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Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Gelişmeler 

 

Afrika'da geçmişten geleceğe devam eden istikrarsızlık sürecinin yeni bir örneği, bugünlerde 

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) yaşanıyor. Ülkenin yakın geçmişine göz attığımızda, kıtanın diğer 

sakinlerinden hiç de farklı olmayan trajik bir tarihi seyir takip ettiğini görürüz.  

1887'de başlayan 73 yıllık Fransız sömürgesinin ardından, 1960'ta sözde bağımsızlığını elde 

eden ülke, istikrarsızlıkların, yoksulluğun, dışa 

bağımlılığın, yolsuzluk ve talanların yaşandığı; etnik ve 

dinsel sosyal yapılar üzerinden, herkesin herkesle 

çatıştığı; kitlesel ölümlerin ve ağır insan hakları 

ihlallerinin gerçekleştiği, doğal kaynakların bölüşümü 

mücadelelerine sahne olmuştur.1 Ülkede yaşana son 

istikrarsızlık dalgası, BM Güvenlik Konseyinin, Afrika 

Birliği2 ve Fransa'nın liderliğinde, BM kapsamında bir 

uluslararası gücün kurulmasına yetki verdiği, 5 Aralık 

2013 tarih ve 2127 sayılı kararıyla, yeni bir boyut kazanmıştır.  

Ülkeyi bu noktaya getiren gelişmeler özetle şöyledir:3 

2008'de başlayan ve beş yıl devem eden diyalog süreci başarısız olur. Bunun üzerine devlet 

otoritesin tesis edilemediği "gri bölgeler" oluşur. 2011'de yapılan seçimler silahlı grupların tehdidi 

altında gerçekleştiğinden başarılı olamaz.  

Haziran 2012 Yasa dışı Yurtsever Barış ve Adalet İttifakı (Convention des patriotes pour la 

justice et la paix/CPJP)'ından ayrılan Muhammed Musa Dhafane, Wa Kordo Yurtsever Selam İttifakı 

(Convention patriotique du salut du Kodro/CPSK) adıyla yeni bir örgüt kurar ve hükûmetin kendileriyle 

görüşmemesi halinde silahlı eylemlere başvuracağını açıklar. 

Ağustos-Eylül 2012 Hükûmetin isyancı gruplar ile uzlaşma girişimleri başarısız olur ve 

çatışmalar başlar. Merkezi otoritenin askere alma faaliyetleri Bagui'de bir isyanın başlamasına neden 

olur. Hükûmet, çevre ülkelerden silah ve güvenlik personeli satın alma yoluna gider. Bu kapsamda ABD 

                                                           

1
 Oktay Bingöl. (12.12.2013). Orta Afrika Cumhuriyeti Krizine Afrika Bağlamında Bakmak. Gerçek Gündem. http://www. 

gercekgundem.com/yazarlar/oktay-bingol/1686/orta-afrika-cumhuriyeti-krizine-afrika-baglaminda-bakmak (Erişim 12.12.2013). 

2 Bu maksatla Afrika Birliği Barış Gücü MISCA, BM nezdinde görevlendirilmiştir (UNSCR, 5 Dec. 2013/2127).  

3
 International Crisis Group, Crisis Watch No: 124, http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/central-african-

republic.aspx (Erişim 20.12.2013). 
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kuvvetleri ile birlikte Uganda ülkenin güney doğusunda, Çad ve Sudan birlikleri kuzey doğuda 

güvenliği sağlamaya girişirler.  

Aralık 2012 Seleka ittifakı başkent Bangui’yi tehdit eder, yakın bölgeleri ele geçirir. Orta Afrika 

Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) devlet başkanları, N’Djamena'da acilen toplanır ve MICOPAX 

adıyla bir barış gücü kurulur. 4 

Ocak 2013 Seleka ile MICOPAX ve ülkedeki Çad birlikleri arasında çatışmalar yaşanır. Güney 

Afrika Cumhuriyeti barış gücüne 400 asker gönderir. 11 Ocak'ta ECCAS, geçici olarak darbeyi önleyen 

ve üç yıllık süre içinde otoritenin taraflar arasında paylaşımını öngören Libreville Anlaşması imzalanır. 

3 Şubat 2013 Libreville Anlaşmasını imzalayan tarafların katılımıyla bir ulusal birlik hükûmeti 

kurulur. 

21-24 Mart 2013 Seleka kuvvetleri nihai bir saldırı ile başkent Bangui'yi 24 Mart'ta ele geçirir. 

Bozizé, önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne oradan da Kameron'a kaçar. 

Temmuz 2013 Uluslararası Temas Grubu Adis Ababa'da toplanır, Afrika Birliğine üye ülkeler, 

MISCA olarak bilinen MICOPAX'a 3.600 asker görevlendirmeyi taahhüt eder. Çatışan grupların silahtan 

arındırılması faaliyetlerine devem edilir, fakat Seleka, başkent Bangui'deki mevcudiyetini sürdürür. 

Yaşana katliamlar, insan hakları ihlalleri neticesinde 20.000 insan evlerini terk etmek zorunda kalır. 

26 Temmuz 'da Devlet Başkanı Djotodia, ordunun, eski Seleka militanlarını da dahil olmak 

üzere isyancı grupları kapsayarak yeniden yapılandırıldığını açıklar ancak, bu isyancıları durdurmaz. 

Ağustos 2013 Ülkenin kuzey batısında, Selekandeki 

çözüm sürecine dahil olmayan unsurlarının kontrolü 

altındaki bölgelerde silahların toplanmasına direnç devam 

eder ve şiddet olaylarında artış kaydedilir. Ay boyunca, yüze 

yakın insan öldürülür, binlerce insan evlerini terk etmeye 

zorlanır. Normalleşme süreci çatışma sürecine dönüşür. BM 

kuruluşlarının çabaları yetersiz kalır.  

Eylül 2013 Ülkenin özellikle kuzey batısında, şiddet 

olayları çoğalır, din kaynaklı gerilim artar, insani durum 

giderek kötüleşir. Ülke farklı silahlı grupların kendi içlerinde ve birbirleriyle çatıştığı bir kaos ortamında 

sürüklenir. AB, Afrika Birliği, BM, ABD ve OAC'nin komşuları ülkedeki barış gücünün takviye edilmesi 

konularını görüşür. 

Ekim 2013 Ay boyunca şiddet derinleşir. ülkenin kuzey batısında, 30.000'den fazla insanın eski 

Seleka militanları ile silahlı gruplar arasındaki çatışma nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalır 

Fransa  ve BM ülkedeki barış gücüne katkılarını artırırlar. 

                                                           

4 MICOPAX ["OAC'de Barışın Tesisi Görevi" (The Mission for the Consolidation of Peace in Central African Republic/MICOPAX)], 

2008'de ülkede istikrarın sağlanması için oluşturulan Orta Afrika Çokuluslu Gücü (Multinational Force in Central Africa-FOMUC)'nden 

görevi devralmıştır. MICOPAX halen, Boali isimli Fransız kuvvetleri tarafından desteklenmektedir. 
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Kasım 2013 ülke genelinde mahalli halk ile silahlı gruplar arasında kanlı çatışmalar yaşanır, 

insan hakları ihlalleri yaygınlaşır, binlerce insan evlerini terk eder. ABD 40 milyon dolar insani yardım 

yapar, Fransa 1.200 asker gönderir. 

5 Aralık 2013 BM Güvenlik Konseyi, 2127 sayılı kararıyla Fransa liderliğinde bir BM barış gücü 

görevlendirir. 

 

İstikrarsızlığa İlişkin Temel Veriler 

Ülkeyi bu noktaya getiren gelişmelerin 

yapısal arka planında, küreselleşmenin 

müreffeh Batılı ülkeler dışındaki dünyaya 

dayattığı düzen yer alır. Bu yapısal oluşumun, OAC özelinde 

coğrafi, sosyal, siyasi ve ekonomik alt yapısını şu verilerle 

özetlemek mümkündür:5 

 OAC, geçmişte Fransız Ekvator Afrikası olarak isimlendirilen 

ve bugün üzerinde Çad, Kongo ve Gabon'un bulunduğu 

bölgenin ortasında, denize çıkışı olmayan; kuzeyde Çad, kuzey doğuda Sudan, doğuda Güney Sudan, 

güneyde Demokratik Kongo Cumhuriyeti (eski Zaire) ve Kongo Cumhuriyeti, güney batıda Kongo, 

batıda Kamerun ile çevrili, 622.984 km²'lik bir alanda kurulmuştur. Ülke, büyüklüğü bakımından 

dünyada -Fransa ve Somali'den sonra- 45'inci sırada yer almaktadır.6  

 2013 tahminlerine göre 5.166.510 nüfusu ile dünyanın 118'inci kalabalık ülkesidir. 

 - Nüfus artış oranı % 2,14 (dünya sıralamasında 45'inci), 

 - Doğum oranı 35,8 Doğum/1.000 kişi (dünya sıralamasında 23'üncü), 

 - Ölüm oranı 14,42 Ölüm/1.000 kişi (dünya sıralamasında 6'ncı), 

 - Anne ölüm oranı 890 Ölüm/100.000 hamile 

(dünya sıralamasında 5'inci), 

 - Ölü doğan bebek ölüm oranı 95,04 Ölüm/1.000 

bebek (dünya sıralamasında 4'üncü), 

 - Yaşam ortalaması 50,9 yıl, 

 - Doğurganlık oranı 4,52 doğan bebek/kadın 

(dünya sıralamasında 30'uncu), 

 - HIV/AIDS oranı % 4,7 (dünya sıralamasında 16'ncı), 

 - Sağlık harcamaları GSMH'nın % 3,8'i (dünya sıralamasında 171'inci) dir.  

                                                           

5 The World Factbook. (2013). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html (Erişim: 10.12.2013). 

6 Ibid 
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 Ülkede en kalabalığı, nüfusun 1/3'ünü geçmeyen yedi ayrı etnik grup yaşamaktadır.7  

 Halkın % 35'i yerel inançları, % 25'i Protestanlığı, % 25'i Katolikliği, % 10'u Müslümanlığı 

benimsemiştir.8 

 120 civarında yerel dilin kullanıldığı ülkenin iki resmi dilinden Fransızca nüfusun % 7,5'i, Sango ise 

% 14'ü tarafından kullanılmaktadır.9  

 GSMH'nın % 1,2'sinin eğitime ayrıldığı ülkede (dünya sıralamasında 169'uncu), okur yazarlık oranı 

% 40'tır. 

 OAC 3,955 milyar dolarlık GSMH'si ile dünyada 176'ıncı sırada, kişi başına düşen 800 dolar ile 

dünyada 219'uncu sırada yer almaktadır.Ülke dünyanın en yoksul kıtası Afrika'nın en yoksul 10 

devleti arasında yer almaktadır.10 Adil olmayan gelir dağılımı büyük kitleleri yoksulluk ve açlık 

sınırının altında yaşamaya mecbur bırakmaktadır.  

 - 207,7 milyon dolarlık yıllık ihracatın başlıca kalemlerini elmas, kereste, pamuk ve kahve 

oluşturur.  

 - GSMH'da, tarın ürünlerinin payı % 55,6; ağırlığı altın ve elmas üretiminin oluşturduğu sanayi 

ürünlerinin payı % 14,7; hizmetlerin ise % 29,7'dir. 

 - Ülkenin küçük ekonomisi, yıllık 333,7 milyon dolarlık ithalatın yarattığı açığı ve 632,7 milyon 

dolar olan dış borcu karşılayabilecek seviyede değildir. Bu nedenle, Dünya Bankası kredi geri 

ödemelerini 2015'yılına ötelemiştir. 

 BM'nin 2013 İnsani Gelişim Raporu (UNHDR)'nda 

değerlendirmeye alınan 186 ülke arasında 180'nci 

sırada,11 Economist Intelligence Unit'in, 10 tam puan 

üzerinden yaptığı değerlendirmeleri içeren "2012 

Dünya Demokrasi Sıralaması"nda, "Otoriter 

Yönetimler" alt kategorisinin en alt sırasında -0,00-1,99 

diliminde- yer alan dokuz ülkeden biri olarak 

kıymetlendirilmiştir.12 Aynı kaynağın 2011 

değerlendirmesinde ise 167 ülke arasında 160'ıncı sırada yer almıştır.13 

                                                           

7 Ülkede yaşayan etnik gruplar: Baya % 33, Banda %27, Mandjia % 13, Sara % 10, Mboum % 7, M'Baka % 4, Yakoma % 4, diğerleri % 2 

(The World Factbook) 

8 Ibid. 

9 République centrafricaine Ködrö ti Bê-Afrika, http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/centrafrique.htm 

10 Göktürk Tüysüzoğlu (2.4.2013). Afrika’da Post-Modern Sömürgecilik Devri: Orta Afrika Örneği, Uluslararası Politika Akademisi, s. 1, 

http://politikaakademisi.org/afrikada-post-modern-somurgecilik-devri-orta-afrika-ornegi/ 

11 International Human Development Indicators, Central African Republic,  (http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/CAF. html)'ten 

Human Development Index, http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103106.html (Erişim: 10.12.2013). 

12 The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2012 green and red.svg, http://www.economist.com/topics/economist-

intelligence-unit (Erişim: 10.12.2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/CAF.html
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103106.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit
http://www.economist.com/topics/economist-intelligence-unit
http://www.economist.com/topics/economist-intelligence-unit
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İstikrarsızlığa Eklenen Yeni Boyutlar 

Ülkede yaşanan son gelişmelerin fitilini ateşleyen, bundan dokuz ay önce -24 Mart 2013'te- bir 

darbeyle iktidarı ele geçiren Michel Djotodia (Cotodia)'nın, liderliğini yaptığı Seleka (ittifak) grubunu, 

silahtan arındırmaya çalışması olmuştur.  

Müslüman azınlığı iktidara taşıyan fiili (defacto) devlet başkanı Djotodia, Fransa'nın 

desteklediği önceki yasal (dejure) devlet başkanı François Bozizé'yi koltuğundan etmişti. Bu gelişme 

Fransa başta olmak üzere Batı'da büyük tepki uyandırmıştı. Ancak Güney Afrika'ya büyük mal 

varlığıyla sığınan Bozizé'nin arkasında ne halk desteği, ne de geri dönmeye niyeti olmadığı anlaşılınca 

merkez-çevre ilişkisi bu sefer de Michel Djotodia ile kurulmaya başlanmıştı. Djotodia'nın -önceki 

örneklerde de olduğu üzere- silahlı grupları düzenli orduya dahil etmek ya da silahtan arındırmaktan 

başka bir çaresi de yoktu aslında.. Çünkü ülke çapında otoritenin tesis edilmesi halinde nehir hatları 

boyunca çıkarılan altın ve elmasın kontrolü sağlanabilecek, derebeylerinin/savaş ağalarının kaçak 

ticareti de engellenmiş olacaktı. Böylece, öncüllerinde de olduğu üzere, ülkenin kaynaklarını, 

kaçakçılardan daha uygun koşullarda uluslararası ticari paydaşları ile bölüşebilecek, buna karşılık halk 

desteğinden yoksun otoritesine, bu ülkelerden parasal ve askerî yardım sağlayabilecek, anti 

demokratik düzenini sıkıntısız olarak sürdürebilecekti. Böylece herkes kazanacaktı.. Ayrıca, Seleka 

ittifakında yer alan radikal İslamcı grupların da tasfiyesi sağlanmış olacaktı. Bu gruplar, Libya'nın 

"özgürleştirilmesi" esnasında önemli rol oynayan, ancak durumun kontrolden çıkması üzerine ülkeyi 

terk etmek zorunda kalarak kıtaya dağılan gruplardır. Nitekim Ocak 2013'te yaşanan Cezayir'deki 

rehine krizinde ve Mali'deki çatışmalar esnasında da bu silahlı gruplar yer almıştır.14 

Bazı basın yayın organlarında Müslümanlara etnik temizlik uygulandığı yolundaki haberlerin 

inandırıcılığı düşük görünüyor. Çünkü, nüfusunun % 16'sını oluşturan azınlıktaki Müslüman halka 

dayanan iktidarın kendi eliyle zaten kısıtlı olan halk desteğini yok etmesi anlamlı değildir. Bu görüşte 

olan akademisyenlerden, Kahire Üniversitesi öğretim üyesi ve Afrika uzmanı, Dr. Bedir Hasan Şafii, 

olaylardaki dini boyutun önemli olduğunu ancak çatışmanın asıl nedenini oluşturmadığını; şiddet 

olaylarının sistematik olmadığını ve yönetim tarafından da desteklenmediğini savunmuştur.15 Nitekim, 

bazı uzmanlar asıl konunun bir din çekişmesinden çok elmas başta olmak üzere ülkedeki kaynakların 

bölüşülmesi mücadelesi olduğu yolunda birleşiyorlar. Bununla beraber, iktidarı ele geçirme 

mücadelesi esnasında gücü ve silahı elinde bulunduran ve daha çok madencilikle uğraşan zengin 

Müslüman azınlığın, silahtan arındırıldığı bu yeni süreçte, daha çok tarımla uğraşan fakir Hıristiyan 

çoğunluğun hışmına uğraması kaçınılmaz gibi görünüyor. Daha kapsayıcı bir ifadeyle, ülkede yaşanan 

kıyımların Müslüman-Hıristiyan çatışması olarak nitelendirilmesi mümkün değilse de aşiretler, 

                                                                                                                                                                                                         

13 The Economist Intelligence Unit 2011, Democracy index 2011: Democracy under stress, A report from the Economist Intelligence Unit, 

Londra,  s. 8. http://www.sida.se/Global/About%20Sida/S%C3%A5%20arbetar%20vi/EIU_Democracy_ Index_Dec2011.pdf (Erişim: 

10.12.2013). 

14 BBC News.  (18.01.2013). Kofi Annan on Mali, Algeria and hostage rescue mission.htm (Erişim: 10.12.2013). 

15 Haber 7. (12.12.2013). Orta Afrika'da neler oluyor? Eski Fransa sömürgesi Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), yaşanan olayların perde 

arkasında nelerin olduğu deşifre oldu. http://www.haber7.com/dunya/haber/1104923-orta-afrikada-neler-oluyor (Erişim: 10.12.2013). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boziz%C3%A9
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boziz%C3%A9
http://www.sida.se/Global/About%20Sida/S%C3%A5%20arbetar%20vi/EIU_Democracy_Index_Dec2011.pdf
http://www.haber7.com/dunya/haber/1104923-orta-afrikada-neler-oluyor
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derebeyleri vb. silahlı guruplar  arası mücadelenin bu sefer ekonomik olduğu kadar dini ve kültürel 

gerilimlerle daha da keskinleştiğini söylemek mümkündür. 

Diğer taraftan devrik başkan François Bozizé'nin devrilmesine, özellikle Çin ve Avrupa 

dışındaki bazı ülkeler ile ekonomik yakınlaşmasının sebep olduğu, bu nedenle Batı'nın desteğini 

kaybettiği yolunda bazı yorumlar var.16 Esasen 2012 ekonomik verileri bu tezi kısmen dahi olsa teyit 

etmektedir. Ülke ihracatının % 31,7'sini Belçika'ya, % 27,9'unu Çin'e, % 7,8'ini Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti'ne, % 4,5'ini ise Fransa'ya yapmıştır. Ülkenin ithalat yaptığı başlıca ülkeler arasında ise % 

20,3 ile Hollanda, % 9,7'ile Fransa, % 9,1'ile Kamerun ve % 

9,1'ile Güney Kore gelmektedir.17 François Bozizé'nin 

devrilmesinde Batı ile yaşadığı uyuşmazlığın belirleyici 

olduğunu ileri süren görüşler, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin 

Çin'e eğitim için askeri personel göndermesine, ülkede 

artan Çin yatırımlarına ve Çin'in 2007 yılında Fransa ve 

İngiltere’yi geride bırakarak ABD'den sonra Afrika'nın en 

büyük ikinci,18 2009’dan itibaren de birinci ticari ortağı 

durumuna gelmesine;19 Çin'e elmas ve altın arama, 

Hindistan'a kereste ve tarım alanında bazı imtiyazlar 

verilmesine;20 isyancı Seleka grubunun, iktidar mücadelesi esnasında ülkedeki Fransız üslerine ve 

personeline yönelik saldırıda bulunmamış olmasına21 istinat etmektedir.  

Bu görüşe karşı çıkanlar -haklı olarak- ülkenin dış borçları nedeniyle Batı'ya bağımlılığının bu 

tür bir tercihi güçleştirdiğini, Bozizé'nin Avrupa'ya tamamen sırtını döndüğünü gösteren, daha 

kuvvetli emarelere ihtiyaç olduğunu ileri sürebilirlerse de -ardıl paragraflarda ayrıntılarıyla değinildiği 

üzere- geçmişte yaşananlar, Fransa'nın ülkede hiçbir zaman tek aktörle "iş tutmadığını" ortaya 

koymaktadır. 

Esasen Çin'in bölgede Batı ile ciddi bir güç mücadelesi içerinde olduğu bir vakadır. Bu 

kapsamda, ülkenin zengin altın, uranyum ve elmas rezervi ile bu kaynaklar bakımından çok daha 

zengin olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni kuzeyden kuşatan konumunun Çin'in Afrika'da 

yayılma stratejinde önem arz ettiğini göz ardı etmemek gerekir. 

Sorunun bölgesel boyutu ise küresel güçlerin mücadelesi kadar ilginçtir. Bozizé'nin Güney 

Afrika Cumhuriyeti'ne yakınlaşması bu devleti Seleka ile karşı karşıya getirirken Kamerun'dan petrol 

alımını durdurarak Nijerya'ya yakınlaşması, Çad ile yakın ilişkilerinin son bulmasına neden 

                                                           

16 Ulusal Kanal, Fransa. (7.12.2013). Çin ile yakınlaşan ülkeye saldırıyor. http://www.ulusalkanal.com.tr/dunya/fransa-cin-ile-yakinlasan-

ulkeye-saldiriyor-h19004.html (Erişim: 10.12.2013). 

17 The World Factbook. (2013). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html (Erişim: 10.12.2013). 

18 Eşref Yalınkılıçlı. (12.2.2008). Benim adım kırmızı ve siyah: China Inc. Kara Afrika’da. Gündem Analiz. (ss. 14-19), Sayı 23, s.17. 

19 Aydınlık. (23.11.2013).Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti’ne saldıracak, http://www.ulusalkanal.com.tr/dunya/fransa-orta-afrika-

cumhuriyetine-saldiracak-h18391.html (Erişim: 10.12.2013). 

20 Göktürk Tüysüzoğlu. (2.4.2013). Afrika’da Post-Modern Sömürgecilik Devri: Orta Afrika Örneği, s.2 

21 Ibid., s.2. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boziz%C3%A9
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boziz%C3%A9
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boziz%C3%A9
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boziz%C3%A9
http://www.ulusalkanal.com.tr/dunya/fransa-cin-ile-yakinlasan-ulkeye-saldiriyor-h19004.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/dunya/fransa-cin-ile-yakinlasan-ulkeye-saldiriyor-h19004.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/dunya/fransa-orta-afrika-cumhuriyetine-saldiracak-h18391.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/dunya/fransa-orta-afrika-cumhuriyetine-saldiracak-h18391.html
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olmuştur.22 Bununla birlikte bölge ülkelerinin Batılı devletler ile olan ilişkilerinin OAC'ye yönelik 

siyasetlerinde belirleyici olacağı açıktır. 

Sonuç olarak, gerek OAC özelinde, gerekse Afrika genelinde, başta Çin olmak üzere, Kore, 

Japonya, Hindistan, Brezilya, Endonezya gibi ülkelerin bölgede nüfuz kazanması;23 ABD'nin Afrika 

açılımı; sayıları giderek artan bölgesel girişimler ve kuruluşlar; Arap Baharı ile yayılan 

demokratikleşme ve kalkınma talepleri; İslami referanslar üzerine inşa edilen terör yapılanmaları ve 

küreselleşmenin kıtada biriktirdiği sorunlar, süregiden güç mücadelesi ve iş birliği denklemine yeni 

boyutlar kazandırmıştır. 

 

 

İstikrarsızlığın Görünen Nedenleri 

Uzmanlar, geçmişten geleceğe taşınan sorunlarının temelinde, ülkenin doğal kaynaklarının 

bölüşümü meselesinin yattığı konusunda neredeyse hemfikirdirler. Elmas, bu kaynakların başında 

gelenlerdendir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi dünya üretiminin % 20'sini, güneyde Bostvana 

gibi dünya üretiminin % 19'unu oluşturan24 boyutta olmasa da ülkedeki elmasın göz ardı edilemeyecek 

ölçüde olduğu bilinmektedir. Uluslararası Kriz 

Grubu'nun 2012 raporu, elmasın kontrolündeki 

sorunsal yapının, gerilimleri körüklediğine işaret 

etmektedir:25  

Bu kontrol sorunun birinci nedeni 

coğrafidir. Elmas, ocaklardan değil, ülkeyi kuzeyden 

güneye kat eden nehir yataklarından 

çıkarılmaktadır.26 Elmasın bu serbest dağılımı, 

endüstriyel -kitlesel- üretimi olanaksız kılmaktadır. 

Bu dağılım, çoğunluğu ruhsatsız olan 80-100 bin 

civarındaki maden işletmecisinin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 2003'te iktidara gelen Bozizé, 

kontrolü sağlayabilmek için 2008 yılında, mevcut 

arama izinlerinin sayısını azaltınca yabancı 

yatırımcıların çoğu ülkeyi terk etmiştir. Ayrıca, 

                                                           

22 Ibid., s.2. 

23 Gündem Analiz. (12.2.2008). Doç Dr. Ahmet Kavas ile röportaj…Afrika’yı ABD ve Avrupa kaybediyor, Çin kazanıyor. (ss.20-27), Sayı 

23, s.23. 

24 Delta-Top 10 Countries with the Most Diamonds Found. homes.com/?utm_source=b&utm_medium=newgdp&utm_campaign 

=eXQ&utm_content=sc&from=newgdp&uid=SAMSUNGXHD502HI_S1VZJ90S416888&ts=1380223892 (Erişim: 10.12.2013). 

25 International Crisis Group. (December 2010). Dangerous Little stones: Diamonds in The Central African Republic, Africa Report 

N°167 – 16.  

26 Elmas, alivyon halinde iki ana nehir yatağında küçük parçalar halinde serpilmiştir. Birinci ana kol, güney batıdan Demokratik Kongo 

Cumhuriyetinin batısına ve Doğu Kamerun'a kadar uzanan Mambere ve Lobaye Nehirleridir. İkinci ana kol ise yine Demokratik Kongo 

Cumhuriyetine doğru akan Kotto Nehri'dir. (Ibid., s. 1). 

ÇAD

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

GÜNEY SUDAN

SUDAN

ELMAS YATAKLARI ve İSYANCI GRUPLAR

Elmas yatakları bölgesi

CPJP Güçleri

UFDR Güçleri

Kaynak: International Crisis Group
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Bozizé döneminde, devletin elmas üreticilerine uyguladığı % 12'lik -bölgedeki en yüksek- vergi oranı, 

elmas kaçakçılığını körüklemiştir. 

Elmasın ekonomiye kazandırılmasında asıl sorun, kaynağın bizzat iktidarı ele geçirenler 

tarafından yağmalanmasıdır. Yeni kurulan Cumhuriyetin altıncı yılında Fransa'nın desteğiyle iktidara 

gelen devlet başkanı David Dacko, Fransa ile ilişkilerinin bozulmasının ardından, Fransız yanlısı 

olduğu gerekçesiyle yeğeni Jean-Bédel Bokassa tarafından devrilmiştir. 1976'da krallık rejimine geçerek 

kendisini imparator ilen eden Bokassa, otoritesini elmasın üretim tekelini Fransa'ya vermek suretiyle 

gerçekleştirmeye çalışmıştır. Daha sonra, Bokassa'nın SSCB'ye yakınlaşması iktidardan 

uzaklaştırılmasına mal olmuştur. 1979'da iktidarı geri alan Dacko, Cumhuriyeti yeniden kurmasına ve 

seçimleri kazanmasına rağmen 1981'de Fransa'nın da desteğiyle gerçekleştirilen darbe ile André 

Kolingba tarafından devrilmiştir. 1993 seçimlerinde iktidara gelen Ange-Félix Patassé de kendisinden 

öncekiler gibi ülke kaynaklarının Fransa'ya sunulması karşılığında otoriter rejimini ayakta tutmaya 

çalışmış, kendi elmas şirketini açmaktan da geri durmamıştır. Bir darbeyle 2003'te iktidara gelen 

François Bozizé'de, 2013'te Michel Djotodia tarafından devrilene kadar aynı yöntemi takip etmiş, 

ülkenin elmas gerini yabancı devletlerle, Lobaye Nehrinde arama iznini verdiği oğlu, aile efradı ve 

mensup olduğu Gbaya aşiretiyle27 bölüşmüştür. 

Diğer doğal kaynakları bakımından da durum farklı değildir. 2008'de Bozizé'nin arama 

ruhsatlarını iptal etmesi ve uyguladığı ağır vergiler nedeniyle, 2004'te 11 olan yabancı şirketten sadece 

biri -uranyum arayan Fransız Areva Şirketi- faaliyetlerine devem etmiştir. 2010'da Kanada menşeli 

Axmin şirketine altın arama izni verilmiştir. 

Bu kısa açıklamalardan sonra, Fransız Cumhurbaşkanı Holland'ın, "Fransa'nın insani 

nedenlerle ülkede olduğu", "ülkedeki insanlık suçlarına son vermenin Fransa için bir şeref meselesi 

olduğu ve bölgede uzun süre kalmayacakları"28 yönündeki açıklamalarını anlamlandırmak zor olmasa 

gerek. Yine benzer şekilde daha önce 5,9 milyon dolar insani yardım yapan Kanada'nın 5 milyon 

dolarlık yeni yardımının, ele geçirdiği altın arama imtiyazı ile ilişkilendirilmesi mümkündür.29 

Ülkenin 53 yıllık geçmişinde sadece iki genel seçimin yapılabilmiş olması, seçilenlerin 

darbeciler kadar totaliter yönetimi benimsemeleri, kaynakların adil dağılımını önlemiştir. Her 

dönemde dış güçler ile işbirliği içinde olabilen -muhalif ve iktidar mensubu- azınlık, göreceli 

zenginliğini devam ettirmiştir. Adil olmayan bu kaynak bölüşümünün, güvenlik zafiyeti ile birleşmesi; 

kuzey doğuda Demokratik Güçler Birliği (Union des forces démocratiques pour le 

rassemblement/UFDR), güneyde Yurtsever Barış ve Adalet İttifakı (Convention des patriotes pour la 

justice et la paix/CPJP) ve Wa Kordo Yurtsever Selam İttifakı (Convention patriotique du salut du 

Kodro/CPSK) gibi paralel devlet yapılarının doğmasına neden olmuştur. Bozizé'nin görevden 

uzaklaştırılma sürecinde imzalanan 2013 Libreville Anlaşması ile bu örgütlerin bir kısmı silah 

                                                           

27 Ibid., s. 5, 6. 

28 Timeturk. (16.12.2013). Fransa: Orta Afrika'da kalıcı değiliz. http://www.timeturk.com/tr/2013/12/16/fransa-orta-afrika-da-kalici-

degiliz.html (Erişim: 10.12.2013). 

29 Haberler.Com. (16.12.2013). Kanada'dan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 5 Milyon Dolar Yardım. http://www.haberler.com/kanada-dan-orta-

afrika-cumhuriyeti-ne-5-milyon-5429160-haberi/ (Erişim: 10.12.2013). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boziz%C3%A9
http://tr.wikipedia.org/wiki/Michel_Djotodia
http://www.timeturk.com/tr/2013/12/16/fransa-orta-afrika-da-kalici-degiliz.html
http://www.timeturk.com/tr/2013/12/16/fransa-orta-afrika-da-kalici-degiliz.html
http://www.haberler.com/kanada-dan-orta-afrika-cumhuriyeti-ne-5-milyon-5429160-haberi/
http://www.haberler.com/kanada-dan-orta-afrika-cumhuriyeti-ne-5-milyon-5429160-haberi/
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bırakmaya razı olmuşlardır. Hali hazırda yaşana çatışmalara neden olan Seleka grubu ise bu yapıların 

barış sürecine uymayan unsurlarının ittifakından doğmuştur. 

İstikrarsızlığın Yapısal Nedenlerine İlişkin Kavramlar 

Sosyal ve siyasi olaylar, en sağlıklı olarak kendi özel koşullarında incelenir ve anlaşılabilirse 

de büyük 'travmatik' etkilerin benzer sosyal ve siyasi yapıları benzer şekilde etkilediğini, bir şekilde 

benzer sonuçları yaratabileceğini belirli ölçülerde de olsa kabul etmek gerekir. Bu nedenle Afrika 

ülkelerindeki gelişmelerin kökenini, kıtanın Batı dünyası ile olan tarihsel ilişkilerinde aramak 

gerekir. Bu ilişki biçiminin pek çok boyutundan söz edilebilirse de en belirgin olanı küreselleşmenin 

dönüştüren serüvenidir. Bu sürecin ayrıntısına girmeden özetle, 15. yüzyıla kadar uzanan Avrupalı 

mevcudiyetinin, 18. yüzyıldan itibaren -yerel yöneticilerle işbirliği yapmak suretiyle- başta insan olmak 

üzere kıtanın sosyal sermayesini ve ekonomik kaynaklarını kitlesel bir yağmalamaya tabi tutmasının, 

bugüne kadar yaşanan istikrarsızlıkları geleceğe taşıyan hastalıklı bir yapıyı yarattığını görmek 

gerekir. Batı'nın sömürgeci, Kıtanın yağmalanan geçmişini göz ardı eden tahlil ve değerlendirmeler, 

Afrika'nın bugününü ve geleceğini okuyamaz.  

Her ne kadar ayrı bir incelemenin konusunu oluştursa da, bugün OAC'de gördüğümüz ancak, 

bütün kıtaya mal edilebilecek sosyal, siyasi ve ekonomik arızaların, "başarısız devletler", "az gelişmiş 

ülke milliyetçiliği", "küresel güç mücadelesi", "merkez-çevre ilişkileri", "hegemonya", "kapitalizmin 

küresel hakimiyeti", "emperyalizm", "yeni uluslararası iş gücü bölüşümü", "üretim tarzlarının 

eklemlenmesi", "uluslararası bağımlılık", "dünya sistemi" gibi kavram ve kuramların ışığında 

incelenmesi gerekir. 

 

 

 

 


