırsızlığı
yüzünden- yaşanmıştı. Çatışmalar, 3.000 kişinin hayatına 100.000' insanın evsiz kalmasına mal
olmuştu.
Çatışmalar daha başlangıç aşamasındayken -diğer örneklerdekilerin aksine- uluslararası
toplumun süratle müdahale etmesi, aslında Güney Sudan'da istikrarın doğal kaynakların yarattığı
uluslararası cazibe etrafında şekilleneceğini ortaya koymaktadır. Esasen bu grupların, 1983-2005 yılları
arasında 22 yıl süreyle cereyan eden iç savaş esnasında, zengin bir dış yardım tecrübesi mevcuttur. 14
Ülkede devam eden çatışmaların özellikle petrol bölgelerinde yoğunlaşması, iç dinamikler arasındaki
güç mücadelesinin dış etkenlere karşı ne kadar açık olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim,
Uluslararası Kriz Grubu'nun 4 Nisam 2012 tarih ve 186 sayılı raporunda, Güney Sudan ile ticari
angajmanlara giren Çin'in iki Sudan arasında gerginliği körükleyecek bir duruma sürüklendiğine yer
verilmiştir.15
Bu ortamda, Çin ve Hindistan'ın ülkedeki "büyük ekonomik ortak" konumlarını korumaya
çalışırken,

mevcut

durumdaki

kazanımlarından

memnun

olan

Batılı

devletlerin,

şimdilik

sürdürülebilir bir istikrardan yana oldukları anlaşılıyor. Ancak dış etkenlerin, devam eden etnik
çatışmalar üzerinden ülkedeki enerji pazarını kendi lehlerine yeniden düzenlemeye çalışabilecekleri
ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir.
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İstikrarsızlığın Yapısal Nedenleri
Güney Sudan'daki durumu Afrika'nın genel bağlamından koparmak olanaklı olmamakla
birlikte, cari çatışmanın temel nedenlerini devlet inşasının tamamlanamaması, etnik gruplar arası
uzlaşı eksikliği ve zayıf kurumsal yapıda aramak daha gerçekçi bir yaklaşım olarak görülüyor.16
Ülkenin bağımsızlığını kazandığı ilk günlerine hakim olan demokrasi özlemi yerini, baskıcı ve
otokratik yönetimin beslendiği, aşiretçi ve bölgeci bir boşluğa çoktan bırakmıştır.
İstikrarsızlığın görünen ve yapısal nedenlerini birlikte mütalaa ettiğimizde, uluslararası
toplumun desteğiyle kısa sürede barışın tesis edilmesi mümkünse de uluslaşma sürecine geçemeyen,
uzlaşma ve bir arada yaşama kültürüne sahip olmayan bütün toplumlarda olduğu üzere, istikrarın
hassas dengeler üzerine kurulması kaçınılmaz. Bu ortama, petrol ve doğal zenginlikler gibi devamlı
surette rekabeti körükleyen etkenler dahil edildiğinde ise bu dengenin kırılganlığı artıyor.
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