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Afrikalıların bir taraftan yöntem değiştiren sömürgecilere karşı hem özgürlüklerini hem de 

can ve mallarını korumaya bir taraftan geçmişleriyle yeniden sahih bir bağ kurmaya bir 

taraftan da UNESCO gibi uluslararası kuruluşların himayesinde de olsa “General History of 

Africa” kitap koleksiyonunu telif etmeye çalıştığı bir dönemde; Afrika kıtasının dünya 

haritaları veya portolanların çoğunda “marjinal ve madun bir kara parçası” olarak tasvir 

edildiği günlerin artık geride kaldığını ilan etmişti Ki-Zerbo! 

 

Kendini merkeze konumlandıran perspektife göre “madun” olması gerektiği için vaktiyle 

“marjinal” addedilen Afrika; beka algısı ulus devlet sınırlarını aşan idealleriyle iç içe geçmiş 

ABD, AB, Çin, Rusya, Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve İsrail gibi küresel, bölgesel ve jeopolitik 

güç merkezleri arasındaki “eş-zamanlı” ittifak ve rekabet ilişkilerinden doğan “neo-emperyal 

görünümlü neoliberal” gerilimin merkez üslerinden biridir bugün. 

 

Jeopollitik ve jeostratejik önemi giderek artan Afrika kıtasının son altmış yıllık süreçte 

edindiği başlıca Pan-Afrikanist vizyonlu kurumsal kazanım olan Afrika Birliği (AfB) ve Afrika 

Birliği Kalkınma Ajansı (AUDA) adını alan Afrika Ekonomik Kalkınma Yeni Ortaklığı (NEPAD) 

gibi kıtasal; Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve Batı Afrika Ekonomi Topluluğu 

(ECOWAS) gibi bölgesel birliklerin oluşum ve gelişim süreçlerinin söz konusu gerilime zemin 

hazırlayan olguların karmaşık olduğu kadar “çarpık” tarihinden bağımsız düşünülmesi 

mümkün değildir. Bilhassa Soğuk Savaş süreci ve sonrasındaki sistemik ve ideolojik 

gelişmeler. Afrika’daki “birlik” veya “bütünleşme” çabalarına belirleyici ölçüde yön veren son 

derece kritik gelişmelerdir. 

 

Soğuk Savaş sürecinde kurulan Afrika Birliği Örgütü’ne, Afrika Ekonomi Topluluğu’nun 

kurulduğu Lagos Eylem Planı’na kadar “Afrika Birleşik Devletleri” adıyla federal bir model 

öngören ve siyasal birlik fikrinin ağır bastığı uzun tartışmalardan sonra varılmıştır. Afrika 

Birliği (AfB)ile ilk aşaması olan Afrika Birliği Örgütü arasında kuruluş felsefesi, idealleri ve 

birlik veya bütünleşme mefhumuna yaklaşım yöntemleri itibarıyla son derece önemli bazı 

farklar olduğunu bilmek gerekir. Amaçları bakımından AfB ile Afrika Birliği Örgütü arasındaki 

en önemli fark Afrika halklarının farklı biçimlerde “süregiden” sömürgecilik olgusuna karşı 

nasıl bir politik strateji izlemeleri gerektiğiyle ilgilidir. 
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Afrika Birliği Örgütü’nün felsefi veya ideolojik zemininden koparılan AfB, Afrikalıların 

dayanışma içinde “sömürgeciliğe karşı tam bağımsızlık” mücadelelerini körelten ve “Birleşmiş 

Milletler sistemi”ne uyumu ön plana çıkaran bir zemine kaydırılmıştır. Kaddafi ve Mugabe 

gibi liderlere atfen “Diktatörler Kulübü” addedilen “Birlik” ekonomik temelli başka bir “dikta” 

türüne Güney Afrika merkezli neoliberal hegemonyaya uyuma zorlanmıştır. Afrika Birliği 

Örgütü’nün kurucu köklerinden giderek koparılan AfB’ye ilk örneği Avrupa Birliği’nin 

dönüşüm süreçlerinde de işlev gören “fonksiyonalist” ve “neofonksiyonalist” gibi aşamalı 

uluslararası bütünleşme teorileri çerçevesinde bazı “normatif” ayarlar yapıldığı söylenebilir. 

Ayrıca bu tür aşamalı teorileri benimseyen ülkelerin, Nijerya dışında, Hristiyan nüfusun 

çoğunlukta veya Müslüman nüfusun azınlıkta olduğu Sahraaltı Afrika ülkeleri olması dikkat 

çekicidir. 

 

Soğuk Savaş konjonktürüne bağlı stratejik önemi sonraki dönemde “göreceli olarak” azalan 

fakat içinden geçtiğimiz süreçte Çin’in yumuşak güç görünümlü “agresif” kapitalist 

girişimlerine eşlik eden Rusya-AB-ABD gerilimi, Afrika’yı yeni bir “fırsatlar ve riskler 

denklemi” olgusuyla karşı karşıya getirmiştir. 

 

Ne var ki neo-emperyal rekabeti temel insani değerlerin büyük ölçüde sistemdeki çarpıklık 

nedeniyle ultra zengin “küçük muhteris elitlerin bilim kılıflı fantezileri” uğruna yok edildiği bir 

geleceğin çoktan planlı uzun vadeli stratejik hedefleri çerçevesinde “nihai küresel hegemonik 

sistem” inşasında kaldıraç olarak kullanan neoliberalizmin Afrika birliği için de son derece 

“jeo-stratejik” projeksiyonları mevcut: Belki artık “marjinal” olmasa da “madun” olmaktan 

kendisini henüz kurtaramamış Afrika’nın insan kaynağı da dahil olmak üzere tüm zenginliğini 

bundan böyle “işbirliği formunda” sömürmek üzere Afrika Birliği sarkacını jeopolitik ve 

jeostratejik çıkarları ekseninde salındırmak! 

 

O kadar ki sisteme tam entegrasyon motivasyonunu, başta eğitim altyapısı olmak üzere “kıta 

çapında yeni bir kalkınma modeli” arayışından çok daha güçlüdür. 

 

Sonuç olarak Afrika Birliği’nin, büyük ölçüde küresel sermaye ve hegemonik serbest piyasa 

ekonomisi güzergahını genişletmek üzere, başta demir yolu ağları olmak üzere transit yollar, 

tüneller, hava alanları, limanlar ve elbette bu “büyük yatırımların korunması için” askeri üsler 

gibi uzun vadeli ve çok boyutlu altyapı projelerinin “Afrika halklarına rağmen” Afrika Birliği 

Komisyonu üzerinden adeta “onay makamı”na dönüştürülmek istendiği söylenebilir. “Tek 

Kuşak Tek Yol” projesini gerçekleştirmekte kararlı görünen Çin gibi yeni aktörler dolayısıyla 
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etkisi giderek azalmakla birlikte Dünya Bankası ve Paris Kulübü gibi “kreditör” örgütler 

tarafından desteklenmesinin başlıca nedenlerinden biri budur Afrika Birliği’nin. 

 

Bu durumu görmek için özellikle Sahraaltı ülkelerinin büyüme oranlarıyla yoksulluk 

düzeylerini karşılaştırmak veya gelir dağılımındaki eşitsizliği açık bir şekilde ortaya koyan 

verileri incelemek yeterlidir! Ayrıca bu durumu sadece kötü yönetim veya yolsuzluk gibi 

olgularla açıklamak bu tür sorunlara karşı büyük mücadeleler veren Nijerya başta olmak 

üzere Sahraaltı Afrika ülkelerine haksızlık olacaktır. Fakat pek çok tarihsel toplumsal ve siyasi 

sebebi olmakla birlikte; Afrika’da ulusal düzeyde ortaya konulan siyasi iradenin, Afrika Birliği 

düzeyinde henüz gerçek anlamda kuşatıcı ve birleştirici bir uluslarüstü iradeye dönüşemediği 

açıktır. 

 

Tüm bunlarla ve bazı istisnalarla birlikte, Afrika Birliği’nin üye ülkelerden “yıllık” toplamakta 

bile zorlanacak düzeyde “yaptırım gücü”nden yoksun oluşu ile gerek ABD’nin gerekse 

Birleşmiş Milletler aracılığıyla yine ABD’nin; etkileri sırasıyla Libya, Mısır ve Sudan 

“dosyaları”nda görülen “müdahale ve yaptırımları” bir arada düşünüldüğünde Afrika 

Birliği’nin “stratejik önemi” daha iyi anlaşılacaktır! 

 

“Dünya beşten büyüktür!” düsturunda ifadesini bulan “sistem içi” eleştiriler ise “Dünya 

beşten büyüktür ama altıya da razıyız!” pazarlığına sıkıştırılmakta ve alternatif bölgesel birlik 

arayışlarına rağmen adeta “kendini kurtarma” derdindeki ülkeler kardeşi olduğu milletlerin 

“parça parça haritadan silinmesi” pahasına sistem içi çıkarlarını savunmaya zorlanmaktadır! 

“Sistem dışından konuşmak” kolay denebilir belki fakat her şeyin bir bedeli vardır! Perspektif 

ve coğrafyaya göre farklı anlamlar kazanmakla birlikte anlam çerçevesi son derece belirsiz ve 

sadece Afrika dillerinde değil henüz asimile olmamış tüm dillerde “söylenince anlaşılan” bir 

karşılığı olması da son derece şüpheli “good governance” gibi her tür “teorik zorlama” ve 

“pratik zorbalık” nedeniyle derin bir temsil krizinin yaşandığı dünyada en temel “insan hakkı” 

olan “hayat hakkı”na bile sistem dışına açılan “ölüm kapısı”nı göstermekten başlayalım..! 


