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TÜRK DIġ POLĠTĠKASINDAKĠ AÇILIM BAĞLAMINDA TÜRKĠYE-SAHRAALTI 

AFRĠKA ĠLĠġKĠLERĠ: 2005-2011 

 

            

     Mehmet ÖZTÜRK  

 

ÖZET 

Türkiye ile Sahraaltı Afrika ülkelerinin yaĢadıkları uzun süreli ekonomik ve siyasal 

istikrarsızlıklar nedeniyle taraflar arasında anlamlı bir iliĢki kurma fırsatı oluĢmamıĢtır. Bununla 

birlikte son on yılda Sahraaltı Afrika ülkelerinin giderek daha fazla dünyanın gündemine gelmesi ve 

Türkiye‟nin AK Parti hükümetleriyle birlikte siyasal istikrar ve ekonomik kalkınma sürecine girmesi 

üzerine Türkiye-Sahraaltı Afrika iliĢkilerinde kayda değer bir canlanmaya neden olmuĢtur. 2005 

yılının Türkiye‟de “Afrika yılı” ilan edilmesinden itibaren, Türk dıĢ politikasında pro-aktif politikaya 

geçiĢin önemli ve belirgin bir yansıması da Sahra-altı Afrika ile iliĢkilerde gözlenmiĢtir. Söz konusu 

iliĢkiler zirve toplantılarından üst düzey ziyaretlere, yeni büyükelçiliklerin açılmasından Türkiye‟nin 

Afrika örgütlerine ortak üye olmasına, ekonomik ve ticari faaliyetlerden insani yardım giriĢimlerine 

kadar birbirini tamamlayan ve kararlı adımlarla ilerlemektedir. Örneğin Türkiye, Güney Afrika ile 

stratejik ortaklık yolunda ilerleyen iliĢkilerinin yanında Somali‟de yaĢanan insani krizde önemli bir 

görev üstlenmiĢtir. Bu çalıĢmada Türkiye‟nin Sahra-altı Afrika ülkeleriyle iliĢkilerini belirleyen temel 

parametreler üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, Türkiye‟nin Afrika açılımını etkileyen bölgesel ve 

küresel geliĢmeler de ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sahraaltı Afrika, Türkiye-Sahraaltı Afrika iliĢkileri, Türk dıĢ politikası 

açılımı. 

 

TURKEY-SUBSAHARAN AFRICA RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE OPENING IN 

TURKISH FOREIGN POLĠCY: 2005-2011  

 

ABSTRACT 

Due to economic and political instabilities experienced by Turkey and sub-Saharan African 

countries, they could not establish any kind of meaningful relationship. However, Turkey and sub-

Saharan African relations has experienced a remarkable progress as a result of the re-emergence of 

sub-Saharan countries in the last decade to the world scene and Turkey‟s increasing political stability 

and economic development achieved by the current ruling AK Party. From the year 2005 which was 
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declared as “the year of Africa” in Turkey, we have been witnessing a significant transition in Turkish 

foreign policy regarding to its relations with sub-Saharan nations. Some of these complimentary and 

decisive foreign policy initiatives vary from summit meetings to high level visits, from establishing 

new Turkish embassies in sub-Saharan capitals to Turkey‟s membership to several African 

organizations from key partnerships from economic and commercial activities to humanitarian relief 

initiatives. For example, while Turkey has been trying to create a strategic partnership with South 

Africa, It has also carried out very significant tasks during the humanitarian crisis of Somalia. This 

study will focus on the basic parameters that determine Turkey‟s relations with the sub-Saharan Africa 

countries. In this context, regional and global developments affecting Turkey‟s initiative toward the 

region will be discussed. 

Key Words: Turkey, sub-Saharan Africa, Turkey-sub-Saharan Africa relations, Opening in Turkish 

foreign policy.  

 

GĠRĠġ 

Cumhuriyetin baĢından bu yana batıcılık ve statükoculuk üzerine kurulu Türk dıĢ 

politikası; Soğuk SavaĢ sonrası dönemde dünyadaki statükonun yıkılarak yenisinin kurulmaya 

çalıĢıldığı bir ortamda, jeopolitik ve tarihsel sürekliliği noktalarında konumunu korumakla 

birlikte (Oran, 2012; 368), bu yeni ortamda da yerini aramaya baĢlamıĢtır.   

2002‟den sonra, Soğuk SavaĢ döneminde izlediği statik politikayı terkederek yeni 

dönemden faydalanmanın farkına varan Türkiye, bu tarihten itibaren dıĢ politikasında dinamik 

bir politikaya yönelmiĢtir. Bu durum eski Tük dıĢ politika anlayıĢlarının yeniden 

tanımlanmasını beraberinde getirmiĢtir. Batı dünyasıyla ittifaklık, bu yeni dönemde dıĢ 

politika seçeneklerinden sadece birisini oluĢturmaktadır. Bu doğrultudaki Türk dıĢ politikası 

bazı uluslararası çatıĢmalarda alternatif çözüm yolları da sunmaktadır. Örneğin Ġran nükleer 

krizinde oynadığı rol gibi. Türk dıĢ politikasındaki bu değiĢime ek olarak ekonomik gücü de 

büyümektedir. Nitekim Ģu anda dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye,  Jack 

Goldstone‟a göre 2050 yılında dünyadaki 6 büyük ekonomiden biri olacaktır (Sarac, 

http://www.thewashingtonreview.org, 2012).  

Türkiye‟nin tarihsel arka planına bakıldığında sadece bölgesinde değil, dünya üzerinde 

önemi görülebilir. Samuel Huntington‟nın Medeniyetler ÇatıĢması (Clash of Civilization) 

teorisinde gelecekte dünyada bir kültürler arasında bir kutuplaĢmanın olacağı ve bu 

kutuplaĢmanın bir çatıĢmaya yol açacağı öne sürülmektedir. Oysa Türkiye gibi ülkeler bu 

varsayımı değiĢtirebilir. Çünkü, farklı kültürler arasında uyumun olduğu tarihi bir mirasa 

sahiptir. Türkiye‟de batı dünyası, Ortodoks dünyası ve Ġslam dünyası buluĢmaktadır ve 

http://www.thewashingtonreview.org/
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bunlarla iliĢkilidir. Türkiye bir siyasi varlık içinde farklı kültürleri barındıran Osmanlı 

mirasına sahiptir. Bu özelliği ona farklı kültürleri anlama olanağı sağlamaktadır. Nitekim 

Türkiye BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ġspanya BaĢbakanı Jose Luis Rodriguez 

Zapatero‟nun giriĢimiyle baĢlatılan medeniyetler ittifakı giriĢimi (Alliance of Civilizations 

Initiative) bunun bir yansımasıdır (Sarac, http://www.thewashingtonreview.org, 2012).  

Öte yandan, iç ve dıĢ siyasi dinamiklerin zorlamasıyla yeni bir bakıĢ geliĢtiren Türk 

dıĢ politikasında birçok bölge gibi Afrika uzak ve sorunlu bölge olmaktan ziyade siyasi ve 

ekonomik alanlarda iliĢki kurulup, geliĢtirilmesi hatta ortak hareket edilmesi gereken ortak 

olarak belirmiĢtir  (Özkan, 2011; 116).  

Bu kapsamda, Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik iliĢkilerimize bir 

ivme kazandırmak amacıyla 1998 yılında “Afrika’ya Açılım Eylem Planı/Africa Action Plan” 

hazırlanmasının ardından Türk dıĢ politikasındaki çok boyutlu vurgunun bir tezahürü olarak 

DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‟nca, 2003 yılı baĢında, “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik ĠliĢkilerin 

GeliĢtirilmesi Stratejisi” geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca Afrika ile iliĢkilere yeni bir ivme kazandırmak 

amacıyla 2005 yılı Ak Parti hükümetince  “Afrika Yılı” ilan edilmiĢtir. Böylece, bundan 

sonraki iliĢkilerde sıkça görüleceği üzere, karĢılıklı üst düzey ziyaretler, yeni ekonomik ve 

ticari anlaĢmaların akdi ve karĢılıklı yeni büyükelçiliklerin açılması birbirini izlemiĢtir 

(DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr, 2012a). 

 

TÜRK DIġ POLĠTĠKASINDAKĠ AÇILIM BAĞLAMINDA TÜRKĠYE-SAHRAALTI 

AFRĠKA ĠLĠġKĠLERĠNĠ BELĠRLEYEN TEMEL PARAMETRELER 

Bir ülkenin dıĢ politikasını Ģekillendirmede iki değiĢkenin varlığı dikkat çekmektedir. 

Bunlardan birincisi oldukça statik ve sürekli olan yapısal değiĢkenlerdir (structural variables). 

Bu gruptakiler, dıĢ politikanın günlük olayları ve uluslararası siyasi ortamla doğrudan 

bağlantılı değildir. Örneğin, coğrafik konum, tarihsel deneyimler, kültürel geçmiĢle birlikte 

uzun dönemli ekonomik ihtiyaçlar gibi. Diğeri ise, iç ve dıĢ geliĢmelerin etkisi altında 

değiĢime bağlı konjoktürel değiĢkenlerdir (conjunctural variables). Bunlar bir ülkenin dıĢ 

politikasını etkileyen geçici ve dinamik faktörlerdir. Örneğin, Soğuk SavaĢ‟ın sonu, güç 

dengesinde değiĢim, iç politikadaki değiĢim, ekonomik faktörlerin günlük kıtlığı, belirli karar 

vericilerin kiĢilikleri gibi (Aydın, 1999; 155-156). Türkiye-Sahraaltı Afrika iliĢkilerini 

belirleyen değiĢkenler sınıflandırılırken her iki değiĢken tipi de göz önünde bulundurulmuĢtur.   

 

A) Tarihsel Boyut: 

http://www.thewashingtonreview.org/
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Genel olarak Türk toplumunda fakirlik, açlık, salgın hastalıklar ve iç savaĢlarla 

hatırlanan ve uzak bir coğrafi bölge olarak görülen Sahraaltı Afrika‟nın (Özkan, 2011;118-

119), aslında Türkiye‟ye tarihsel olarak çok da yabancı olduğu söylenemez.  

Afrika‟da 868‟de kurulan Tolunoğulları Devleti‟ne kadar geri götürülebilen iliĢkilere, 

Osmanlının aynı zamanda bir Afrika devleti olduğu gerçeği eklenmektedir.  1876‟da Sultan 

II. Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlının egemenliğinde bulunan Afrika toprakları; Tunus, 

Trablusgarp (bugünkü Çad ve Nijer‟in   kuzeylerini de kapsamaktaydı), Mısır, HabeĢ 

eyaletleri (bugünkü Somali, Eritre, Cibuti‟nin tamamı, Sudan‟ın Kızıldeniz‟deki kıyılarını ve 

bugünkü Etiyopya‟nın Harar bölgesini kapsamaktaydı ve bu geniĢ bölge 16. yüzyılda Kanuni 

Sultan Süleyman zamanındaki Hint deniz seferleri sırasında alınmıĢtı) ve Mısır eyaletine bağlı 

Sudan vilayetine (Kavalalı Mehmet Ali PaĢa döneminde alınmıĢtı) kadar uzanıyordu.  

Osmanlı Devleti buralarda bir barıĢ sistemi (pax ottomanica) düzeni içinde, din özgürlüğü ve 

çeĢitli alanlarda özerklik tanıyarak bu konumunu sürdürmüĢtür (Hazar, 2011; 147, 247). 

Osmanlı‟nın bu dönemde iliĢkileri diğer Sahraaltı Afrika ülkelerinde de belirgindir. 

Örneğin, 1861‟de Güney Afrikalı Müslümanların Ġngiliz genel valisine baĢvurarak Osmanlı 

Devleti‟nden din bilgini isteğine, Osmanlı Devleti 1862‟de Ebubekir Efendi ve bir 

yardımcısını buraya göndererek cevap vermiĢtir. Ebubekir Efendi‟nin torunlarının halen 

yaĢadıkları Güney Afrika‟dan Türk ulusal kurtuluĢ savaĢına katılmak isteyenler olmuĢ ve bu 

savaĢ esnasında para yardımı yapmıĢlardır (Hazar, 2011;133,134). 

Tarihte emperyalizme karĢı yapılan ve kazanılan ilk savaĢ olan kurtuluĢ savaĢının yanı 

sıra Sahraaltı Afrikalı Müslümanlarca, Müslüman bir ülke olduğu, Hıristiyanlarca ise laik ve 

demokratik bir ülke olduğu için Türkiye‟ye sempati ile yaklaĢılmıĢtır. Türkiye de bu 

sempatiye Afrika‟da sömürge olmayan tek ülke olan Etiyopya‟da cumhuriyetin ilanından 

hemen sonra bir elçilik açarak karĢılık vermiĢtir (Hazar, 2011; 239-240). 

Ayrıca Türkiye, 1950 ve 1960‟lı yıllarda sömürgecilik sonrası bağımsızlığını kazanan 

tüm yeni Afrika devletlerini tanıyarak bu ülkelerle diplomatik iliĢkiler kurmakla birlikte, 

uluslararası konjonktür, iç sorunlar ve özellikle Sahraaltı Afrika ülkelerinin ulus devlet inĢa 
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ve Tibular (Fransızlar Toubou demekteler) ve Osmanlı‟da Tevarik olarak adlandırılan Touaregler (kendilerine 

Imahag, dillerine de Tamahag demekteydiler ve bunlar 13. yüzyılda Arap-Berberi savaĢları sırasında 

Berberilerin bir kolu olan ve Araplar Targı olarak adlandırmaktalar) Ģeklinde iki büyük göçebe topluluğun 

yaĢadığı büyük sahra bölgesinde Kanem-Bornu dahil güçlü siyah Afrika devletlerinin yıkıldığı bir ortamda 

Osmanlılar ve Fransızlar etkinlik kurma mücadelesi vermiĢlerdir.  Nitekim bu mücadele neticesinde 

kaymakamlık atamak kaydıyla ReĢade (Çad) ilçesini 1880‟de kuran Osmanlı Devleti, 1911‟de ise Kavar (Nijer) 

ilçesini kurmuĢtur (Hazar, 2011; 127, 128). 
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süreci nedeniyle 1923-1998 arası dönemde Türkiye-Afrika iliĢkileri sınırlı düzeyde 

seyretmiĢtir (Özkan, 2011; 121). 1980‟lerde Anavatan Partisi‟nin kurucusu ve Dünya Bankası 

ekonomisti Turgut Özal‟la birlikte dıĢ dünyaya yönelik daha fazla çoğulculuğun (pluralizm) 

ve daha büyük açılımın izlerini görmek de mümkündür. Fakat bu yıllarda Afrika‟ya ilgi 

sistemden kaynaklanan nedenlerle ciddi bir değer kazanamamıĢtır (Alessandri, 2010; 4). 

1998 yılında Afrika Açılım Planı‟nın kabul edilmiĢ olmakla birlikte hem koalisyon 

hükümetleri hem de 2000-2001 yıllarında yaĢanan ekonomik kriz bu planın uygulanmasını 

2002 yılı sonrasında AK Parti iktidarlarına kadar geri plana itmiĢtir (Özkan, 2011; 121). 

 

B) Siyasi ve Diplomatik Boyut: 

Türkiye 2005 yılında Afrika‟ya açılımının bir sonucu olarak, Afrika Birliği gözlemci 

üye statüsü kazandı (Davutoğlu, 2008; 82). 12 Nisan 2005 tarihli bu statünün ardından 5 

Mayıs 2005 tarihinde Türkiye‟nin Addis Ababa Büyükelçiliği Afrika Birliği nezdinde 

akreditasyonu yapılmıĢtır.  Ocak 2008‟de Addis Ababa‟da yapılan 10‟uncu Afrika Birliği 

Zirvesi‟nde Afrika Birliği‟nin stratejik ortaklarından biri olduğu belirtilen Türkiye‟nin 

Sahraaltı Afrika ülkeleriyle iliĢkilerinin geliĢtirilmesi için bu ülkelerdeki mevcut 

temsilciliklerin sayısını artırma kararı alınmıĢtır. 13 Ekim 2008 ve 11 Temmuz 2009 

tarihlerinde 15 yeni Büyükelçilik ve bir BaĢkonsolosluk açılmasına iliĢkin Bakanlar Kurulu 

Kararları alınmıĢtır (DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012a). 

Bu kapsamda; 

Büyükelçilik Açılan Şehir ve Ülkesi Tarihi 

Darüsselam (Tanzanya) Büyükelçiliği 18 Mayıs 2009 

Abidjan (FildiĢi Sahili) Büyükelçiliği 15 Kasım 2009 

Yaounde (Kamerun) Büyükelçiliği 15 Ocak 2010 

Akra (Gana) Büyükelçiliği 1 ġubat 2010 

Bamako (Mali) Büyükelçiliği 1 ġubat 2010 

Kampala (Uganda) Büyükelçiliği 1 Mart 2010 

Luanda (Angola) Büyükelçiliği 2 Nisan 2010 

Antananarivo (Madagaskar) Büyükelçiliği 21 Nisan 2010 

Lusaka (Zambiya) Büyükelçiliği 15 ġubat 2011 

Maputo (Mozambik) Büyükelçiliği 15 Mart 2011 

NuakĢot (Moritanya) Büyükelçiliği 15 Nisan 2011 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa
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Harare (Zimbabve) Büyükelçiliği 30 Nisan 2011 

(DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012a)  

Son olarak MogadiĢu ve Banjul Büyükelçiliklerinin faaliyete geçmesi ile birlikte 

Afrika‟daki Büyükelçilik sayısı 27‟e yükselen Türkiye‟nin Çad, Nijer, Gine, Burkina Faso, 

Namibya ve Gabon‟da açılacaklarla birlikte 2012 yılında Büyükelçiliklerin toplam sayısının 

33‟e ulaĢması öngörülmektedir (DıĢiĢleri Bakanlığı, http://abuja.be.mfa.gov.tr, 2012). 

  Türkiye Güney Sudan Cumhuriyeti‟ni, bağımsızlığını ilan ettiği 9 Temmuz 2011‟de 

tanımasının ardından, 8 Ocak 2011‟de faaliyete geçen Juba BaĢkonsolosluğu‟nun, 

Büyükelçilik olarak faaliyete devam etmesi için gerekli giriĢimler baĢlatma kararı almıĢtır. 

Türkiye‟de 8 Sahraaltı Afrika‟sı ülkesinin (Etiyopya, Gambiya, GAC, Moritanya, Nijerya, 

Senegal, Somali, Sudan) Ankara‟da Büyükelçilikleri bulunmaktadır. Türkiye‟de Büyükelçilik 

açmayı kararlaĢtıran KDC, Kenya, Uganda, Kamerun, Gine, Madagaskar, Angola, Gana, 

Gabon ve Zambiya ile birlikte Ankara‟daki Sahraaltı Afrika ülkeleri Büyükelçiliklerinin 

sayısının önümüzdeki dönemde 18‟e ulaĢacağı öngörülmektedir (DıĢiĢleri Bakanlığı, 

http://www.mfa.gov.tr; 2012a). 

  Öte yandan, günümüz Türk dıĢ politikasının önemli bir bölümünü diplomasi 

oluĢturduğunu gösterir Ģekilde diğer devletlerle veya diğer devletler arasındaki sorunlarda 

diplomasiyi tercih eden Türkiye, Sahraaltı Afrika ülkeleriyle iliĢkilerinde de diplomasiyi ön 

plana çıkarmakta ve daha iyi iliĢkilere sahip olmak için karĢılıklı bağımlılığın önemine 

inanmaktadır (Sarac, http://www.thewashingtonreview.org, 2012). Bu politikanın bir uzantısı 

olarak Türkiye, Sahraaltı Afrika ile iliĢkilerini geliĢtirmek için zirveler düzenlenmekte ve üst 

düzey ziyaretlerde bulunmaktadır. Söz konusu bu zirve ve ziyaretler; Sahraaltı Afrika ülkeleri 

liderlerinin veya temsilcilerinin bu zirvelere yoğun ilgi göstermeleri ve bu ziyaretlerin hemen 

öncesinde veya sonrasında hatta zirvelerden bağımsız gerçekleĢen ziyaretleri sayesinde daha 

anlamlı hale gelmekte ve Türkiye‟nin izlediği politikanın amacına ulaĢtığını göstermektedir.  

Bu çerçevede ikili iliĢkilerde önemli bir yer taĢıyan zirve, 18-21 Ağustos 2008 

tarihlerinde Ġstanbul‟da düzenlenen I. Türkiye-Afrika ĠĢbirliği Zirvesi‟dir. Afrika ülkeleriyle 

iliĢkilerin içinde bulunduğu aĢamanın değerlendirilmesi ve iliĢkileri daha da geliĢtirecek ilave 

yol ve yöntemlerin belirlenmesi amacı güden bu zirvede; “Türkiye-Afrika ĠĢbirliği Ġstanbul 

Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek Ġçin ĠĢbirliği ve DayanıĢma” ve “Türkiye-Afrika Ortaklığı 

Ġçin ĠĢbirliği Çerçevesi” baĢlıklı belgeler oybirliğiyle kabul edilmiĢtir. Zirveye toplam 49 

Afrika ülkesi ile, Afrika Birliği dahil 11 uluslararası ve bölgesel örgüt temsilcisi katılmıĢtır.  

“Türkiye-Afrika Ortaklığı Ġçin ĠĢbirliği Çerçevesi” baĢlıklı belgede yer alan izleme 

http://abuja.be.mfa.gov.tr/
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mekanizması uyarınca 15 Aralık 2010 tarihinde Ġstanbul‟da Kıdemli Memurlar Toplantısı 

gerçekleĢtirilmiĢ ve 2010-2014 yıllarını kapsayan “Türkiye-Afrika ĠĢbirliği Ortak Uygulama 

Planı” kabul edilmiĢtir. Bu toplantıyı,  

- 2011 yılında, iĢbirliği sürecini değerlendirmek ve bir sonraki Zirve‟ye hazırlık yapmak 

amacıyla Bakan düzeyinde bir Gözden Geçirme Konferansı (16 Aralık 2011‟de 

gerçekleĢtirilmiĢtir), 

- 2012 yılında, daha sonra belirlenecek bir Afrika ülkesinde II. Kıdemli Memurlar Toplantısı 

ve 

- 2013‟de, keza daha sonra belirlenecek bir Afrika ülkesinde II. Türkiye-Afrika ĠĢbirliği 

Zirvesi‟nin izlemesi kararlaĢtırılmıĢtır (DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012a). 

1. Afrika-Türkiye Birinci Bakanlar Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı “Afrika-

Türkiye Ortaklığı”na iliĢkin Ġstanbul Deklarasyonu Ġzleme Mekanizması doğrultusunda 16 

Aralık 2011 tarihinde Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilen (DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 

2012b) konferansta, DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 2005‟ten bugüne kadar alınan yolu Ģu 

Ģekilde değerlendirmiĢtir:  “Büyük elçilik sayımız altı yılda üç katına çıktı. 76 üst düzey 

ziyaret gerçekleĢtirdik ve iki bin beĢ yüz Afrikalı öğrenciye de burs imkanı sağladık. ġu anda 

hizmet veren 37 Türk okulu ile de eğitim hizmeti veriyoruz.” Ayrıca, Afrika‟da bir çıkar 

gözetmeksizin tamamen insani duygularla çalıĢan Türkiye‟nin 2012‟de Ģu anda sayısı 27 olan 

Afrika‟daki Türk elçiliklerinin 33‟e çıkacağını da ifade etmiĢtir (http://www.zaman.com; 

2012). 

Zirvelerin yanı sıra ziyaretler de ikili iliĢkilerde önemli bir yer taĢımaktadır. Bu 

ziyaretlerin bazılarının ilk olma vasfı da taĢımaları dikkatleri çekici ve son dönem dıĢ 

politikasının Afrika‟ya verdiği önemi gösterir niteliktedir. Örneğin, BaĢbakan Recep Tayyip 

Erdoğan‟ın 2005 yılı Mart ayında Etiyopya ve Güney Afrika‟ya yaptığı ziyaretler bir Türk 

BaĢbakanının Cumhuriyet döneminden bu yana Ekvator çizgisinin altındaki bir devlete 

yaptığı ilk ziyaret olmuĢtur (Özkan, 2011; 122). 19 Ağustos 2011‟de BaĢbakan Erdoğan, bazı 

TBMM üyeleri, bürokratlar, iĢ adamları, sanatçılar ve aileleriyle birlikte MogadiĢu ziyareti, 

kendi deyimiyle son yirmi yıldan bu yana Afrika dıĢından böylesine üst düzey bir ziyaret 

niteliğindeydi (CNNTÜRK, http://www.cnnturk.com; 2012). 

Yine örneğin, CumhurbaĢkanı Abdullah Gül‟ün, 23–26 Mart 2011 tarihlerindeki 

Gana‟ya resmi ziyaretinin ardından Afrika gezisinin ikinci durağı olan Gabon‟u ziyareti 

Türkiye‟den Gabon‟a CumhurbaĢkanı düzeyinde ilk ziyaret niteliği taĢımıĢtır 

(CumhurbaĢkanlığı, http://www.tccb.gov.tr; 2012j). CumhurbaĢkanı Abdullah Gül daha önce 

http://www.mfa.gov.tr/
http://www.zaman.com/
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de 2009 yılında Kenya ve Tanzanya‟ya, 2010 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 

Kamerun ve Nijerya‟ya resmi ziyaretlerde bulunmuĢtu (DıĢiĢleri Bakanlığı, 

http://www.mfa.gov.tr; 2012a). 

 

C) Ekonomik ve Ticari Boyut:  

Türkiye‟nin dünya ekonomisi içindeki ağırlığını artırmasının kökleri 1980 sonrasında 

özellikle Turgut Özal‟ın çabalarıyla baĢlamıĢtır. Dünyayı bir tehlikeler diyarı olmaktan ziyade 

bir fırsatlar alanı olarak gören Özal, özellikle yeni küresel ekonomik fırsatları da 

değerlendirmeye çalıĢmıĢtır. Bununla birlikte bunun belirli bir sistematik ve düzen içine 

oturtulması 2002 sonrasında AK Parti döneminde olmuĢ ve bu dönemde Türkiye kendisini 

değiĢen küresel ekonomi içinde yeniden konumlandırma çabasına yönelmiĢtir. Özal 

ekonomiyi en temel öğe olarak alarak hem yapısalcı hem de fırsatçı bir karakter yani faydacı 

bir yaklaĢım sergilemiĢtir. Özal dönemine göre tarz ve söylem açısından daha kapsamlı ve 

derinlikli olduğu söylenebilen AK Parti döneminde, Türkiye özellikle tarihsel ve kültürel  

öğelerden hareketle yeni bir bölgesel ve küresel bakıĢ açısı belirlemiĢtir. Dünyanın farklı 

bölgelerine yönelik pro-aktif ve dinamik açılımı kendi baĢına anlamı, sistematiği ve önemi 

olan açılımlar olduğu için, Batı ile olan iliĢkilerine sıradan bir eklenti olmaktan uzaktır. 

Türkiye‟nin dıĢ politikada kendisini “köprü” metaforundan ziyade “merkez ülke” metaforuyla 

ifade etmesi bu yeni vizyonun bir iĢaretidir (Özkan, 2011; 116-117). Türkiye siyasi, sosyal ve 

ekonomik bir dönüĢüme girmiĢ durumdadır. Dünyanın en büyük 16. ekonomisi olarak ve G-

20 üyesi olarak yeni dünya ekonomisi yönetiminde pay sahibidir (Gunay, 2011; 2). 

Ekonomik iĢbirliği ile birlikte özellikle Sahraaltı Afrika‟ya yönelik ve bölgede 

Türkiye‟nin pro-aktif barıĢ politikaları, artan ticaret hacmi ile birlikte dünya istikrarını 

artırmaktadır. Bu bağlantılı politikalar, siyasi bir boyut taĢımakla beraber, ekonomik boyut da 

çok fazla önem taĢır (Gunay, 2011; 2). 

Sahraaltı Afrika ile Türkiye arasındaki ticari ve diplomatik yakınlaĢma ilk olarak 

Nijerya, Kongo Brazzaville, Kamerun, Sudan ve Gabon gibi enerji zengini ülkelerle olmakla 

birlikte Türk iĢadamları,  Malavi, Togo ve Zambiya gibi daha uzak bölgeleri de 

                                                           
 Kültürel etkileĢimde spor önemli bir yer teĢkil etmektedir. Örneğin, Afrikalı sporcular ikili iliĢkilerin 

geliĢimine olumlu katkı yapmaktadır. Gül‟ün ifadesiyle Afrikalı futbolcular aynı zamanda Türkiye‟deki birer 

kültür ve spor elçisi konumundadırlar (CumhurbaĢkanlığı, http://www.tccb.gov.tr; 2012g). Öte yandan, Güney 

Afrika‟nın ev sahipliği yaptığı 2010 FIFA Dünya Kupası‟nda kullanılan “vuvuzela” isimli yerel çalgı, 

Türkiye‟de biraz olumsuz anlamda kullanılsa da bir kültürel etkileĢim oluĢturmaya katkı sağlamıĢtır.  
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keĢfetmiĢlerdir. CumhurbaĢkanı Gül‟e göre, Afrika ile ticaret her yıl %10‟dan fazla ivme 

kazanmakta ve 2001‟de 1.5 milyar Dolardan 10 yıl sonra 20 milyar Dolara (14 milyar Avro) 

yükselmiĢtir. Türkiye Afrika‟nın enerji potansiyelinin yanı sıra tüketim malları, eczacılık, 

tekstil (özellikle Etiyopya‟da büyük yatırımlar var), kereste, mineral, tarım ve inĢaat gibi 

sektörler Türk giriĢimcilerin ilgilendiği sektörlerdir (Afrique Avenir, 

http://www.afriqueavenir.org; 2011).  

Türkiye, Haziran 2008‟den beri Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi‟nin (IGAD) 

Uluslararası Ortaklar Forumu‟nun üyesidir. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu‟na 

(ECOWAS) Mayıs 2005‟ten bu yana Abuja Büyükelçiliği akredite olan Türkiye‟nin 

Darüsselam Büyükelçiliği de, Haziran 2010‟da Doğu Afrika Topluluğu‟na (EAC) akredite 

olmuĢtur. Türkiye‟nin 2008 ġubatında Afrika Kalkınma Bankası ve Afrika Kalkınma Fonu 

üyeliği için yaptığı baĢvuru 14-15 Mayıs 2008 tarihlerindeki Guvernörler Toplantısı‟nda 

onaylanmıĢ ve Türkiye, Afrika Kalkınma Bankası‟nın bölge dıĢı 25. üyesi olmuĢtur (DıĢiĢleri 

Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012a). 

Türk Ģirketleri için, inĢaat, inĢaat malzemeleri, mobilya, turizm, sağlık hizmetleri, 

tüketici malları, tekstil, giyim imalatı, demir ve çelik ve maden endüstrisinde iĢletimi 

konusunda büyük potansiyel vardır. Bu alanlarda, Türk Ģirketlerinin tecrübesi ve 

teknolojisiyle, Afrikalı Ģirketlerin tecrübesi karĢılıklı yatırımlarda birleĢtirilebilir (Gunay, 

2011; 2-3). 

Türk inĢaat sektörünce 1972-2010 yılları arasında 89 ülkedeki projelerin % 21‟i tüm 

Afrika‟da (39 milyar ABD Doları) bunun da % 2‟si (3.7 milyar ABD Doları) Sahraaltı Afrika 

ülkelerinde gerçekleĢmiĢtir. Afrikalı iĢadamlarına vize kolaylığı çalıĢmaları da 

yürütülmektedir. Bu doğrultuda, THY ile seyahat eden Sahraaltı Afrika ülkeleri 

iĢadamlarından geçerli Schengen, Ġngiltere veya ABD vizesi hamili olanlara, ilk aĢamada 5 

aylık deneme süresi boyunca, 20 Nisan 2011 tarihinden baĢlayarak Atatürk Havalimanı hudut 

kapısında 1 ay kadar ikamet süreli tek giriĢ vizesi verilmektedir. 2006 yılında direkt veya 

aktarmalı Hartum, Addis Ababa ve Lagos seferlerine baĢlayan THY ayrıca Ģu seferlere de 

baĢlamıĢtır: 2007 yılında Johannesburg ve Cape Town, 2009 yılında Nairobi (ġubat 2009) ve 

Dakar (Nisan 2009), 2010 yılında ise Darüsselam (Haziran 2010), Entebbe (Haziran 2010) ve 

Akra seferi (Temmuz 2010) (DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012a). 

Sahraaltı Afrika‟ya yönelik ticari iliĢkiler, bugün 7 bölgesel federasyon, 162 iĢ 

birlikleri ile 30 binden fazla iĢadamının üyesi olduğu bir Ģemsiye örgüt olan TUSKON 

(Türkiye ĠĢadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) aracılığıyla da yürütülmektedir.  

http://www.afriqueavenir.org/
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Dolayısıyla, Türkiye‟nin Afrika ile ticareti, AK Parti hükümetinin giriĢimleri ve TUSKON‟un 

sağladığı toplumsal bağlantı (“DıĢ Ticaret Köprüsü” programları) sayesinde önemli derecede 

artmıĢtır (Gunay, 2011; 3). TUSKON‟un düzenlediği ilk “DıĢ Ticaret Köprüsü” programı 

olan, Türkiye Afrika DıĢ Ticaret Köprüsü-1 8-9 Mayıs 2006 tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Türkiye-Afrika DıĢ Ticaret Köprüsü programına toplam 1000 Türk iĢadamı, 450 uluslararası 

katılımcı, 45 bakan ve devlet yetkilisi katılırken,  toplam 16 000 ikili iĢ görüĢmesi yapılmıĢ ve 

yaklaĢık 250 Milyon Dolar lık iĢ bağlantısı kurulmuĢtur. TUSKON‟un bu programları sonraki 

yıllarda da devam etmiĢtir (TUSKON, http://www.tuskonwtb.com; 2012). TUSKON‟un 

Afrika ticaret köprülerine Afrika‟dan, 2007‟de 800 iĢadamı, 2008‟de 1000 2009‟da ve 

2010‟da 800 iĢadamı katılmıĢtır (Gunay, 2011; 3). 

Yine TUSKON‟nun ilkini 1-7 Haziran 2009 tarihinde Ġstanbul‟da düzenlediği 

Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü programının bir yenisi 26-27 Ekim 2011 tarihlerinde 

Ġstanbul‟da düzenlemiĢ ve bu toplantıya katılan 135 ülkeden 715 katılımcının büyük 

çoğunluğu Afrika‟dan olduğu göze çarpmaktadır: Afrika: 350 (bunun 300‟ü Sahraaltı 

Afrika‟dan), Asya Pasifik: 146, Kuzey Amerika: 30, Latin Amerika: 56, Avrasya: 83, Orta 

Doğu: 50) (ĠZĠAD, http://www.iziad.org; 2012). Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü‟nün 2012 

programının da 3-10 Haziran 2012 tarihleri arasında Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilmesi 

planlanmaktadır (http://www.tuskonwtb.com/index2.php?). Ayrıca, çok sayıda TUSKON 

üyesi Türkiye CumhurbaĢkanı veya kabine üyelerinin Afrika ziyaretlerine katılmaktadır. 

Örneğin, CumhurbaĢkanı‟nın 2009, 2010, 2011 yıllarındaki Kenya, Tanzanya, Demokratik 

Kongo, Kamerun, Nijerya, Gana ve Gabon ziyaretlerinde, DıĢ Ticaret Bakanı‟nın Güney 

Afrika, Etiyopya ve Tanzanya ziyaretlerinde ve tarım bakanının Sudan ziyaretinde yer 

almıĢlardır (Gunay, 2011; 3). 

DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu‟nun Türkiye Afrika Ticaret Köprüsü-7 Etkinliği 

Gala Yemeği‟nde yaptığı 16 Aralık 2011 tarihli konuĢmada; 2005 yılında sadece Sahra  

güneyi Afrika‟ya, Kuzey Afrika hariç, toplam dıĢ ticaretimiz 3 milyar Dolar iken 2011 yılında 

ilk 10 ayda dıĢ ticaretimiz 6 milyar Dolara ulaĢtığını açıklamıĢtır. Davutoğlu ayrıca, ilk 10 

ayda tüm Afrika‟da ise 9 milyar Dolardan 14.5 milyar Dolara ulaĢtığını, 2010 yılı içinde 

yapılan 14.1 milyar Dolarlık ticaretin 2011 yılının ilk 10 ayında gerçekleĢtiğini ve Türkiye ile 

Afrika arasında 2014 yılında 50 milyar Dolar dıĢ ticaret hacmi hedeflendiğini söylemiĢtir 

(DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012c). 

Ġkili iliĢkilerde ticaret dengesi de önemli bir konudur ve bu noktada iliĢkilerin olumlu 

ilerlediğini gösteren emareler vardır. Örneğin, CumhurbaĢkanı Gül, 10 yıl önce iki ülke 

http://www.tuskonwtb.com/
http://www.iziad.org;/
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arasında 28 milyon Dolar düzeyinde olan ticaret hacminde Türkiye‟nin Nijerya‟ya 26 milyon 

Dolar ihracat yaptığını, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bugün 800 milyon Doları geçtiğini 

belirtmesinde görülebilmektedir. Türk müteahhitlerinin sektörlerinde dünyada ikinci sırada 

yer aldığını ve bugüne kadar 160 milyar Dolarlık proje gerçekleĢtirdiklerini de ifade eden 

(CumhurbaĢkanlığı, http://www.tccb.gov.tr; 2012h)  Gül, Afrika halklarının yaratıcılığı ve 

dinamizmi her türlü övgüyü ve desteği hak ettiğini belirtmiĢtir. Gül ayrıca önemli bir tespitte 

bulunarak, Afrika ülkelerinin aslında daha fazla yardımın ötesinde, daha fazla ticarete, 

yatırıma, teknik, bilimsel ve ekonomik iĢbirliğine ihtiyaçları olduğuna dikkatleri çekmiĢtir 

(CumhurbaĢkanlığı, http://www.tccb.gov.tr; 2012b). 

 

Ç) Uluslararası Örgütlerde Etkinlik Boyutu:  

Türkiye‟nin, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 2009-2010 yılı için seçilmesinde 

Sahraaltı Afrikalı ülkelerin önemli rolü olmuĢtur. Örneğin bu noktada, Türkiye‟nin BM 

Güvenlik Konseyi üyeliğine 53 Afrika ülkesinden 50‟sinin oyunu alarak seçildiğini hatırlatan 

CumhurbaĢkanı Gül, bunun Türkiye‟ye olan güven ve sevginin en açık göstergesi olduğunu 

açıklamıĢtır. Afrika‟da önemli geliĢmelerin yaĢandığını, bölgenin dünyanın hep ilgi alanında 

olduğunu kaydeden CumhurbaĢkanı Gül, BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi meselelerinin 

yüzde 60‟ının Afrika ile ilgili olduğuna vurgu yapmıĢtır (CumhurbaĢkanlığı, 

http://www.tccb.gov.tr;  2012d). CumhurbaĢkanı Gül ayrıca, Türkiye‟nin söz konusu göreve 

Afrikalı kardeĢlerinin desteği ile seçildiğini bildiğini ifade ederek BM, G-20, Dünya Ticaret 

Örgütü gibi uluslararası kuruluĢ ve platformlarda Türkiye‟nin bu bilinçle vazife üstlenmeye 

devam edeceğini belirtmiĢtir (CumhurbaĢkanlığı, http://www.tccb.gov.tr; 2012g). 

57 üyeli ve Türkiye‟nin 1969‟da üyesi olduğu ve 1 Ocak 2005‟den beri genel 

sekreterliğini Türkiye‟den Ekmeleddin Ġhsanoğlu‟nun yaptığı, Ġslam iĢbirliği Örgütü 

(Organization of Islamic Cooperation) bünyesinde Türkiye bu örgüte üye olan çok sayıda 

Sahraaltı Afrikası ülke ile de iliĢkiler geliĢtirmektedir. Bu ülkeler;    Uganda (1974‟te üye 

oldu), Benin (1983), Burkina Faso (Esi Adı Yukarı Volta/1974),  Çad (1969), Togo (1997), 

Cibuti (1978), Senegal (1969),  Sudan (1969), Sierra Leone (1972), Somali (1969), Gabon 

(1974), Gambiya (1974), Gine (1969), Gine-Bissau (1974), Komorlar Birliği (1976), 

Kamerun (2001), Mali (1969), Moritanya Ġslam Cumhuriyeti (1969), Mozambik (1994), Nijer 

(1969), Nijerya Federal Cumhuriyeti (1986), FildiĢi Sahilleri (Cote D‟ivoire/2001). Ayrıca, 

Orta Afrika Cumhuriyeti de 1996‟dan beri gözlemci statüsündedir (OIC, http://www.oic-

oci.org; 2012).  

http://www.tccb.gov.tr/
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Öte yandan, Türkiye,  Sahraaltı Afrika‟nın önemli ülkelerinden biri olan Nijerya ile D-

8 içinde yer almaktadırlar. ĠliĢkilerin geliĢimi hususunda, Nijerya CumhurbaĢkanı Jonathan, 

Türkiye‟nin vizyonu ve ileri görüĢü sayesinde D-8‟in önemli bir geliĢim gösterdiğini, mevcut 

iĢbirliğini küresel kriz döneminde güçlendirmeye karar verdiklerini belirtmiĢtir 

(CumhurbaĢkanlığı, http://www.tccb.gov.tr; 2012h). 

 

D) Göç ve Deniz Haydutluğu Boyutu: 

Türkiye‟nin Sahraaltı Afrika ile iliĢkilerindeki öneme atfen belli ölçüde gözden 

kaçırılan göçmen sorunu, polisin yasadıĢı göçmen ve uyuĢturucu kaçakçılığını hedef alan 

operasyonlarından baĢka Avrupa‟ya büyük ölçüde transit geçiĢlerin olduğu önemli bir 

konudur. Sahraaltı Afrika‟dan Türkiye‟ye yasadıĢı göçler ve sığınmalar 1996‟dan bu yana 

artmıĢtır. Bu artıĢ Türkiye‟nin 2003‟den bu yana ticari ve siyasal iliĢki açılımıyla yakından 

ilgilidir. Avrupa‟ya Türkiye aracılığıyla transit geçen Afrikalı mülteci ve sığınmacı sayılarının 

artmasının etkileri, mültecilerin entegre olması konusu kadar gelecekte Türkiye ile Sahraaltı 

Afrika ülkeleri iliĢkilerini etkileme potansiyeline sahiptir. THY‟nin Gana, Etiyopya, Kenya, 

Nijerya, Tanzanya ve Uganda gibi Sahraaltı Afrika ülkelerine uçması yeni geliĢleri 

cesaretlendirici olmaktadır. Türkiye‟nin jeoekonomik, jeopolitik konumun farkına vardıkları 

gibi Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaktadırlar.   Sahraaltı Afrika‟dan geliĢlerin 

artması, Türkiye‟nin transit geçiĢler, turizm ve ticaret için çekim yeri olduğunu gösterir  

(Baird, http://www.opendemocracy.net, 2012). 

Türkiye‟nin Sahraaltı Afrika‟daki güvenlik alanındaki politikasına iliĢkin olarak 

CumhurbaĢkanı Gül, “Afrika‟nın her bölgesiyle ve her konusuyla ilgilenen bir Türkiye söz 

konusudur ve Afrika artık Türkiye‟nin stratejik ortağı olmuĢtur.” ifadelerini kullanmaktadır. 

Türkiye‟nin Afrika‟da barıĢ ve istikrarın sağlanması konusuna da önem verdiğini, Afrika‟da 

halen görev yapan 8 BM misyonundan 6‟sına personel ve mali katkı yaptığını belirten 

CumhurbaĢkanı Gül, Kongo Demokratik Cumhuriyeti‟ndeki BM misyonunda da 15 Türk 

emniyet mensubunun vazife üstlendiğini ifade etmiĢtir (CumhurbaĢkanlığı, 

http://www.tccb.gov.tr; 2012a). 

Detaylı olarak bakıldığında ise TSK‟nin Sahraaltı Afrika‟daki faaliyetleri Ģunlardır 

(TSK, http://www.tsk.tr, 2012): 

  BM Güvenlik Konseyi‟nin 1279 sayılı kararına istinaden Avrupa Birliği (AB) 

tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti‟nde yapılan seçimler sebebiyle BM Kongo 

http://www.tccb.gov.tr/
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Demokratik Cumhuriyeti Misyonu‟nun  (MONUC) 30 Temmuz-30 Kasım 2006 döneminde 4 

ay takviye edilmiĢtir. 

 BMGK‟nin 24 Mart 2005 tarih ve 1590 sayılı kararı ile BM Sudan Misyonu Kuzey 

Sudan‟ın baĢkenti Hartum‟da konuĢlandırılmıĢtır. UNMIS, 27 Temmuz 2010 tarihinde 

kapatılmıĢtır ve Türkiye, bu misyona 25 Nisan 2005 ve 27 Temmuz 2010 tarihleri arasında 

toplam 7 karargâh personeli ile destek vermiĢtir.  

 Halihazırda Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan, Lübnan, Sudan ile Somali 

karasuları ve açıklarında yürütülen barıĢı destekleme harekâtlarına destek verilmektedir.    

NATO, Haziran 2005-Aralık 2007 tarihleri arasında AB‟ye eğitim ve taĢıma desteği 

kapsamında Türkiye 24-29 Ekim 2006 tarihleri arasında bir C-160 nakliye uçağı ile taĢıma 

faaliyetinde bulunmuĢtur. 

Türkiye, UNAMID‟e 12 Ağustos 2006‟dan beri personel katkısı sağlamaktadır.  

Türkiye, BMGK‟nin 1851, 1846, 1844, 1838 ve 1816 Sayılı Kararları (2008) 

çerçevesinde, korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücadele 

kapsamında icra edilen uluslararası çabalara destek vermek için, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz 

kuvvetlerini dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri ile birlikte Aden Körfezi, Somali 

karasuları ve açıkları ile mücavir bölgelerde görevlendirmiĢtir. Türkiye bu bölgedeki 

faaliyetlere, SNMG-2 ve CTF-151 kapsamında münavebeli olarak, bir fırkateyn 

görevlendirerek destek olmaktadır.  

Türkiye, Mayıs-Ağustos 2009 ile Eylül-Aralık 2010 tarihleri arasında CTF-151 

Komutanlığı görevini icra etmiĢtir. Ayrıca, Türkiye Haziran 2011 ile Haziran 2012 tarihleri 

arasında SNMG-2 görevini üstlenmiĢtir.  

AB ve BM ile koordineli olarak Nisan 2005 tarihinden itibaren Kinshasa-Kongo 

Demokratik Cumhuriyeti‟nde baĢlatılan polis misyonuna, Haziran 2006-Haziran 2007 

tarihleri arasında personel katkısında bulunmuĢtur.  

 

E) Ġnsani Yardım ve YumuĢak Güç Boyutu: 

Ahmet Davutoğlu, Türk dıĢ politikasının  üç metodolojik ilkesinden bahsetmektedir. 

Birincisi, vizyon temelli yaklaĢım veya vizyoner yaklaĢım (Vision-based strategy or a 

                                                           
 Davutoğlu, Türk dıĢ politikasının oluĢumunu Ģekillendiren kavramsal/geçerli ilkeleri; güvenlik ve 

özgürlük arasında denge (balance between freedom and security), komĢularla sıfır problem (zero problems with 

the neighbors),  komĢu bölgeler ve ötesinde iliĢkiler geliĢtirmek  (to develop relations with the neighboring 
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visionary approach): Kriz ortaya çıkmadan önce algılama ve etkin adım atmayı ifade eder. 

Ġkincisi, tutarlı ve sistemik çerçeve (Consistent and systematic framework): Sistematik dıĢ 

politika çerçevesine sahip olabilmek için doğru, tutarlı stratejik zihniyet birleĢimi, stratejik 

planlama ve siyasal irade kaçınılmaz bir zorunluluktur. Üçüncüsü, yumuĢak gücün kullanımı 

(Utilization of  “soft power”): YumuĢak güç, emretmeye ve zorlamaya dayalı sert gücün 

aksine rızaya bağlı, zorlayıcı olmayan ve isteğe bağlı güçtür. YumuĢak güç kavramını 

uluslararası iliĢkilere tanıtan Joseph Nye (1990‟daki Bound to Lead isimli çalıĢmasında bu 

kavramı; zorlama yolundan ziyade cazibe yoluyla istediğini elde etme yeteneği (the ability to 

get what you want through attraction rather than through coercion) olarak tanımlamaktadır 

(AktaĢ, 2010; 58-60). 

Zaten stratejik derinlik doktrini de alternatif bir dıĢ politika vizyonu  sunmaktadır. Bu 

da Türkiye‟nin bölgesinde dıĢ politikada on yıllarca uygulanan statükoculuk politikasının 

aksine herhangi bir yumuĢak güç enstrümanı ve diplomasi vasıtasıyla uluslararası siyasete 

aktif katılımı anlamına gelir (AktaĢ, 2010; 88). Bu politikanın, Sahraaltı Afrika ülkeleriyle 

iliĢkilerde de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. 

Nitekim, Sahraaltı Afrika‟da, Türkiye‟nin yumuĢak gücünü ortaya çıkarmaya yardım 

eden ve bu kapsamda insani yardımlarda önemli roller üstlenen birçok Türk sivil toplum 

kuruluĢu , faaliyet göstermektedir. Afrika Açılım Planı çerçevesinde yürütülen bu tür 

faaliyetler, AK Parti tarafından 2002‟den beri ciddiyetle ele alınmıĢ ve özellikle TUSKON ve 

                                                                                                                                                                                     
regions and beyond), çok boyutlu dıĢ politika (multi-dimensional foreign policy) ve ritmik/pro-aktif 

(rhythmic/pro-active) diplomasi  (AktaĢ, 2010; 60) olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Davutoğlu, Türkiye‟nin, 

komĢularıyla sıfır problem politikası yürütmesinin yanısıra çok boyutlu, pro-aktif, yapıcı (multidimensional, 

proactive, constructive) ve rekabetten ziyade tamamlayıcılığı amaçlayan ileriye dönük dıĢ politika giriĢimlerinin 

(forward looking foreign policy initiatives aimed at complementarity rather than competition) peĢinde olduğunu 

belirtmektedir (Davutoğlu, http://www.mfa.gov.tr, 2012). 

 Bu, Davutoğlu‟nun da iĢaret ettiği, son yıllarda Türkiye‟nin yakın coğrafyasında “herkes için 

güvenlik”, “siyasi diyalog”, “ekonomik karĢılıklı bağımlılık”, “kültürel ahenk” ve “karĢılıklı saygı” ilkeleri 

temelinde ve görüĢ ayrılıklarından ziyade uzun vadede sorunların çözümüne imkan sağlayacak bir güven ve 

iĢbirliği zemini hazırlama doğrultusunda yürüttüğü iliĢkilerle doğrudan ilintilidir (USAK, 

http://www.usak.org.tr; 2012).  

 Bu aynı zamanda, AK Parti dönemindeki Afrika‟ya açılım politikasını önceki dönemlerden farklı 

kılan özelliklerden birisidir. Diğeri, AK Parti‟nin iki Afrika imajını yıkarak hem Kuzey Afrika‟ya hem de 

Sahraaltı Afrika‟ya aynı ölçüde değer vermesi ve bu çerçevede bütüncül bir Afrika tahayyülünü Türk dıĢ 

politikasında gerçekleĢtirmeye çalıĢmasıdır. Yani, Türk dıĢ politikasında devlet ve sivil toplum örgütlerinin yan 

yana ve birlikte çalıĢmaya baĢlamasıdır. Özkan‟ın da belirttiği gibi, özellikle iĢadamı örgütlenmeleri ve yardım 

kuruluĢları bu konuda ön plana çıkarken, yeni açılan Afrika Enstitüleri de buna yönelik olarak bilgi ve belge 

desteği sunmaya çalıĢmaktadır (Özkan, 2011; 124-125).  

 

http://www.mfa.gov.tr/
http://www.usak.org.tr;/
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Ġnsan Hak ve Hürriyetleri Ġnsani Yardım Vakfı (ĠHH) gibi birçok sivil toplum örgütünün de 

desteğiyle uygulanmaya konmuĢtur (Özkan, 2011; 122). 

Yukarıda da değinildiği üzere, TUSKON‟un özellikle Ġstanbul‟da düzenlediği Dünya 

Ticaret Köprüleri toplantıları 2006 yılından beri aralıksız olarak yapılmakta ve her yıl daha 

fazla katılım sağlanmaktadır. Bu toplantılar, Afrika‟daki iĢadamlarının Türkiye‟ye gelmesine 

öncülük etmekte, Türk iĢadamlarının da Afrika‟ya açılmalarını özendirmekte ve Afrika‟ya 

çeĢitli heyetler göndererek yatırım olanaklarını yerinde incelemektedir. Türkiye‟nin önde 

gelen insani yardım kuruluĢlarından ĠHH ise, Afrika‟da bulunan 43 ülkede yaptığı kalkınmaya 

yönelik çalıĢmaların yanısıra okul ve hastaneler kurmakta, kuyular açmakta ve teknik ve 

mesleki eğitime destek amaçlı projeler yürütmektedir (Özkan ve Akgün, 2010; 539-542).  

Resmi iliĢkilerin geliĢmesi, TUSKON ve ĠHH‟nın faaliyetleri yanında Diyanet ĠĢleri 

ve Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi (TĠKA) baĢkanlıkları gibi devlet kuruluĢlarının 

faaliyetleri de, iliĢkilerin geliĢmesinde önemli rol oynamaktadır. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın 

davetlisi olarak Burkina Faso, Çad, Kamerun, Madagaskar, Ruanda, Güney Afrika, Mali, 

Kenya, Kongo gibi 22 Afrika ülkesinden gelen Afrikalı Müslüman dini liderler, 1-3 Kasım 

2006 tarihleri arasında Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilen toplantıya iĢtirak etmiĢlerdir. Bu 

toplantının önemli bir özelliği de, Türkiye ve Afrika arasındaki dini tecrübe ve bilgi paylaĢımı 

konusunda ilk defa ortak bir platformun gerçekleĢtirilmiĢ olmasıdır (Özkan, 2011; 123). 

37 Afrika ülkesinde projeler yürüten TĠKA ise, Addis Ababa (2005), Hartum‟da 

(2006) ve Dakar (2007)  koordinasyon ofisleri bulunmaktadır. (TĠKA, http://www.tika.gov.tr; 

2012) Yine TĠKA 2008 yılında,  Afrika‟da tarımsal geliĢmeye yardımcı olmak amacıyla 

Afrika Tarımsal Kalkınma Programı‟nı baĢlatmıĢtır. Bu kapsamda,  Burkina Faso, Cibuti, 

Etiyopya, Gine, Gine Bissau, Mali, Senegal, Komor, Madagaskar, Tanzanya, Kenya, Ruanda 

ve Uganda‟nın da dahil olduğu 13 ülkede projelerini sürdürmektedir. Bu tür faaliyetler 

Türkiye‟nin, Afrika ile iliĢkilerinde öncelikli olarak ekonomik kalkınmaya önem verdiğini 

göstermektedir (Özkan, 2011; 124). Böylece, Türkiye Sahraaltı Afrika ile sadece iĢ 

yapmadığını, Afrika‟nın kalkınmasını da istediğini açıkça ortaya koymaktadır. 

CumhurbaĢkanı Gül‟ün ifadesiyle Türkiye, Afrika‟nın sesi olmak istemektedir. Bu bağlamda 

iĢadamları yatırımlar yapmaktalar, TĠKA (Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Dire BaĢkanlığı) 

gibi devlet destekli sivil toplum kuruluĢları Sahraaltı Afrika‟da Türkiye‟nin yumuĢak gücüne 

katkı sağlamaktadırlar (Afrique Avenir, http://www.afriqueavenir.org, 2011). 

Sivil toplum kuruluĢlarının faaliyetlerinin yanı sıra, çeĢitli konferanslar aracılığıyla 

üstlendiği roller, Türkiye‟nin Sahraaltı Afrika‟ya yönelik insani yardım faaliyetlerini 

http://www.tika.gov.tr;/
http://www.tika.gov.tr;/
http://www.tika.gov.tr;/
http://www.afriqueavenir.org/
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gerçekleĢtirmesine katkı sağlarken, söz konusu insani faaliyetler de Türkiye‟nin yumuĢak 

gücünü artırmasına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki konferanslardan baĢlıcaları Ģunlardır: 

Türkiye ve Mısır‟ın eĢbaĢkanlığında 21 Mart 2010‟da Kahire‟de düzenlenen 

“Darfur‟un Yeniden ĠnĢaası ve Kalkınması için Uluslararası Donörler Konferansı”nda 

Türkiye, Darfur‟a 2010-2015 yılları için ağırlıklı olarak sağlık, tarım ve eğitim alanlarını 

kapsayan 70 milyon ABD Doları civarında yardım etme taahüdünde bulunurken, konferans 

esnasında uluslararası toplum tarafından toplam 800 milyon ABD Doları civarında yardım 

öngörülmüĢtür (DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012a). 

Türkiye,  21-23 Mayıs 2010 tarihinde BM çerçevesinde Ġstanbul‟da düzenlenen 

Somali Konferansı‟na ev sahipliği yapmıĢtır (DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 

2012a). 

Ġstanbul‟da düzenlenen ve CumhurbaĢkanı, BaĢbakan ve DıĢiĢleri Bakanı‟nın 

Sahraaaltı Afrikalı meslektaĢlarıyla toplam 27 ikili görüĢme gerçekleĢtirdikleri 9-13 Mayıs 

2011 tarihlerindeki BM IV. En Az GeliĢmiĢ Ülkeler (EAGÜ) Konferansı sırasında 33‟ü 

Afrika‟da bulunan EAGÜ kategorisindeki devletlere yönelik olarak 2012 yılından itibaren 

teknik iĢbirliği projeleri ve programlar ile burslar için her yıl 200 milyon Dolar tutarında bir 

yardım paketi öngörülmüĢtür (DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012a). 

 17 Ağustos 2011‟de, Ġstanbul‟da Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı (ĠĠT) Ġcra Komitesi Acil 

Toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu toplantı, Türkiye‟nin daveti üzerine Somali‟de giderek 

ağırlaĢan insani durumu değerlendirmek ve açlıktan etkilenen halkın acılarını hafifletmeye 

dönük önlemleri ĠĠT bünyesinde görüĢmek için yapılmıĢtır (http://www.dunya.com,2012). 

Türkiye‟nin Sahraaltı Afrika‟ya yönelik yumuĢak gücünü artırmasına katkı sağlayacak 

eğitim, sağlık, ekonomik ve sosyal amaçlı yardımlarına Ģu tür örnekler verilebilir (DıĢiĢleri 

Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012a): 

2010-2011 öğretim yılında 390 öğrenciye lisans, lisansüstü, araĢtırma ve dil bursu 

verilirken, 2000 yılından beri Afrika ülkelerinden yaklaĢık 2000 öğrenciye yüksek öğrenim 

bursu verilmiĢtir.   

 DıĢiĢleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından 1992 yılından bu yana 

düzenlenen “Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı”na Sahraaltı Afrika ülkelerinden 

diplomatlar da katılmaktadır. 

 Sağlık sektöründe 2007-2010 yılları arasında yaklaĢık 500 Türk doktoru ve 100‟ü 

aĢkın sağlık personeli Sudan, Moritanya, Senegal, Tanzanya, Etyopya, Somali, Nijer, Benin, 
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Gana, Çad, Togo, Gine Bissau, Kenya, Mali, Uganda ve Kemerun‟da 280.000‟den fazla 

Sahraaltı Afrika ülkesi vatandaĢı sağlık taramasından geçirilmiĢ ve 53.000 üzerindeki hastaya 

baĢta diĢ ve katarakt operasyonları olmak üzere cerrahi müdahalede bulunulmuĢtur. 

 Türkiye‟nin kamu kurumlarının Sahraaltı Afrika ülkelerine yönelik kalkınma 

yardımları 2009 yılı için 43,729 milyon ABD Doları civarında iken STK‟lar da aynı yıl 

52,608 milyon ABD Doları değerinde yardım yapmıĢlardır. 

TĠKA 2010 yılında, 22 Afrika ülkesinde toplam 70 proje sonuçlandırılmıĢtır. 

 Her sene 25 Mayıs günü  “Afrika Günü” etkinliği kutlanmaktadır. En son etkinlik, 

CumhurbaĢkanı Abdullah Gül‟ün katılımıyla 26 Mayıs 2011 tarihinde Bilkent 

Üniversitesi‟nde düzenlenmiĢtir (DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012a). 

 Türkiye, son 60 yılın en kurak dönemini yaĢayan ve insani krizle karĢı karĢıya 

kalan Somali‟ye yönelik, BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı‟nın (AFAD), 

belirttiği üzere 500 milyon TL‟den fazla yardımda bulunmuĢtur (http://www.ensonhaber.com; 

2012). 

Sonuç olarak insani yardımlarla iyice ivme kazanan Türkiye ile Sahraaltı Afrika 

arasındaki iliĢkilerin stratejik ortaklık mertebesine ulaĢtığı ve Türkiye‟nin Sahraaltı Afrika 

politikasının samimiyetle yürütüldüğü görülmektedir. Bu düĢünceyi doğrular nitelikte, 

Türkiye‟ye CumhurbaĢkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretini gerçekleĢtiren Uganda 

CumhurbaĢkanı Yoweri Museveni‟nin onuruna verdiği yemekte Abdullah Gül‟ün Ģu sözleri 

örnek gösterilebilir: “Türk milletinin tarih boyunca Afrika milletlerine karşı, samimi ve 

halisane muhabbet hisleri beslemiş ve bunun sonucunda Afrika ile ilişkiler stratejik ortaklık 

düzeyine ulaşmıştır”.  CumhurbaĢkanı Gül ayrıca, “Türkiye’nin Afrika’yı hiçbir zaman yalnız 

bırakmadığını ve bırakmayacağını, Afrika’nın sorunlarını kendi sorunları ve insanlığın 

sorunları olarak gördüğünü, bu bağlamda hem hükümet, hem sivil toplum örgütleri, hem de 

bilimsel araştırmaları en iyi şekilde organize edecek merkezler olarak bu sorumluluğun 

yerine getirileceğini” (CumhurbaĢkanlığı, http://www.tccb.gov.tr; 2012e) de ifade etmiĢtir.  

 

F) Bölgesel ve Küresel GeliĢmeler Boyutu:  

Bu boyutu üç alt baĢlık altında toplayabiliriz. 

i) Küresel ekonomik kriz boyutu: Özellikle finansal sektörde baĢlayan krizler oradan 

reel sektöre geçtiği için dünyada baĢ gösteren kriz mali kriz değil küresel ekonomik krizdir. 

Günümüz ekonomileri entegre duruma geldiği için bir ulusal ekonomide ortaya çıkan kriz 

bütün dünya ekonomilerine sıçramakta, etkilerini oralarda da göstermektedir. Dünya ilk 

http://www.ensonhaber.com/
http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/47664
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ekonomik krizle 1929 yılında tanıĢmıĢ ve daha sonra 1970 ve 1980‟lerde bu krizler devam 

etmiĢtir. 1990 yılından günümüze kadar da önemli ekonomik krizler yaĢanmıĢtır. Bunlara 

örnek olarak 1994 ve 95 Meksika krizi, 1997 Güneydoğu Asya krizi 1998 Rusya krizi, 1999 

Arjantin krizi ve 2007 yılında baĢlayan ve hala devam eden Mortgage krizi verilebilir. Dünya 

ekonomik krizlerinden en çok zararı geliĢmekte olan ekonomiler görmüĢtür. GeliĢmiĢ 

ekonomiler, krizin faturasını bu ülkelere yüklemiĢtir (Yıldırım, 2010; 47). Dolayısıyla küresel 

ekonomik kriz ticari iliĢkileri etkilediği gibi, ülkelerin ekonomi politikalarına daha çok önem 

vermeleri sonucunu doğurabilmektedir. Ekonomik veriler dikkate alındığında ikili iliĢkilerin 

ticarete etkisi olmakla birlikte bunun çok fazla olduğu söylenemez. Örneğin, Türkiye‟nin 

Sahraaltı Afrika‟ya dıĢ ticaret hacminin miktarı 2000 yılında 742 milyon Dolar, 2005 yılında 

3 milyar Dolar, 2008 yılında 5,7 milyar Dolar iken, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009 

yılında ticaret hacmi 4,88 milyar Dolar, 2010 yılında ise 4,36 milyar Dolar düzeyindedir 

(DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012a). 2011 yılının ilk 10 ayında ise dıĢ ticaret 

tekrar artıĢ göstererek 6 milyar Dolara ulaĢmıĢtır (DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 

2012c). 

DıĢiĢleri Bakanı‟nın ifadesiyle bu küresel ekonomik krizin ikili iliĢkilere yansıması 

Ģöyle olmuĢtur. “Bu üç sene içinde de bir ekonomik kriz yaşandı: Küresel ekonomik kriz. 

Bana birçok Avrupa ülkesinin, Dışişleri Bakanı şu soruyu sordu. Dediler ki, biz Afrika’da kriz 

dolayısıyla bazı büyükelçiliklerimizi kapatıyoruz. Siz ise devamlı büyükelçilik açıyorsunuz. Ne 

yapmak istiyorsunuz? Ben de onlara şunu söyledim. Gecikmiş bir buluşmayı gerçekleştirmek 

istiyoruz. Türkiye ile Afrika tarihte hep beraberdi. Ebediyete kadar beraber olacak. Bu 

gecikmiş bir buluşmaydı, bunu gerçekleştiriyoruz. İkincisi de bizim çok dinamik bir 

müteşebbis grubumuz var. Türk müteşebbisleri  Avrupa’daki işadamlarından farklı olarak 

yorgun değil. Türk müteşebbisleri dinamik ve dünyanın her köşesine gidiyorlar. Özellikle de 

Afrika’ya gitmek istiyorlar. Benim Dışişleri Bakanı olarak vazifem  nerede bir Türk 

müteşebbisi varsa orada bir büyükelçilik ya da başkonsolosluk açmaktır.” (DıĢiĢleri 

Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr; 2012c). 

ii) Arap Baharı’nın etkisi: Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve 

Yemen‟de büyük çapta; Moritanya, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas‟ta küçük 

çapta olmak üzere tüm Arap Dünyasında meydana gelen mitingler, protestolar ve halk 

ayaklanmalarını  (“Arap Baharı”, http://tr.wikipedia.org; 2012) ifade eden Arap Baharı‟nın, 

ilk kıvılcımı 18 Aralık 2010‟da Tunus‟ta ortaya çıkmıĢtı. Daha sonrasında birçok Arap 

ülkesini etkisine alan Arap baharı elbette Sahraaltı Afrika ile Türkiye iliĢkilerini etkilemiĢtir. 

http://www.mfa.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr;/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tunus
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Libya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bahreyn
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cezayir
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Crd%C3%BCn
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yemen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Moritanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Suudi_Arabistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Umman
http://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
http://tr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbnan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fas
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arap_D%C3%BCnyas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/
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Bu bağlamda Sahraaltı Afrikalı ülke liderleri kendi rejimlerini gözden geçirme fırsatı 

bulmalarının yanı sıra kuzey Afrika ile ticaretlerinin etkilenmesi ve Türkiye‟nin özellikle 

model ülke, tecrübelerinden istifade edilebilecek bir ülke veya ilham kaynağı ülke olarak ön 

plana çıktığı bir ortamda Sahraaltı Afrikalı ülkelerin Türkiye algılaması daha olumlu 

olmuĢtur. 

Davutoğlu, Ġstanbul‟da düzenlenen ve Türkiye-Afrika iliĢkilerinin yanı sıra Arap 

Baharı‟na da değindiği Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakanlar Düzeyinde Gözden Geçirme 

Konferansı‟nın açılıĢ konuĢmasında; “Yakın zamanda bölgemizde çok radikal değişiklikler 

gördük. Birçok dost Afrika ülkesi başarılı seçimler gerçekleştirdi, kurumlarını yeniledi ve 

istikrar, demokrasi ve refaha doğru büyük adımlar attı. Otokratların iradesinden çok halkın 

iradesinin önemli olduğu demokratik rejimlerin bu amaca katkı sağlayacağından şüphe yok. 

Türkiye bu yüzden yıllardır insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel 

değerleri teşvik ediyor.” ifadesini kullanmıĢtır. Tunus, Mısır, Liberya, Gine ve diğer bazı 

ülkelerdeki seçimlerin, sosyal ve siyasi istikrar için hayati bir rol oynadığını belirten 

Davutoğlu, bölge etrafında istikrar, güvenlik ve refah kuĢağı oluĢturmayı amaçladıklarını da 

açıklamıĢtır (Davutoğlu, http://www.zaman.com, 2012). 

iii) Bölgesel ve küresel güçlerin etki ve rekabet boyutu: Öncelikle, kriz merkezli 

olmaktan ziyade belirli bir vizyonu ve bakıĢ açısı olan bir dıĢ politika izleyen Türkiye‟nin 

Sahraaltı Afrika ile iliĢkileri Batı ile olan iliĢkilerine alternatif olmadığı gibi, belirli bir zıtlık 

durumu da oluĢturmamaktadır (Özkan, 2011; 117). 

Sahraaltı Afrika ile ilgilenen diğer güçlerle Türkiye‟nin rekabet ve iĢbirliği potansiyeli 

hususunda ise Ģunlar söylenebilir: Çin, Hindistan ve Brezilya gibi kıta ile ilgilenen devletlerin 

yanı sıra Türkiye de büyüyen ekonomik ve diplomatik varlığını Afrika Kıtası‟na taĢımıĢ 

durumdadır. Bu her yıl Türk iĢadamlarının Afrika‟nın potansiyelinin farkına varması ve 

Sahraaltı Afrika‟da Türkiye‟nin büyükelçilik sayısını artırmasında gözlenmektedir. Bu 

noktada Sahraaltı Afrika‟da faaliyette bulunan diğer bölgesel ve küresel güçlerin Ģirketleriyle 

rekabet etmek durumunda kalınabilmektedir. Örneğin, Kıtada Türk inĢaat Ģirketleri alt yapı 

projeleri sektöründe Çin‟le rekabet etmektedir (Afrique Avenir, http://www.afriqueavenir.org, 

2011). Ancak bu rekabet durumu, Türk Ģirketlerinin Avrupalı, Amerikalı ve Çinli Ģirketlerle 

Afrika‟da iĢbirliği yapmayacakları anlamına gelmediği gibi, hatta bu iĢbirliği hususunda 

istekli oldukları söylenebilir (Gunay, 2011; 3).  

Öte yandan, tek taraflı kazanım gayesiyle hareket eden ülkelerin, geçmiĢte Afrika‟ya 

büyük acılar yaĢattıklarını hatırlatan CumhurbaĢkanı Gül, uluslararası camianın “Afrika‟nın 

http://www.afriqueavenir.org/
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en fazla eĢit ortağı olunabileceği” gerçeği ıĢığında hareket etmesi gerektiğini belirterek 

(CumhurbaĢkanlığı, http://www.tccb.gov.tr; 2012g); bir anlamda diğer güçlerden Türkiye‟nin 

farkını ve bir anlamda da ister rekabet veya ister iĢbirliği hususunda olsun Sahraaltı Afrika 

ülkelerinin kendileri aleyhine olabilecek iliĢkilere girmeyecek bilince ulaĢmaya baĢladıklarına 

iĢaret etmektedir. 

 

DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

CumhurbaĢkanı Abdullah Gül‟ün Sahraaltı Afrikalı liderlerle bir araya geldiğinde 

yaptığı konuĢmaları dikkate alındığında Afrika politikamızda Ģu hususların ön plana çıktığı 

görülmektedir: 

  Kıtayla iliĢkilerin ve iĢbirliğinin her alanda süratle kuvvetlenmesi, halklar arasında yeni ve 

kalıcı köprüler kurulması, 

Siyasi iliĢkilere paralel olarak, enerji, inĢaat, tarım, sağlık ve çevre baĢta olmak üzere 

ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarındaki iĢbirliğine de büyük önem verilmesi,  

Stratejik ortaklık düzeyine ulaĢan iliĢkilerin sürdürülmesi, 

Türkiye-Afrika iliĢkilerinin bugün ulaĢtığı seviyenin hedef değil, baĢlangıç olması 

sebebiyle Türkiye‟nin dostluk, kardeĢlik, karĢılıklı saygı, egemenlik, bağımsızlık ve ortak 

yararlar temellerinde iĢbirliğini çok daha fazla güçlendirmek (CumhurbaĢkanlığı, 

http://www.tccb.gov.tr; 2012f), 

Türkiye‟nin ilgisinin bütün Afrika‟ya yönelik olması, 

Türkiye, her platformda Afrika‟ya karĢı sorumluluğunu belirtmesi ve Afrika‟ya karĢı insani 

sorumlulukla yaklaĢmakta, 

Ticari iliĢkilerde dengenin gözetilmesi (CumhurbaĢkanlığı, http://www.tccb.gov.tr; 2012h), 

ĠliĢkilere bütüncül bir yaklaĢımla ve “kazan-kazan” anlayıĢı temelinde zenginlik ve derinlik 

kazandırmak (CumhurbaĢkanlığı, http://www.tccb.gov.tr; 2012g), 

Sahraaltı Afrikalı ülkelerin bağımsızlıklarına, hürriyetlerine, egemenliklerine ve toprak 

bütünlüklerine önem verme, 

Afrika halklarının huzur ve mutluluğu için bir fırsatlar kıtası olan Afrika‟nın yer altındaki 

ve yer üstündeki tüm zenginliklerin Afrika halklarına ait olduğunu bilincinde olmak, 

Türkiye‟nin geçmiĢte Afrika‟nın da büyük acılar yaĢamasına sebep olan ırkçılık, 

hoĢgörüsüzlük, yabancı düĢmanlığı gibi hastalıkların tekrar etmemesi için uluslararası 

http://www.tccb.gov.tr;/
http://www.tccb.gov.tr/
http://www.tccb.gov.tr/
http://www.tccb.gov.tr;/
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sahnede üzerine düĢen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürmesi 

(CumhurbaĢkanlığı, http://www.tccb.gov.tr; 2012c). 

Özetle, 868‟de kurulan Tolunoğulları Devleti‟ne kadar geri götürülebilen Sahraaltı 

Afrika ile iliĢkiler Türkiye‟nin 2005 yılını Afrika Yılı ilan etmesiyle hat safhaya ulaĢmıĢtır. 

2005-2011 yılları baz alındığında, Türkiye‟nin Sahraaltı Afrika ile iliĢkilerinin resmi 

kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluĢları desteğiyle yürüttüğü çok yönlü ve pro-aktif dıĢ 

politikasının sonucu olarak geliĢtiği görülmektedir. Bu iliĢkiler, karĢılıklı üst düzey 

ziyaretlerden, çok sayıda büyükelçilik açılmasına, dengeli ve artarak süren ticari iliĢkilerden 

güvenlik boyutunda Sahraaltı Afrika ülkelerine yönelik desteğine ve insani yardım 

giriĢimlerine kadar çok boyutlu ilerlemektedir. 

Ekonomik kriz, Arap Baharı ve Sahraaltı Afrika ile ilgilenen diğer bölgesel ve küresel 

güçlerin etkisine rağmen yukarıda belirtilen temel politikalarla Sahraaltı Afrika ile iliĢkiler 

kararlı ve istikrarlı bir Ģekilde sürmektedir. Dolayısıyla Türk dıĢ politikasında açılım 

bağlamında Sahraaltı Afrika iliĢkilerin baĢarılı olduğu ve bu baĢarıda izlenen çok yönlü, 

birbirini tamamlayan ve istikrarlı politikaların ve faaliyetlerin çok etkili olduğu söylenebilir. 
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