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M
ali, 14,5 milyon nüfuslu sahra 
kuşağı Afrika ülkesidir. Etnik 
yönden oldukça kozmopolit bir 
niteliğe sahip olan Mali nüfusunun 

%90’ı Müslüman’dır. Ülkenin kuzey 

Ülkede yaşanan siyasi süreci dikkatle 

etkenin bulunduğu ortamda, ülkede yaşanan 
siyasi kriz her türlü sonuca yol açabilir. Genel 

olarak ülkede iki sorundan bahsedilebilir. Bu 

başkent Bamako’da yaşanan iktidar krizidir.

inceleyen bu rapor, 27 Kasım–03 Aralık 2012 

değerlendirmelere dayanılarak İHH İnsani 
Yardım Vakfı Afrika Direktörü Serhat Orakçı 
tarafından hazırlanmıştır.

Giriş
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eleştiriliyordu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (The Economic 
Community of West African States / ECOWAS) 
Mali’nin üyeliğini askıya alarak cunta 

ECOWAS’ın bu talebi uluslararası kamuoyu 

Ülkede oluşan siyasi boşluktan faydalanan 

arasında oluşan ittifak sonrasında ülkenin 

tanınmadı. 

başkent Bamako’daki cunta yönetimi seçimler 
yapılana kadar idareyi Mali Millet Meclisi Başkanı 

in Mali) kurucusu Cheick Modibo Diarra da 

Fransa’nın yoğun baskılarına boyun eğen Mali 

öne sürerek Birleşmiş Milletler’den askeri 
müdahale talebinde bulundu. 

MALİ KRİZİNİN KRONOLOJİK SEYRİ
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aralarındaki ittifakı bozarak iç çatışmalara 

kaldı.  

oylamada Mali’nin kuzeyindeki İslamcı unsurların 
yok edilmesi için askeri müdahale yapılmasına 
onay çıkarken Batı Afrika Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı (ECOWAS)’na müdahalenin planlaması 

ECOWAS hazırladığı planı BM’ye sundu. 

önderliğinde yürütülen uzlaşma çabaları 

istifaya zorladı. Diarra’nın Paris’e kaçmaya çalıştığı 

Siyasi krizin daha da derinleştiğini iddia eden 
Fransa, askeri operasyon konusunda ısrarını daha 
da arttırarak zaman kaybetmeden Mali’ye askeri 
müdahale yapılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler 20 Aralık tarihindeki 
oylamada Afrika ülkelerinin önderliğinde 
yürütülecek askeri müdahale planını kabul etti. 
Misyona, Afrika Öncülüğünde Uluslararası Destek 

müdahale olması durumunda birlikte hareket 
etme kararı aldılar.

 Ülkenin kuzeyinde Konna ismindeki 
yerleşim yerinde Mali ordusu ile isyancı 

 Fransa BM tarafından kabul edilen müdahale 
planının dışına çıkarak Mali ordusuna destek 

askeri operasyonu destekler yönde 

 Mali hükümeti 

ile İslamcıların Konna 
yerleşkesinden 
püskürtüldüğünü 
duyurdu.
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bulunmaktadır.

Azawad Ulusal Kurtuluş Hareketi (Mouvement 
National de Liberation de l’Azawad / MNLA)

kurmak ya da federal yapıda bir idare oluşturmaktır. 
Fransızların Mali’den ayrılışından bu yana Bamako 

Mali’ye askeri teçhizat nakledebilmeleri bunda etkili 

bulunmaktadır.

Ensaruddin Hareketi

dağıtımlarında Yüksek İslam Konseyi etkindir. Mali’ye 
askeri müdahale yapılmasına sıcak bakmayan 
Cezayir de Ensaruddin hareketini önemsemekte 

talep etmektedir.   

Batı Afrika Tevhid ve Cihad Hareketi (Movement 
for Oneness and Jihad in West Africa / MOJWA) 

el-Kaide ile ilişkileri tamamen kesilmiş değildir. 2011 

Afrika’daki diğer Müslüman ülkeler içinde şeriat 

İslami Mağrib el-Kaidesi    
Al-Qaeda in the Islamic Margreb / AQIM)

Batı Afrika’daki el-Kaide yapılanması olarak bilinen 

ÇATIŞMANIN TARAFLARI
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Mali Geçici Hükümeti, ülkedeki siyasi krizin çözümü 
için Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunarak bir 
askeri operasyon talebinde bulunmuştur. Askeri 
müdahale seçeneğine uzun süre karşı çıkan Mali’nin 

hızlandırılması konusunda baskılarını artırmıştır. 
BM, yaptığı oylamada Batı Afrika Ekonomik İşbirliği 

müdahale için bir plan hazırlamasını istemiştir. Üye 
ülkeler ile bu planı tartışan ECOWAS, bir müdahale 

Anlaşamadıkları noktalar operasyonun detayları 
hakkındadır. ABD de askeri operasyona sıcak 
bakarken özellikle Cezayir’in öncülük etmesini 

talep etmektedir. Ayrıca Amerika, Mali ordusunun 
İslamcılarla mücadelede ana iskeleti oluşturmasını 
bu yüzden de eğitilmesini ayrıca ülkede kalıcı bir 
iktidarın oluşturulmasını önemsemekte. Ancak 

hareketinin esas alınmasını önermektedir. Yapılan 
bu tartışmaların eşliğinde Birleşmiş Milletler 

yapılmasını kabul etmiştir. Genel kanı askeri 

2013 yılı sonunu bulacağı yönündedir. Ancak Fransa 

saldırılarına şimdiden başlamış bulunmaktadır.  

kopmayarak Mali’nin sınır bütünlüğünü önemsiyor 

MALİ’YE ASKERİ OPERASYON İHTİMALİ
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ihtimali de Mali’nin kuzeyinde yaşanacak kanlı 
çatışmalara neden olabilir.

başta olmak üzere diğer Afrika ülkelerinden 

ki ECOWAS öncülüğünde yapılacak askeri 

düşünüldüğünde hedefe konan İslamcıların tespit 

kuşam tarzı birbirine neredeyse tıpa tıp benzeyen 

Başkent Bamako’daki Yüksek İslam Konseyi 

Müslüman cemaatleri temsil eden Konsey, Mali’nin 

ile çözülmesini arzulamaktadırlar. Bu noktada 

Ensaruddin arasında yürütülen arabuluculuk çabaları 
önemsenmektedir.

MUHTEMEL ASKERİ
OPERASYONUN RİSKLERİ
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ülkede tam bir kaos ortamının olduğu, ülkenin 

çıkmaktadır. Yine benzer şekilde ülkede askeri 

medya kuruluşlarının haberlerinde yönlendirme, 

Haberlerin dayandırıldıkları kaynaklar şüphelidir. 

inanmaktadırlar. Kuzeyde şeriat söylemi ile 

bunun tam tersi iddia edilmektedir. Şeriat 

kaçakçılarından arındırıldığı belirtilmektedir.

haberler doğrudur. Kaçırılan bu kişiler üzerinden 
pazarlıklar yapılmakta, yüksek meblağlarda 

edilmektedir.

MALİ İÇİN YÜRÜTÜLEN
ASKERİ MÜDAHALE KAMPANYASI
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yansıtmamaktadır. Oldukça sakin bir atmosferin 

Uluslararası basında sık sık çıkan haberler 
arasında başkent Bamako’da halkın kitleler 
halinde askeri müdahale talebiyle protesto 

tersine oldukça düşük seyretmektedir.  
Mali halkı ülkelerinde yabancı asker 

ile çözülebileceğine inanmaktadır. Ancak 

yapılmasını beklemektedir.

Diğer yandan uluslararası basında çizilen 

neden olmuştur. Uluslararası basında yer alan 

isyancılar tarafından yıkıldığı yönündedir. 13-
17.yy’lar arasında Mali Sultanlığı tarafından 

ziyaret ettiği şehirlerdendir. Özellikle Timbuktu 

tarihi yapıları yıktıkları haberlerini doğrulamakta; 
bu yıkımları halkın batıl inanışlarının önüne 

yorumlamaktadırlar.



MALİ KRİZİ  SAHA RAPORU 9

Mali-Moritanya sınırında 60 binden fazla mülteciyi 
barındıran Mberra mülteci kampıdır. Bunun dışında 

sığındığı mülteci kampları bulunmaktadır. Mali 

mülteciler yaşamaktadır. 

Mopti’nin merkezindeki mülteci kampında sadece 

kalan mülteciler Mopti’de bulunan ailelerinin ya da 
akrabalarının yanında barınmaktadırlar.

yerleşkesi de Malili mültecileri ağırlamaktadır. Bu 

karıştırmaktadır.

Moritanya sınırında 60 binden fazla mülteciyi 
ağırlayan Mberra mülteci kampıdır. Vakfımızın 
Mayıs ayında ziyaret ettiği bu kamptaki mülteci 

olacağı tahmin edilmektedir.

MÜLTECİLER
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ilkinde Mali-Moritanya sınırında bulunan 
Mberra mülteci kampı ziyaret edilmiş, Konya 

Mali içerisine yapılan ziyaretler de çalışmamız 

Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Özkan konu 
hakkında değerlendirmeler yapmak üzere 

aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

İHH’NIN BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARI
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Ayrıca İHH Afrika Koordinatörlüğü Mali için 

almışlardır.  

mültecilere yönelik son bir yılda yapılan insani 
yardım çalışmaları ise şöyledir:

 
 

   (Burkina Faso)
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Mali’de yaşanan sorunlar sadece Afrika’yı değil 

Batı (özellikle Fransa), olayı kendi cephesinden 

müdahale yapılmasını arzulamaktadır. Silahlı bir 
müdahalenin sonucu belirsiz olmakla birlikte çok 

sorununun oluşacağı aşikârdır. Böyle bir müdahale 

Bu yüzden konunun özellikle İslam dünyasının 

Bu noktada Türkiye’nin bu ülkelerin bir araya 

sahada yaşananları bizzat sahadan rapor 

Olaylar hakkında çarpıtma, yönlendirme 

Özellikle Fransa basınında çıkan haberlerin 

yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Burkina Faso’da 

yeterince önemsenmemekte, bir an önce ısrarla 
silahlı müdahale istenmektedir. Oysa Mali 

istemezken barışçıl yollardan meselenin 
çözümünü arzulamaktadırlar. Ayrıca Mali’nin 

sağduyu çağrıları yapılmalıdır.

Mali’ye yapılması planlanan askeri müdahale, 
sonuçları açısından çok sayıda olumsuz 

süreli bir çatışma ortamının oluşması, kalıcı askeri 

Fransa’da yeni kurulan hükümetin dış politika 

sahnesinde sesini duyurmak istediğine inanan 
insan sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. 

tesis etmeyi arzulamaktadır. Olası bir operasyon 

yeniden toparlanması ise on yıllar alacaktır.

mültecilerin toplanma noktalarında yardım 

akademik kuruluşların değerlendirmeleri önem 

sadece birkaç kuruluşun bünyesinde çıkmakta 

haberler yapmaları büyük önem arz etmektedir. 

ülkelerin konu üzerinde çalışmaları, Müslümanların 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
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