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GÝRÝÞ
Soðuk Savaþýn sona ermesiyle birlikte deðiþen uluslararasý siyasette deðiþen dengeler ve yeni bir hal alan ülkeler arasý iliþkiler neticesinde dünya
siyasetindeki önemli aktörler, Afrika kýtasýna yönelik politikalarýný gözden
geçirip yeniden yapýlandýrmýþlardýr. Bununla birlikte, deðiþen þartlar doðrultusunda Afrikalý ülkeler de kendilerini uluslararasý arenada yeni bir pozisyon alýp dýþ politikalarýný yeniden tanýmlama ihtiyacý duymuþlardýr. Ýlerleyen sayfalarda da ele alýnacaðý üzere Amerika Birleþik Devletleri (ABD) ve
diðer bazý ülkeler kýtaya yönelik politikalarýný gözden geçirmiþ ve uluslararasý sistemin yeni gerçekleri ve deðiþen ulusal çýkarlarý doðrultusunda yeniden
yapýlandýrmýþlardýr. Son on yýldýr dünyadaki önemli devletlerin kýtadaki faaliyetleri dikkatle izlendiðinde bu ülkelerin kýtaya olan ilgilerinin arttýðý ve
kýtanýn bu ülkeler için daha önemli bir hal aldýðý yaþanan siyasi geliþmelerden anlaþýlmaktadýr. Dolayýsýyla Türkiye Cumhuriyeti’nin de Afrika politikasýný Soðuk Savaþ dönemindeki þekliyle devam ettirmesi mümkün deðildir
ve uluslararasý þartlardaki deðiþimi ve kýta içindeki dinamikleri de hesaba
katarak kýtaya dönük yeni bir dýþ politika çerçevesi hazýrlanmasý gerekli bir
hal almýþtýr.
Ýlerleyen sayfalarda detaylýca gösterileceði üzere Afrika kýtasý Türkiye
için önemlidir. Günümüz itibari ile önemli görünmese ve mevcut þartlar altýnda kýtaya önem vermek faydacý bir yaklaþým olarak görülmese de yakýn
gelecekte Afrika’nýn dünya siyasetinde farklý bir konumda olacaðý birçok uzman tarafýndan dile getirilmektedir. Uzmanlarý bu yönde düþünmeye iten
en önemli sebep Afrikalý ülkelerin sahip olduklarý potansiyeldir. Bu ülkeler
zengin doðal kaynak ve yeraltý zenginliklerine sahiptir. Bunun yaný sýra genç
nüfus üretimde bu ülkeleri avantajlý hale getirmektedir. Tüm bunlarýn ötesinde ise kýta dýþýnda yaþayan eðitimli Afrikalý sayýsý çok fazladýr. Kýtadaki
þartlar düzelme gösterdiðinde bu yetiþmiþ beyin gücünün ve sermayenin de
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kýtaya dönmesiyle birlikte var olan potansiyel deðerlendirildiðinde Afrikalý
ülkeler büyük bir sýçrama yaparak dünya siyasetindeki ve ekonomisindeki
konumlarýný daha avantajlý konuma getireceklerdir.
Ýþte böyle bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika ülkeleri ile olan
iliþkilerinin durumu ülkemiz için önem arz edecektir. Þimdiden atýlacak adýmlar gelecekte doðacak fýrsatlarý iyi deðerlendirmemiz için þartlarý hazýrlayacaktýr. Þimdiye dek ihmal edilen bu coðrafya ihmal edilmeye devam edilirse ülkemizin yakýn gelecekte doðacak fýrsatlarý deðerlendirme þansý olmayacaktýr.
Bölgesel bir güç olmanýn ötesinde küresel güç olma hedefi olan Türkiye’nin
bu kýtayý daha fazla ihmal etmesi düþünülemeyeceði gibi rast gele politikalar
yerine çok boyutlu, tutarlý ve samimi politikalar gütmesi gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kýtaya yönelik dýþ politika çerçevesinin temelini
ülkemizin mirasý üzerine kurulduðu Osmanlý imparatorluðu’nun Afrika ile
geçmiþte kurduðu yakýn ve sýhhatli iliþkiler oluþturmalýdýr. Bugün Afrika ülkeleriyle en sýký iliþkilere sahip ve bu ülkeler üzerinde en fazla etkiye sahip
devletler kýtada sömürgecilik geçmiþine ve olumsuz bir imaja sahiptir. Ancak, bu olumsuz geçmiþ ve sömürgecilik imajýna raðmen bu devletler Afrika
ülkeleri ile yakýnlýk kurmayý baþarmýþ ve kendi ulusal çýkarlarý doðrultusunda bu ülkeler ile siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel iþbirliði içine girmiþlerdir. Kýta üzerinde hala canlý olan Osmanlý izleri Türkiye Cumhuriyeti’nin
Afrika ülkeleri ile yakýnlaþmasýný kolaylaþtýrýcý bir etkendir. Geçmiþte kýta
halkýna zulüm eden ve yönetimi ellerinde bulundurduklarý yarým yüzyýla
yakýn sürede bu ülkelerin geliþmelerinin önüne set çekmiþ devletler bugün
Afrikalý devletler ile pozitif iliþkiler içinde olabiliyorlarsa, Türkiye için bunu
yapmak çok daha kolay olacaktýr. Çünkü her ne kadar bazý çevrelerde Türkler de Afrika’da batýlý emperyalist güçler ile bir tutulsa da kýta halký tarih
derslerinde Türkler ile geçmiþteki münasebetlerini okumakta ve aradaki farký bilmektedir.
TARÝHÝ ÝLÝÞKÝLER VE ALTYAPI
Ýliþkiler 1584 yýlýnda Portekizlilere karþý Osmanlý’dan yardým talebinde
bulunulmasýna kadar geri götürülebilir. Yemen valisi denizci Ali Bey’i bu317
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günkü Kenya’nýn Mombasa þehrinde yaþayan Müslümanlarýn yardým talebini karþýlamak üzere görevlendirmiþtir. Ali Bey Aden körfezinden gemilerle
Doðu Afrika sahillerine hareket edip, Somali’yi geçerek Mombasa’ya ulaþmýþ daha sonra Kenya’dan Aden’e dönen Ali beyin arkasýnda býraktýðý memurlar bölgede Türk hakimiyetini bir süre devam ettirmiþlerdir. Hatta Doðu
Afrika sahillerinde bulunan Zanzibar adasýnda 1960’lý yýllara kadar Sultan
Abülhamid han adýna hutbeler okunduðunu bizzat oranýn insanýndan duymak mümkündür. Bu da onlarýn þuuraltýnda ne kadar derin bir etki býrakýldýðýný göstermektedir.
Afrika’da Türk izlerine kýtanýn diðer bölgelerinde de rastlamak mümkündür. Afrika’nýn kuzeyinin Osmanlý hakimiyeti altýnda olmasý birçok sömürgeci devletin Afrika’nýn güneyine doðru yayýlmasýný engellemiþtir.
Özellikle sahra altý bölgelerdeki devletler Osmanlý’nýn hakimiyetini kabul
ettiler ve 1880’de Tibu Reþade (Çad) ilçesi ve 1911’de Kavar (Nijer) ilçesi kuruldu. Bu tarihi baðlar Afrika’ya açýlýmý planlayan Türkiye’nin en güçlü yönüdür. Sömürgecilik gibi kara bir geçmiþe sahip ülkelere göre Türkiye’nin
Afrika ile iliþkiler konusunda þanslý olabileceði yönlerden birisi olarak bu tarihi baðlarý saymak mümkündür.
Ayrýca birinci dünya savaþýndan sonra dünyayý paylaþmaya kalkan sömürgecilere karþý Türkiye’nin verdiði tepki, Afrika baþta olmak üzere birçok
üçüncü dünya ülkesindeki baðýmsýzlýk hareketlerinde tetikleyici rol oynamýþ, Atatürk’ün emperyalizm karþýsýndaki duruþu da birçok Afrika ülkesine
örnek olmuþtur. Bugün bile Tanzanya’da ve bazý diðer Afrika ülkesinde
okutulan lise ders kitaplarýnda Türklerin Afrika ile olan yardýmsever ve sömürge amaçlý olmayan iliþkileri öðrencilere öðretilmekte ve anti-sömürgeci
mücadelenin öncüsü olarak Türkiye gösterilmektedir.
YENÝ BÝN YILDA AFRÝKA’NIN DEÐÝÞEN KONUMU
19. yüzyýl sonlarýna doðru Avrupalý güçlerin Afrika’ya olan ilgilerinin
artmasý sonucu 1885 senesinde imzalanan Berlin anlaþmasý ile birlikte Afrika’nýn yabancý güçler tarafýndan kýtayý “medenileþtirme” adý altýnda sömürgeleþtirilmesi baþlamýþtýr. Birinci Dünya Savaþý sonrasý kýtadaki yönetimler
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Avrupalý devletlerarasýnda el deðiþtirse de sömürgecilik devam etmiþtir.
Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý 1950’li yýllarýn sonlarýndan itibaren Afrika’daki
Avrupalý ülkelerin sömürgeleri baðýmsýzlýklarýný kazanmaya baþlamýþlardýr.
Afrika’da devletlerin oluþumu Avrupa’daki oluþumlarla pek fazla benzerlik
göstermemektedir. Baðýmsýzlýklarýný elde eden ülkeler aslýnda sömürgeci
güçlerin býraktýklarý siyasi alaný yönetmeye talip olmuþlardýr. Bu yüzdendir
ki, Afrika kýtasý söz konusu olduðunda sýnýrlarýn “yapay” olmasý tartýþýlýr. Yine Avrupa’nýn aksine Afrika’da ulus devlet anlayýþý sömürgeciliðin bir sonucu olarak günümüzdeki þekliyle gerçekleþememiþtir. Kýtada yaþanan iç çatýþmalarý ve ülke sýnýrlarý içinde yaþanan savaþlarý bu baðlamda deðerlendirmek yanlýþ bir yaklaþým olmayacaktýr.
Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda oluþan çift kutuplu sistemde baðýmsýzlýklarýný kazanan Afrikalý ülkeler iki çoðu zaman ABD ve Sovyetler Birliði’nin
güç mücadelelerinin gerçekleþtiði mekânlar olmuþtur. Soðuk Savaþ döneminde kýtadaki ülkeleri mutlak çizgilerle olmasa da kapitalist veya sosyalist
olarak ayýrmak mümkündür. Baðýmsýzlýklarýný yeni elde eden Afrikalý ülkelerde sömürgeciliðin izlerini silmek için kalkýnma hamlesi yapmak zorunda
idiler. Altyapýnýn yokluðu, yatýrýmlar için sermaye eksikliði ve yetiþmiþ insan
ihtiyacý gibi bir yýðýn temel sorunla mücadele etmek zorunda kalan Afrika
ülkeleri maddi kaynak için ideolojik açýdan kendine yakýn bulduðu süper
güç ile yakýn iliþkiler içine girdi. Yine bu dönemde, süper güçler için önemli
olan, Afrikalý ülkelerin kalkýnmasý, refah seviyesinin artmasý ve iç istikrarýn
saðlanmasýndan ziyade o ülkenin karþýt ideolojik blok içinde yer almamasý
idi. Dolayýsýyla, on yýllar boyunca hem kapitalist hem de sosyalist blok kendi
ideolojilerini idame ettirme adýna Afrikalý birçok diktatöre göz yummuþ ve
birçok ciddi insan haklarý ihlaline, despot yönetimlere destek çýkmýþ ve yeri
geldiðinde iç savaþlarda bir grubu diðerine karþý alenen desteklemiþtir. Bunun en canlý örneði Angola’da yaþanmýþtýr. Angola’da devam ettiði 27 yýl
boyunca beþ yüz binden fazla kiþinin yaþamýný yitirdiði iç savaþta iki süper
güç farklý gruplarý destekleyerek bu trajik olayýn yýllarca devam etmesine yol
açmýþtýr.
Sovyetler Birliði’nin daðýlmasý ile sona eren Soðuk Savaþ dönemi ile birlikte tüm dünyada esmeye baþlayan siyasi ve ekonomik liberalleþme
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rüzgârlarý etkisini Afrika’da da göstermiþtir. Daha öncesinde ideolojik birlik
içinde bulunduðu süper güç devletten maddi destek alan ülkeler yeni baþlayan tek kutuplu dünya sistemi ile birlikte oldukça yüksek gelirden yoksun
kalmýþlardýr. Özellikle Sovyetler Birliði’ne yakýn Afrikalý ülkelerde sosyalist
bloktan gelen yardýmlarýn kesilmesi bu ülkelerdeki yaþam þartlarýn olumsuz
etkilemiþ ve birçok siyasi, sosyal ve ekonomik sorunun patlak vermesine
neden olmuþtur. Soðuk Savaþ döneminde yardým eden süper güçlerin yerini uluslararasý finans kuruluþlarý ve donör ülkeler almýþtýr. 1990’lý yýllarýn baþýndan itibaren ülkenin yönetimi için kaynak bulma amacýyla birçok Afrikalý
devlet baþkaný bu çevreler ile görüþmelere baþlamýþtýr. Esen liberalleþme
rüzgarlarýnýn ve bu ülkelere verilecek yardýmlar için koþulan þartlarýn da etkisiyle birçok Afrikalý ülke çok partili sisteme geçiþ yapmýþ, serbest piyasa
ekonomisini kabul etmiþ ve diðer birçok liberal politikalarý hayata geçirmiþlerdir.
Yaklaþýk son yirmi yýldýr, uluslararasý siyasette ve Afrika’da deðiþen dinamiklerin bir sonucu olarak Afrikalý liderler ulusal ve uluslararasý sorunlara
daha farklý yaklaþýmlar sergilemektedirler ve kimi liderler halklarýnýn önüne
yeni vizyon koymayý baþarabilmiþlerdir. Afrika’nýn içindeki bu deðiþimin sonucu olarak kýta içi yeni aktörler siyaset arenasýna girmektedir. Öte yandan,
milletler arasý deðiþen dengelerin sonucu olarak ise Afrika’da etkin olan
ve/veya etkinlik kazanmak isteyen aktörler ortaya çýkmýþtýr. Bu aktörleri tanýmak ve onlarýn kýtadaki faaliyetlerini hem kýta bazýndan hem de uluslararasý boyutta yorumlamak Türkiye Cumhuriyeti’nin kýtaya yönelik politikalarýnýn oluþumu için önem arz etmektedir.
AFRÝKA’DA KITA ÝÇÝ VE KITA DIÞI AKTÖRLER
Soðuk Savaþ sonrasý Afrika’yý incelerken kýta içi ve kýta dýþý olmak üzere
iki farklý kategoride aktörleri deðerlendirmek doðru olacaktýr. Kýta içinde etkileri giderek artan bölgesel güçler, bölgesel örgütler ve kýtanýn en büyük
örgütü olan Afrika Birliði Örgütü (daha sonra Afrika Birliði olarak yeniden
yapýlandýrýldý) ilk etapta ele alýnmasý gereken aktörlerdir. Tek kutuplu uluslararasý sistemin tek süper gücü olarak kabul edilen ABD’nin yaný sýra, bir
diðer eski süper güç Rusya, kýta ülkeleri ile yakýn ekonomik ve siyasi baðlarý
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bulunan Avrupa ülkeleri ve son dönemde etkisini artýran Çin Afrika’da etkili
olan dýþ aktörlerdir.
Kýta içi aktörler
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde uzun yýllar yönetimi ellerinde bulunduran beyaz azýnlýk, 1994’yýlýnda sona erdirdikleri ayrýmcý (Apartheid) yönetiminin ardýndan siyahlarýn da yönetime katýlmasýyla insan onuruna yakýþmayan þartlar deðiþmeye baþladý. Belirli bir düzeyde geliþmiþlik seviyesine
ulaþan ülke ýrkçýlýk sorununu resmiyette çözerek ülke yönetiminde siyahlarýn ve beyazlarýn yer almasý þeklinde çözmesiyle birlikte bugün itibariyle kýtanýn aðabeyi konumundadýr. 2003 yýlýnda kýtayý ziyaret eden ABD devlet
baþkaný George W. Bush’un ziyaretinin büyük kýsmýný bu ülkede geçirmesi
de bu ülkeye verilen önemin bir göstergesidir. Diðer tarafta ise batý Afrika’da Nijerya bölgesel güç olarak kendisini dünyaya kabul ettirmektedir.
Batý Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluðu’nda (ECOWAS) aktif rol üstlenmesi ve bölgedeki iç savaþlara müdahale için düzenlenen güçlere öncülük
etmesiyle bu ülkenin de artan siyasi gücü dikkatlerden kaçmamaktadýr.
Kýtanýn doðusunda Kenya ve Tanzanya arasýnda doðu Afrika bölgesinde
hegemonya kurma mücadelesi örtülü de olsa þimdiye dek gerilime yol açmadan devam etmektedir. Kenya’nýn nispeten geliþmiþliði ve komþularýna
nazaran büyük ekonomisi bu ülke için avantaj oluþtursa da iç barýþýný tesis
edememiþ olmasý ve etnik gruplar arasý þiddetin her an patlak vermeye hazýr olmasý bu ülke için dezavantaj oluþturmaktadýr. Son seçimler sonrasýnda
ülkede yaþanan þiddet olaylarý bunun en bariz örneðidir. Buna karþýn Tanzanya ekonomik açýdan daha az geliþmiþtir ancak yakýn gelecekte kaygý verici derecede ülke içi bir sorunun patlak vermesi tahmin edilmemektedir. Bu
nedenledir ki son yýllarda ülkenin çektiði yabancý yatýrým miktarýndaki artýþ,
insan haklarý alanýndaki iyileþme ve siyasi istikrar sonucunda Tanzanya, The
Economist dahil olmak üzere birçok yayýn organý tarafýndan kýtanýn parlayan yýldýzlarý arasýnda gösterilmektedir.
Bir diðer kýta içi dinamik de kýtada kurulan bölgesel örgütlenmelerdir.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya ve Kenya sýrasýyla Afrika’nýn güneyi,
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batýsý ve doðusunda lider konumdaki ülkelerdir. Bu ülkeler bölgelerindeki
örgütlerde de önemli roller üstlenmekte ve örgütlerde itici güç konumunda
bulunmaktadýrlar. Bunlarýn en etkin olaný ECOWAS, Güney Afrika Kalkýnma Topluluðu (GAKT) ve Doðu Afrika Topluluðu’dur (DAT). ECOWAS
bölge ülkelerine sýçrayarak uzun yýllar devam eden iç savaþlar neticesinde
kendi barýþ gücünü oluþturarak, sorunlara müdahale etmekte ve seçimlere
gözlemci göndermektedir. DAT 2005 senesinde gümrük birliði anlaþmasý
imzalamýþ ve önümüzdeki dönemde ortak para birimine geçme kararý almayý planlamaktadýr. Þuanda DAT üyelerinin ortak para birimi kullanma
planlarý dýþýnda on iki eski Fransýz sömürgesi olan ülke Orta Afrika Frank’ýný
ve sekiz baðýmsýz batý Afrika ülkesi ise batý Afrika Frank’ý kullanmaktadýr.
GAKT ise daha çok ekonomik iþbirliði alanýnda faaliyet göstermektedir.
1990’lý yýllarýn sonlarýnda Zimbabwe’nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Lesoto’ya müdahalesinde örgütü
ulusal çýkarlarý doðrultusunda meþruiyet saðlamak amacýyla kullanmalarý
örgütü diðer üyeler ve uluslararasý toplum nezdinde sorgulanýr hale getirmiþtir.
Maalesef ülkeler arasý rekabet ve güç mücadeleleri Afrika kýtasýndaki
bölgesel örgütlerin daha iþlevsel ve üye ülkelerin kalkýnmalarý ve güvenliklerinin temini için daha faydalý olmalarýnýn önündeki en büyük engel olarak
durmaktadýr. GAKT’de Zimbabve ve Güney Afrika Cumhuriyeti, ECOWAS’da ise Nijerya ve Fildiþi Sahilleri arasýnda süren rekabet bölgesel örgütün ve üye ülkelerin çýkarlarýnýn gerektiðince savunulmasýný önlemektedir.
Tüm bunlarýn sonucunda günümüz Afrika’sýnda ülkeler bir blok olarak hareket ederek bölgesel entegrasyonu saðlayarak çýkarlarýný korumaktansa bireysel hareket etmektedirler.
Afrika’ya dönük ülkemizin sahip olacaðý vizyon içerisinde bu bölgesel
örgütlerin çalýþmalarý yakýndan takip edilmelidir. Her ne kadar yukarýda belirtilen nedenlerden dolayý günümüzde fazla etkin olmasalar da yakýn gelecekte ülkelerin vizyon birliði saðlayýp bazý yapýsal ve siyasi sorunlarý aþarak
bölgesel entegrasyona daha fazla önem verecekleri birçok uzman tarafýndan
tahmin edilmektedir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti bu örgütler ile bir takým çalýþmalarý birlikte yürüterek ve ufak çapta dahi olsa somut projeler ile
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diplomatik ve sivil toplum düzeyinde iliþkiler kurulabilir.
Bölgesel örgütler dýþýnda son yýllarda Afrika kýtasýnda dikkatleri çeken
en önemli siyasi oluþum þüphesiz Afrika Birliði’dir. 1963 yýlýnda kurulan Afrika Birliði Örgütü, yerini 2002 yýlýnda kurulan Afrika Birliði’ne (AfB) býrakmýþtýr. Kimilerince sadece kaðýt üzerinde bir deðiþiklik olarak algýlansa da
AfB’nin kuruluþu Afrika’daki paradigma deðiþiminin bir göstergesidir. Afrika Birliði Örgütü’nün ve AfB’nin kuruluþ anlaþmalarý karþýlaþtýrýldýðýnda öncekinin kuruluþ felsefesinin günümüz Afrika’sýnýn sorunlarýna çözüm bulmaktan çok uzak olduðu, gereken dünya görüþüne sahip olmadýðý ve günümüz sorunlarýnýn çözümü için gerekli kurumlarýn oluþturulmasýndan bahsetmediði göze çarpacaktýr. Avrupa Birliði’nin aksine AfB hedef olarak siyasi birliði belirlemiþtir. Yine Avrupa Birliði’nin aksine bizzat üye ülkeleri deðil
üye ülkelerin baðlý bulunduklarý bölgesel örgütleri koordine etmeyi amaçlamaktadýr.
AfB yeni ve genç bir örgüttür. Kýsa zamanda Afrikalý ülkelerden harikalar ortaya koymalarýný beklemek gerçekçi deðildir. Kaðýt üzerinde çaðdaþ bir
bölgesel örgüt izlenimi veren AfB’nin ortay koyduðu hedeflere ulaþmak, gerekli kapasiteden yoksun üye ülkeler için zaman alacaktýr. Ancak daha önce
deðinildiði gibi kýta ülkelerinin sahip olduklarý potansiyel hammadde kaynaklarý, insan gücü ve yurtdýþýnda yetiþen eðitimli Afrikalýlar ilerleyen yýllarda kýta ülkelerinin karþýlaþacaklarý fýrsatlarý çok iyi deðerlendirmelerini kaçýnýlmaz kýlacaktýr.
Kýta dýþý aktörler
Tüm dünyada etkin olan ABD Afrika kýtasýnda da en etkin ülke konumundadýr. Soðuk Savaþ döneminde sahip olduðu etkinliði günümüzde hala
sürdürmektedir. ABD özellikle enerji sektöründe Afrika’ya baðýmlýdýr. Halen petrol ihtiyacýnýn %18’ini Afrika’dan karþýlayan ABD 2015 yýlýnda bu rakamý %25 çýkarmayý planlamaktadýr. ABD’nin baþkan adaylarýndan Obama
ise bu rakamý daha yukarý çekmeyi düþünmektedir. Petrol dýþýnda ABD kýtadan birçok hammadde temin etmektedir.
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Afrika’nýn ABD için bir diðer önemi ise askeri ve stratejik açýdandýr. 2010
yýlýna kadar ABD Afrika’daki üs sayýsýný 12’ye çýkarmasý beklenmektedir.
Bunlardan daha önemli olan geliþme ise ABD’nin aldýðý bir karar ile AFRICOM projesini hayata geçirmeye baþlamasýdýr. Daha öncesinde kuzey Afrika’nýn bir kýsmý Ortadoðu’ya bakan CENTCOM’a baðlýyken kýtanýn geri kalan kýsmý Avrupa’dan sorumlu olan EUROCOM’a baðlý idi. Yeni bir yapýlanmaya gitme kararý alan ABD Savunma Bakanlýðý Afrika’nýn tamamýndan
sorumlu olacak bir kumandanlýk kurma kararý almýþtýr. Sadece Mýsýr, Ortadoðu’da geliþmelere doðrudan taraf olmasý nedeniyle CENTCOM’a baðlý
kalmaya devam edecektir ve bunun dýþýnda kalan tüm kýta AFRICOM’un
görev alaný olacaktýr.
Yeni bin yýlda tek süper güç olarak kabul edilen bir ülkenin böyle bir karar almasý Afrika’nýn sahip olduðu ve gelecekte sahip olacaðý önemi göstermektedir. AFRICOM’un 2008 sonunda faaliyete geçmesi beklenmektedir.
Genel komuta merkezi bir Afrika ülkesine inþa edilinceye kadar Almanya’da göreve baþlanmasý öngörülmektedir. AFRICOM’a temel olarak altý
görev verilmiþtir: 1) terörizm ile mücadele etmek, 2) doðal kaynaklarý güvence altýna almak, 3) silahlý mücadeleleri ve insani krizleri kontrol altýna almak, 4) AIDS’in yayýlmasýný yavaþlatmak, 5) uluslararasý suçlarý azaltmak ve
6) Çin’in artan nüfuzuna karþýlýk vermek. Bu yeniden yapýlanma ayný zamanda ABD Savunma anlayýþýndaki paradigma deðiþimini de gözler önüne
sererken Türkiye Cumhuriyeti de bu paradigma deðiþiminden dersler çýkartarak kýtaya dönük vizyonunu gözden geçirmelidir. Ýlerleyen sayfalarda söz
konusu deðiþen paradigma doðrultusunda bir takým öneriler sunulacaktýr.
AFRICOM’un görevleri arasýnda da dikkat çektiði gibi kýtada etkinliði
artan en önemli ülke þüphesiz Çin Halk Cumhuriyeti’dir. ABD Kongresi tarafýndan oluþturulan bir heyet Çin’in Afrika’daki faaliyetlerini araþtýrdýktan
sonra Kongre’ye sunduklarý raporda Çin’in þimdilik Afrika’da ABD çýkarlarýna yönelik tehdit oluþturmadýðý ancak yakýndan izlenmesi gerektiðini bildirmiþlerdir. Yukarýda da görüldüðü gibi AFRICOM’un görevlerinden birisi
de Çin’in artan etkinliðini kýrmak olacaktýr. Yalnýzca dört sene içinde ABD
için tehdit deðilken tehdit olarak algýlanmaya baþlayan Çin, özellikle son yýllarda organize ettiði Çin-Afrika Forumu ile kýta ile olan ekonomik ve siyasi
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iliþkilerini hýzla artýrmýþtýr. Batýlý ülkeler ve uluslararasý kuruluþlarýn aksine
Afrikalý ülkelerin Çin ile yakýn iliþkiler kurmalarýnýn ardýndaki en önemli etken bu ülkenin demokratikleþme veya liberalleþme gibi þartlar koþmamasýdýr. Çin’in Afrika ile iþbirliði için koþtuðu tek þart Afrikalý liderlerin “Çin’in
bütünlüðü” prensibine saygý göstermeleri ve Tayvan ile iliþkilerine dikkat etmeleridir. Batýlý devletlerin Sudan’ý eleþtirmelerine raðmen bu ülkenin ihraç
ettiði petrolün yarýsýný Çin tek baþýna almaktadýr.
Rusya son dönemlerde Afrika’ya ilgisi artan bir diðer önemli aktördür.
Rusya’nýn Afrika ile olan iliþkileri Soðuk Savaþ yýllarýna gitmektedir. Özellikle 1950-1975 arasýnda Sovyetler Birliði birçok sosyalist Afrikalý lidere ciddi
maddi destekte bulunmuþ ve birçok altyapý projesine imza atmýþtýr. Bugün
geçmiþte sosyalist rejime sahip olan Afrika ülkelerinde Sovyetler tarafýndan
yaptýrýlan havalimaný, liman, stadyum, alýþveriþ merkezi veya yol gibi yapýlara rastlamak mümkündür. 1990’lý yýllarda Sovyetler Birliði’in daðýlmasý ile
eski gücünü yitiren Rusya son yýllarda kýtaya dönük yeni projeler geliþtirmektedir. Cezayir’in borçlarýný silmesi ve bu ülke ile doðal gaz anlaþmasý
yapmasý bunun en somut örneðidir. Ayrýca Rusya birçok Afrika ülkesine silah ve askeri araç ve mühimmat satmaktadýr.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika vizyonu bu iç ve dýþ aktörleri dikkate
alarak oluþturulmalýdýr. Özellikle aþaðýda öneriler kýsmýnda ele alýnacaðý gibi
bu aktörlerin yaptýklarý hatalara düþülmemeli ve doðru temeller üzerine kurulacak bir politika ile uzun vadedeki getirileri hesaba katýlmalýdýr.
EKONOMÝK VE SÝYASÝ ÝLÝÞKÝLER BOYUTU
Ýki ülke arasýnda var olan siyasi iliþkilerin temelinde stratejik çýkarlarýn
yaný sýra ekonomik iliþkiler bulunmaktadýr. Hatta ekonomik iliþkilerin belirli
bir düzeye ulaþmasý bazý ülkeler ile siyasi iliþki kurulmasý için bir gereklilik
olduðunu söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasýndaki siyasi iliþkiler oldukça zayýftýr. Þüphesiz bu eksikliðin en büyük nedeni
Türkiye’nin þimdiye dek iç sorunlarýna yoðunlaþmasý ve kýtaya yönelik politikalarý geliþtirse bile icra edememiþ olmasýdýr. Siyasi iliþkilerin geliþmemesinin sonuçlarýndan birisi de bu kýta ülkeleri ile aramýzda olan ticaret hacmi325
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nin düþük olmasýdýr. Türkiye Cumhuriyeti ilerleyen yýllarda Afrika ülkeleri
ile olan iliþkileri hem siyasi hem de ekonomik düzlemde ilerletmenin yollarýný aramalýdýr. Bunlar eþ zamanlý olarak yapýlmalýdýr ve biri diðeri için engel
teþkil etmediði gibi aksine birbirlerini tamamlayýcýdýr. Unutulmamalýdýr ki,
ileri düzeyde ekonomik iliþkilere sahip iki ülke arasýndaki siyasi sorunlarýn
çözümü daha kolay olmaktadýr.
AfB’ye gözlemci olarak katýlmanýn yaný sýra son dönemde artan diplomatlar, bürokratlar ve devlet ve hükümet baþkanlarý düzeyindeki ikili görüþme sayýsýndaki artýþ da sevindiricidir. Aðustos 2008’de düzenlenecek olan
Afrika Zirvesi ile Türkiye’nin Afrika kýtasýnýn stratejik ortaklarý arasýnda yer
almasý son derece önemlidir. Zirve sonrasýnda halen Afrika’da bulunan 12
büyükelçiliðe ek olarak 19 elçilik daha açýlmasý sevindiricidir. Benzer zirveyi
Çin Halk Cumhuriyeti son birkaç yýldýr yapmakta ve her zirve sonunda milyarlarca dolar tutarýnda anlaþma imzalanmaktadýr ve bu anlaþmalar siyasi
iliþkileri de güçlendirmektedir. Bu kararlar uzun vadede ülkemizin siyasi,
ekonomik ve kültürel çýkarlarýný korumak için atýlmýþ deðerli adýmlardýr. Bir
ülkede Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliðinin bulunmasý iþadamlarýnýn o ülkede iþ yapmalarýný da kolaylaþtýrmaktadýr.
Büyükelçiliklerin dýþýnda Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý
(TÝKA) ve Ýslam Konferansý Örgütü (ÝKÖ) gibi kuruluþlarýn faaliyetlerinde
bulunma, katký saðlama ve doðru yönlendirilmeleri ile ülkemizin kýtadaki
çýkarlarý korunacaktýr. ÝKÖ tarafýndan gerçekleþtirilen sosyal projelere verilen katkýlar diðer Müslüman Afrikalý ülke halklarý ile Türk halký arasýnda yakýnlýk oluþmasýný saðlamaktadýr. TÝKA tarafýndan son dönemde baþlatýlan
Afrika projeleri ile inþa edilen okul ve dispanser gibi doðrudan yerel halkýn
gündelik ihtiyaçlarýný karþýlayan projeler o ülke halkýný kazanma adýna
önemli adýmlardýr. Bu tür kurumlar kýta ile olan iliþkilerimizde daha fazla
kullanýlmalý ve üyesi bulunduðumuz kuruluþlarda daha aktif ve yönlendirici
rol üstlenilmelidir.
Siyasi iliþkilerin yansýmasý olan ekonomik iliþkilere gelince, durum Afrika kýtasý için iç açýcý olmada son dönemdeki geliþmeler umut vericidir. Ülkemiz 2004’te Afrika ülkelerine 3 milyar dolar ihracat yapýp, 5 milyar dolar it326
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halat yaparken 2007’de ihracatýmýz 6 milyar dolara çýkarken, ithalatýmýz 7
milyar dolar seviyesine gelmiþtir. Görüldüðü gibi kýta ile olan ekonomik iliþkilerimizde ticaret hacmi artarken açýk kapanmaktadýr.
Dünya çapýnda kendimizi ispat ettiðimiz ve iddialý olduðumuz müteahhitlik sektöründe Türkiye’nin Afrika’daki etkinliði maalesef yeterli deðildir.
Yukarýda da deðinildiði gibi iki binli yýllarla birlikte dýþ yardýmlardaki artýþ
neticesinde alt yapý, devlet kurumlarý binalarýnýn yenilenmesi ve yeni bina
ve konut yapýmýndaki artýþ Türk müteahhitleri için büyük bir fýrsat oluþturmaktadýr. Yine müteahhitlere paralel olarak iddialý olduðumuz inþaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Türk firmalarý da Afrika kýtasýnda daha fazla Pazar bulma imkanýna sahiptirler. Bunlarýn dýþýnda özellikle tekstil
ve hazýr giyim, otomotiv ve yan sanayi, beyaz eþya, kimya, gýda, ticaret ve
ulaþtýrma gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren Türk firmalarý için Afrika
geniþ ve gelecek vaat eden bir kýtadýr.
TÜRKÝYE - AFRÝKA ÝLÝÞKÝLERÝNÝN
SOSYO-KÜLTÜREL BOYUTU
Ülkemiz ile Afrika arasýndaki sosyal ve kültürel düzeydeki iliþkilerimiz
maalesef tatmin edici olmaktan uzaktýr. Hâlbuki ülkemiz kültürü ile Afrika’nýn birçok ülkesinde rastlanan halk kültürleri arasýndaki benzerlik göz
ardý edilemeyecek kadar fazladýr. Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile geliþtireceði
sosyo-kültürel iliþkiler sonucunda ülkemiz bu coðrafyada daha tanýnýr hale
gelecektir. Bunun birçok sonucu da beraberinde getireceði akýlda bulundurulmalýdýr. Örneðin, bu kýta ülkelerinden ülkemize gelecek turist sayýsý artacaktýr. O ülkelerde satýlan Türk ürünleri ve Türk firmalarýna karþý yakýnlýk
oluþacaktýr. Ve hepsinin ötesinde bu tür sosyo-kültürel iliþkiler sonucunda
ülkemizi ilgilendiren konularda bu coðrafya halklarý kazanmýþ olunacaktýr.
Örneðin Çin Halk Cumhuriyeti her sene Tanzanya’da Çin Haftasý düzenlemektedir. Belirlenen bu bir haftalýk süre zarfýnda Çin filmleri halka ücretsiz gösterilmekte, Çinli yetkililer bu ülkeye ziyaretler düzenlemekte, Çin
kültürünü tanýtýcý gösteriler ve festivaller düzenlemekte, üniversitelerde
Çin’in önemini anlatan konferanslar tertip edilmekte ve ülkeler arasýnda ya327
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kýnlýk oluþmasý için çaba gösterilmektedir. Yukarýda ülkemiz ile kýta arasýndaki tarihi baðlara vurgu yapýlmýþ idi. Görünen o dur ki, Çin Halk Cumhuriyeti, bizim ülkemiz kadar güçlü tarihi baðlara sahip olmadýðý halde bir haftayý dolu dolu geçirebiliyorsa Türkiye Cumhuriyeti de tüm kýta olmasa da
yukarýda bahsi geçen bölgesinde merkez konumundaki ülkelere yönelik bu
tür faaliyetler organize etmelidir. Bu tür faaliyetler sadece Çin tarafýndan deðil, kýtada sömürgecilik geçmiþi bulunan Ýngiltere, Fransa ve Portekiz gibi
diðer ülkeler tarafýndan da yapýlmaktadýr. Aþaðýda kýta ile sosyo-kültürel
iliþkilerimizi geliþtirmeye yönelik bir takým önerilerde bulunulacaktýr.

KIRILMA NOKTASI: YENÝ-SÖMÜRGECÝLÝK
Ülkemizin Afrika kýtasý ile olan iliþkilerini geliþtirmeye yönelik bir takým
önerilerde bulunmadan önce bu metinde geliþtirilen vizyonun ve yapýlacak
önerilerin hedefine ulaþmasýný etkileyecek bir noktaya deðinmek faydalý
olacaktýr. Afrikalý siyasi ve düþünürler tarafýndan son dönemde daha sýklýkla
dile getirilen kavramlardan birisi de yeni sömürgeciliktir. Kýtadaki sosyalist
rejimlerin yýkýlmasý ile Afrikalý ülkeler batýlý donör ülke ve kuruluþlara daha
fazla baðýmlý hale gelmiþlerdir. Yabancý yatýrýmcý çekmeye çalýþan ülkeler ise
genellikle istediklerini alamamýþlardýr. Kýtaya gelen yabancý yatýrýmcý çoðunlukla doðal kaynaklarý ve yeraltý zenginlikleri çýkartarak yurtdýþýna satmaktadýr. Yarým yüzyýl önce sömürgeci ülkelerin yaptýðý ve artýk meþrutiyetini yitirmiþ uygulamalarýn bugün tamamen meþru bir zeminde firmalar
eliyle yürütülmesi Afrikalý siyasileri ve halklarý üzmektedir.
Önceki sayfalarda dýþ aktörlerden bahsederken Çin’in kýtaya olan ilgisine deðinilmiþ ve son yýllarda bu ülkenin kýta ülkeleri ile olan ekonomik ve
siyasi iþbirliðine vurgu yapýlmýþtý. Çin yaptýðý ikili anlaþmalar sonucunda bu
kýtaya batýlý ülkelerden pek fazla katký en azýndan þimdilik saðlamamýþtýr.
Gana’da yeni bir devlet baþkanlýðý sarayý inþa edilmesi ve Kamerun’a dev bir
futbol stadyumu yapýlmasý gibi insanlarýn refah düzeylerini artýrmayacak ve
gündelik ihtiyaçlarýný karþýlamayacak projeler halk nezdinde ve bazý siyasiler
tarafýndan kabul görmemektedir. Çin’in Afrika politikasýný batýlý ülkelerden
farklý görmeyen birçok siyasi ve düþünür bulunmaktadýr. Örneðin, Çin kýta328
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dan en çok petrolü Sudan’dan alýrken ABD ise Nijerya’dan almaktadýr. Buna raðmen her iki ülkede insanlar yoksullukla mücadele edemeyecek durumdadýr. Dolayýsýyla, Türkiye kýtaya yönelik politikalarýnda bu hususa çok
dikkat etmelidir.
Kýtanýn tümüne yönelik siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel alan önerilerde bulunmadan önce tüm bunlarda akýlda tutulmasý gereken birkaç öneride bulunmak yerinde olacaktýr. Afrika’da batýlý devletler ve Çin gibi yeni
sömürgeci olarak algýlanmamak için þu hususlara dikkat edilmelidir:
1. Afrikalý ülkelerin sahip olduðu doðal kaynaklardan ve yeraltý zenginliklerinden faydalanmak isteyen ülkeler ayný zamanda halka ve yoksulluðu
azaltma amacý güden projeleri de eþ zamanlý olarak hayata geçirmelidirler.
2. Her ne kadar siyasi alanda güçsüz olsalar da baðýmsýz ülkeler ile muhatap olunmaktadýr. Dolayýsýyla, bu ülkelerde yaþanan geliþmeleri eleþtirirken dikkatli olunmalýdýr. Ticari, siyasi veya farklý projelerin yürütüldüðü bir
dönemde yapýlan eleþtiriler yanlýþ anlaþýlabilir.
3. Ulus inþasý yabancý yatýrýmcýnýn deðil devletin görevidir. Ancak kýta
ülkelerinde devletin sahip olduðu imkanlar göz önünde tutulduðunda birçok sorun göze çarpmaktadýr. Bu kýtada iþ yapan Türk firmalarý iþ yaptýklarý
bölgelere yönelik ufak dahi olsa bir takým projelere sponsor olmalýdýrlar.
Sponsor olunacak projelerin kalýcý olmasýna özen gösterilmelidir. Örneðin,
bir okulun tamir edilmesi, bataklýk alanýn ýslah edilmesi vs.
4. Maddi gücü bulunan Türk firmalarý gelecek vaat eden yerel gençler
arasýndan seçecekleri öðrencileri burslu olarak Türkiye’de lisans veya lisansüstü eðitime gönderebilir. Daha sonrasýnda ise bu burs imkanýnýn ülkenin
geliþimine olan katkýsý vurgulanmalý ve halkla iliþkiler boyutu ve reklam boyutu iyi deðerlendirilmelidir. Bunlar mümkün deðilse üniversitelerin ilgili
bölümlerinde eðitim alan gençlere Türk firmalarýnda staj imkâný tanýnmalýdýr.
5. Afrika ülkelerinde yabancý yatýrýmcý konumunda bulunan Türk iþa329
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damlarý ülkedeki üniversiteleri ziyaret etmeli ve konuþma ve konferans tertip etmelidirler. Bu faaliyetlerde yabancý yatýrýmcýnýn bir ülke için kötü bir
þey olmadýðý, aksine ülkelerin kalkýnmalarý için önemli olduðu gençlere anlatýlmalýdýr.
AFRÝKA KITASI ÝLE ÝLÝÞKÝLERÝMÝZÝ
GELÝÞTÝRMEYE YÖNELÝK ÖNERÝLER
1. Baþlangýçta da deðinildiði gibi Türkiye Cumhuriyeti, Afrika ile olan
iliþkileri tarihteki sýký iliþkiler temeli üzerine kurmalýdýr. Yapýlan yardýmlar,
gerçekleþtirilen projeler ve yapýlan görüþmelerde bu tarihi baðlar vurgulanmalýdýr.
2. Unutulmamalýdýr ki, Afrika ebediyen bugünkü gibi yoksul, maðdur ve
mahrum kalmayacaktýr. Ülkenin sahip olduðu doðal kaynaklar ve yeraltý
zenginlikleri kýta ülkelerinin yapacaðý kalkýnma hamlelerinde geliþimlerini
hýzlandýracaktýr. Bu hususta göz ardý edilen bir gerçek de þudur ki, birçok
Afrikalý geliþmiþ ülkelere eðitim almaya gitmiþtir. Kimileri geri gelmiþ kimileri ise eðitim aldýklarý ülkede kalmýþlardýr. Ülkelerindeki iyileþme sonucunda diaspora olarak anýlan yurtdýþýnda bulunan yetiþmiþ insan gücü ülkeye
çekildiðinde ülkelerin sahip olduðu zenginliðin iþlenmesi de kolay olacaktýr.
3. Yukarýda da belirtildiði gibi Afrika’nýn kýtasal boyuttaki siyasetinde
özelden genele; bölgesel güç konumundaki ülkeler, bölgesel örgütler ve AfB
bulunmaktadýr. AfB’de gözlemci statüsünde bulunan Türkiye bölgesel örgütlerdeki geliþmeleri yakýndan takip etmelidir. Örneðin 2005 yýlýnda gümrük birliðine geçen Doðu Afrika Birliði ile yapýlabilecek ticari anlaþmalar
araþtýrýlmalýdýr. Ve en özelde ise bölgesel güç konumundaki ülkelere yönelik
ülkelerle olan iliþkilerimize daha fazla özen gösterilmeli ve gerekirse özel
projeler geliþtirilmelidir. Unutulmamalý ki, gelecekte etkin güç potansiyeline
sahip ülkeler sayesinde ülkemizin çýkarlarýný tüm kýta düzeyinde savunmasý
daha kolay olacaktýr.
4. Afrika ülkeleri arasýndaki sorunlara müdahil olunmasý, arabulucu rol
üstlenilmesi veya eleþtirilmesi konusunda oldukça dikkatli davranýlmalýdýr.
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Ülkemizin doðrudan çýkarý olmadýðý durumlarda soruna müdahil olmak, taraflardan birini veya hepsini eleþtirmek veya arabulucu rolü üstlenmek soruna taraf olan Afrikalý ülkeler ile iliþkilerimize zarar verecektir. Afrikalý ülkeler tarihlerinde sömürgecilik bulunduðu için dýþarýdan yapýlan müdahaleler ülkelerdeki siyasiler ve yerel halk tarafýndan hoþ karþýlanmayacaktýr. Ülkemizin çýkarlarý söz konusu ise ve müdahil olunmasý gerekiyorsa uluslararasý meþrutiyet aranmasý iliþkilerimize gelecek zararý minimize edecektir.
5. Afrika’daki iç savaþ ve sorunlara uluslararasý aktörler tarafýndan müdahale edilmesi ve bu dönemlerde yaþananlar sonrasýnda hem müdahil
olanlarda hem de Afrikalýlar da bir takým çekincelerin doðmuþtur. Ülkemizin de 1991 yýlýnda asker göndererek katkýda bulunduðu Somali’ye yapýlan
müdahalede bir Amerikan taarruz helikopterinin yerel güçlerce düþürülmesi, bazý askerlerin bu olayda hayatýný kaybetmesi ve daha da kötüsü bir
Amerikan askerinin yerel güçlerce Mogadiþu sokaklarýnda sürüklenirken
çekilen görüntülerin dünya basýnýna yansýmasý geliþmiþ ülkeleri bu kararlarýný yeniden gözden geçirmeye sevk etmiþtir. Batýlý ülkeler daha çok çatýþmalar sona erdikten sonra asker göndermeyi tercih etmektedirler.
Diðer taraftan, Sier Leon’da ve Liberya’da görev yapan uluslararasý güçlerin görev yaptýklarý bölgelerde yerel çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar haberleri ortaya çýkýnca Afrikalý insanlarýn batýlý ülkelerin gönderdikleri
“barýþ” görevlilerine güveni temelden sarsýlmýþtýr. Bu güven zedelenmesinde batýlý ülkelerin daha çok o ülkenin doðal ve yeraltý zenginliklerine ilgi
duyduklarý için müdahil olduklarý yönündeki inançtýr. Bu baðlamda;
a. Son dönemde yaþanan bu iki geliþme sonunda geliþmiþ ülkeler ile Afrikalý ülkeler arasýnda yeni bir tür iþbirliði geliþmektedir. Sorunlu bölgelere
Afrika ülkelerinden askerler gönderilerek yerel halkýn güveni kazanýlýrken
anlaþmazlýðýn taraflarýnýn güveni kazanýlmasý amaçlanmaktadýr. Geliþmiþ
ülkeler ise asker göndermeyip Afrikalý ordularýn en büyük eksiði olan askeri
ekipman ve finansman saðlayacaktýr. Türkiye, bu tür iþbirliklerine dahil olarak az da olsa yapacaðý katkýlarla Afrika’daki sorunlarýn çözümüne maddi
katký yaptýðýný gösterebilir.
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b. Maddi katký dýþýnda Afrikalý ülkelerden bir kýsým gelecek vaat eden üs
rütbeli askerlerin anlaþmazlýk ve çatýþma çözümü konusunda Türk Silahlý
Kuvvetleri tarafýndan eðitilmesini amaçlayan anlaþmalar yapýlabilir.
c. Bölgesindeki karýþýklýklara askeri barýþ gücü gönderen örgütlerden heyetlerin Türkiye’de anlaþmazlýklarýn çözümü konusunda Dýþiþleri Bakanlýðý
tarafýndan diplomatik eðitime tabi tutulmasý için projeler geliþtirilebilir.
6. Afrika ülkelerinde gerilimin en üst seviyeye çýktýðý anlardan birisi þüphesiz seçimlerdir. Özelikle maddi destek saðlayan batýlý ülke ve kuruluþlar
tarafýndan yakýndan izlenmenin verdiði baský olsa da seçimleri kazanýp iktidarý devam ettirme arzusu seçimlerin olaylý ve tartýþmalý geçmesine yol açmaktadýr. Yakýn geçmiþte yaþanan Kenya ve Zimbabve seçimleri bunlarýn
en canlý örnekleridir. Birçok batýlý kuruluþ ve devlet Afrika’daki seçimlere
gözlemci göndermektedir. Ancak bu gözlemcilerin varlýðý siyasetçileri hile
yapmaktan men etmemektedir çünkü hile genelde kýrsal alanda yani gözlemcilerin ulaþamayacaðý bölgelerde yapýlmaktadýr. Türkiye, gözlemci göndermek yerine seçimlerin daha sýhhatli gerçekleþtirilmesini saðlayacak ve oy
sayýmýný hýzlandýrýp kolaylaþtýracak teknik yardýmda bulunabilir. Yine Türkiye’de kullanýlan teknik sistemin bu ülkelere aktarýlmasýna öncülük edebilir.
7. Bölgesel örgütler ile iliþkileri geliþtirme adýna iki ülke arasýnda imzalanan serbest ticaret anlaþmasý benzeri iþbirliklerinin bu tür örgütlerle de geliþtirilebilir. Her ne kadar kýtadaki bölgesel örgütler ticaretin geliþtirilmesinden çok güvenlik sorunlarýna yoðunlaþmýþ olsalar da, bölge içi ticaretin artýrýlmasýnýn ehemmiyeti giderek belirgin bir hal almaktadýr. Örneðin, Doðu
Afrika Birliði 2005 senesinde gümrük birliðine geçmiþtir ve bu bölgeye girecek ürünler üye ülkeler arasýnda gümrük engeline takýlmadan rahatça pazarlara daðýtýlabilir.
8. Tarým sektörü kýtada az geliþmiþtir ancak gelecek vaat etmektedir. Tarým alanýnda önemli geliþmeler saðlayan Türkiye bu alanda Afrika’ya birikimlerini aktarabileceði gibi bu alanda iþbirliði yapýlabilecek sahalar belirlenebilir ve özel sektör kanalýyla hem Afrika’da bu sektörün geliþmesi saðlanýrken Türk firmalarý için yeni yatýrým ve pazar alanlarý oluþmuþ olacaktýr.
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9. Türk müteahhitleri kýtadaki belirli ülkeleri yakýn takibe alarak hýzlý büyüme gösteren ülkelerde altyapý, konut veya kamu binalarý ihaleleri almak
için yoðun çaba göstermelidirler. Geçmiþte Rusya’da olduðu gibi Türk firmalarý tarafýndan inþa edilecek bir bina bir ressamýn resmin üzerine attýðý
imza gibi sürekli orada kalacaktýr ve Türkiye’yi ve Türk müteahhitliðini insanlara hatýrlatacaktýr.
10. Kalkýnma Bankasý (ÝKB) geçmiþte ülkemiz ile yaptýðý anlaþma gereði
her yýl üyesi olan ve halkýnýn önemli kýsmý Müslüman olan Afrika ülkelerinden lise mezunu öðrencileri seçerek Türkiye’de lisans eðitimi almaya burslu
göndermektedir. Bu insanlarýn çoðu Türkiye’yi tanýmakta ve az da olsa
Türkçe bilerek ülkelerine geri dönmektedirler. Büyükelçiliklerimiz sorumlu
olduklarý ülkelerde bu öðrenciler ile irtibata geçmeli ve yakýn iliþki içinde olmalýdýr. Bu ülkelerde Türkiye’yi ilgilendiren bir konu gündeme geldiðinde
kurulan dernek sayesinde sivil toplumun desteði kazanýlabilir. Ayrýca o ülkelere gelecek Türk iþadamlarý bu dernek vasýtasýyla iþ imkanlarýný daha kolay öðrenebilir ve gerekli iþbirliklerine imza atabilirler. Bu insanlar yerel kültürde yetiþmeleri ve Türk kültürünü tanýmalarý sebebiyle kültürel etkileþimi
artýrmak için etkili aktörlerdir.
11. Türkiye’nin Afrika ile iliþkilerin geliþtirilmesinin önünde duran en
büyük engellerden birisi bu kýtanýn ülkemizde yeterince tanýnmamasý ve bilinmemesidir. Afrika ülkelerinde de Türkiye’nin pek tanýnmadýðý maalesef
bir diðer gerçektir. Bu baðlamda, Türkiye’de üniversitelerde Afrika enstitüleri veya kýta üzerine bilimsel çalýþmalar yürütecek çok disiplinli merkez oluþturulmalýdýr. Özellikle tarih, antropoloji, siyaset bilimi, coðrafya ve ilahiyat
konularýnda uzman isimler bir araya getirilerek kýtaya yönelik çalýþmalar artýrýlmalýdýr. Buna ek olarak üniversitelerde genç akademisyenler Afrika üzerine çalýþma yapmaya teþvik edilmelidirler ve gerekiyorsa araþtýrma için
maddi destek saðlanmalýdýr. Bunun yaný sýra, daha önce Türkiye’nin batýlý
ülkelerde yaptýðý gibi kýtadaki önemli ülkelerde saygýn üniversiteler ile anlaþmalar yaparak bu üniversitelerde Türkiye kürsülerinin kurulmasý saðlanmalýdýr ve Türkiye üzerine çalýþmak isteyen akademisyenleri teþvik amaçlý
araþtýrma bursu saðlanmalýdýr.
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12. Afrika kýtasýnda Türkiye’nin fazla tanýnmadýðý daha önce vurgulanmýþtý. Afrika televizyon veya radyo kanallarýnda ülkemizi tanýtýcý
programlara rastlamak neredeyse imkânsýzdýr. Kýta ülkelerinde televizyonculuðun ve radyo programcýlýðýnýn fazla geliþmemiþ olmasý ise bir diðer gerçektir. Televizyon kanallarý dünya’daki geliþmeleri aktarmak için
genellikle uluslararasý haber kanallarýna baðlanmakta, dizi ve sinema
alanýnda ise yine yabancý yapýmcýlarýn eserlerini göstermektedirler. Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan Türkiye’yi tanýtýcý belgeseller hazýrlandýðý takdirde kýta ülkelerinde televizyon kanallarýnýn bu yapýmlarý yayýnlamasý saðlanabilir. Yine Türkiye’yi tanýtýcý radyo
programlarý, söyleþi tarzý yapýmlar yapýlabilir.
13. Afrika kýtasýnda gazeteler de dünyanýn geliþmiþ kesimlerine göre
oldukça geri kalmýþtýr. Günümüzde görsel ve yazýlý basýnýn gücü oldukça
fazladýr. Basýnýn birinci görevi halký geliþmelerden haberdar etmektir.
Ülkemiz Afrikalý gazeteciler tarafýndan ne yazýk ki fazla tanýnmamaktadýr. Bölgesel güç konumunda ülkelerde önemli gazeteciler Türkiye’ye
geziye davet edilebilir. Bu geziler sýrasýnda Türkiye’nin geliþmiþlik seviyesi, misafirperverliði ve diðer insani yönleri vurgulanýrken ayný zamanda kýtaya olan bakýþý ve Afrikalý insanlarýn da çýkarlarýnýn düþünüldüðünün altý çizilmelidir. Mümkünse Türkiye hakkýnda gazetelerde yazý dizileri çýkarýlmalýdýr.
14. Son olarak, TRT-Int benzeri Ýngilizce, Fransýzca veya her iki dilde
yayýn yapacak uluslararasý bir kanal kurulabilir. Kurulacak kanal, Türkiye’yi, kültürümüzü, sahip olduðumuz zenginlikleri ve dünya meselelerine bakýþ açýmýzý tüm dünyaya anlatacaktýr. Kurulacak kanal ilk etapta
tüm dünyaya yayýn yapmasý zor olsa da en azýndan yakýn çevremize
ulaþmasý Türk dýþ politikasýnýn ve firmalarýn önünü açacaktýr.
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