
33.. BBÖÖLLÜÜMM::

BBÖÖLLGGEE  DDIIfifiII  GGÜÜÇÇLLEERR  VVEE  KKIITTAA
ÜÜZZEERR‹‹NNDDEE  YYAARRAATTTTIIKKLLAARRII  EETTKK‹‹LLEERR

33..11  BBaatt››ll››  GGüüççlleerriinn  AAffrriikkaa’’yyaa  YYöönneelliikk  PPoolliittiikkaallaarr››

33..11..11  AABBDD

1789 y›l›ndan bu yana k›ta ile iliflkileri bulunan ABD’nin d›fl politikas›n-
da Afrika’n›n hiçbir zaman bu politikalar›n merkezinde bulunmad›¤› ve uzun
bir dönem Afrika ülkelerine üst düzey ziyaretlerin gerçeklefltirilmedi¤i görü-
lürken, buna karfl›n 1840’l› y›llarda ba¤›ms›z Liberya’n›n oluflumuna önemli
katk›lar›n sa¤land›¤› bilinmektedir. Genel anlamda ABD D›fl Politikas›n›n te-
melinde sürekli dostlu¤un ya da düflmanl›¤›n olmad›¤›, ancak sürekli ç›karla-
r›n bulundu¤u ifade edilmektedir.1

ABD’nin Afrika politikas›, So¤uk Savafl boyunca k›tada komünizmin s›-
n›rland›r›lmas›na yönelik olmufl ve SSCB’nin kendi ideolojisini yaymaya ça-
l›flt›¤› ülkelere karfl› uygulam›fl oldu¤u çevreleme stratejisi ile komünizmin ge-
nifl alanlara yay›lmas›n› engellemeyi amaçlam›flt›r.

So¤uk Savafl’›n s›k› iki kutuplu olarak ifade edilen dönemlerinde bölge
ülkelerine yönelik ilginin artt›¤› ve bunun paralelinde ekonomik ve askeri yar-
d›mlar›n da artt›r›ld›¤› görülmüfltür.

1957 y›l›nda Baflkan Yard›mc›l›¤› döneminde Richard Nixon, söz konusu
ilginin ve k›taya verilen önemin bir göstergesi olarak 22 günlük Afrika k›tas›
ziyaretine ç›karken, ülkeye döndü¤ünde Baflkan Dwight Eisenhower’a Ulusal
Departman’da ayr› bir Afrika Bürosu’nun oluflturulmas›n› önermifl ve 1958 y›-
l›nda öncelikli amac› çat›flma çözümü olan Afrika ‹liflkileri Bürosu oluflturul-
mufltur.2 Özellikle yer alt› zenginlikleri aç›s›ndan önemli kaynaklara sahip olan
ülkelerle özel iliflkilerin tesis edildi¤i görülürken, bunlardan biri olan Kongo
D.C.’de oldukça diktatör bir lider olarak bilinen Mobutu Sese Seko’nun
ABD’nin kendisine göstermifl oldu¤u tölerans sayesinde 90’l› y›llar›n ortalar›-
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na kadar ülkesinin bafl›nda bulundu¤u ve günümüzde söz konusu ülkenin için-
de bulundu¤u kötü koflullarda büyük pay sahibi oldu¤u bilinmektedir.

60’l› y›llar›n sonlar›nda Sovyetler Birli¤i taraf›ndan Brejnev Doktrini’nin
yay›nlanmas› üzerine Jimmy Carter yönetimi de Etiyopya baflta olmak üzere
Sovyet yönetiminin yak›n deste¤ini alan ülkelere ekonomik ve askeri yard›m-
lar yapm›flt›r.

80’li y›llarda ise SSCB’nin çözülmeye bafllamas› ve k›tadaki müttefikle-
rinden deste¤ini çekmek zorunda kalmas›, dönemin Bush yönetimini di¤er ko-
nularda oldu¤u gibi Afrika konusunda da tereddütte b›rakm›flt›r. Bu dönemde
özellikle Afrika Bürosu’na baflta Liberya ve Afrika Boynuzu bölgesi olmak
üzere k›tadaki çat›flmalara siyasi çözümler bulabilmesi amac›yla genifl yetki-
ler verilmifltir.

1992’de BM öncülü¤ünde Somali’ye asker gönderilmesi ve ard›ndan ve-
rilen kay›plar üzerine, söz konusu dönemde göreve gelen Bill Clinton’un ABD
askerlerini geri çekmek zorunda kalmas›, 1994’de Ruanda’daki katliamlar›
tüm dünya gibi ABD’nin de izlemesi, ABD’ye muhalif ülkerde ABD yanl›s›
partilerin ve oluflumlar›n desteklenmesi, So¤uk Savafl sonras› dönemin ilk y›l-
larda görülen geliflmeler olmufltur.

1993- 2001 y›llar› aras›ndaki Clinton döneminde otoriter yönetimler üze-
rinde demokratik reformlara a¤›rl›k verilmesi yönünde bask›lar uygulan›rken,
1995 y›l›nda Senegal’de Afrika- Afrikal› Amerikal›lar Zirvesi’nin gerçekleflti-
rildi¤i görülmektedir. 1998 y›l›nda k›tay› ilk kez ziyaret eden Clinton’un “Af-
rika ile Yeni Ortakl›k” ad› alt›nda bölge ülkelerinin ekonomik aç›dan büyüme-
lerine yönelik yeni bir tak›m giriflimleri yürürlü¤e koydu¤u görülmüfltür.3 Bu
türden platformlarda ABD’nin Afrika ile ekonomik ve siyasi iliflkilerini güç-
lendirmek istedi¤i mesaj› verilirken; ticaret ve yat›r›mlar›n artt›r›lmas› hedefi
ön plana ç›kart›lmak istenmifltir. Bu kapsamda, Afrika ile ticari iliflkilerin te-
mel tafl› olarak bilinen Afrika Büyüme ve F›rsat Kanunu (AGOA), 18 May›s
2000’de imzalanarak yürürlü¤e girmifltir.4 48 Sahra alt› Afrika ülkesinden
37’si söz konusu kanun kapsam›nda uygun ülkeler olarak de¤erlendirilirken5,
söz konusu rakam günümüz itibariyle 39’dur.6

ABD’nin bu dönemde Afrika’n›n küresel ekonomi ile bütünleflmesini
amaçlad›¤› ifade edilirken, ticari ve stratejik bir partner olarak Afrika’n›n öne-
minin artt›r›lmas› amac›yla flu stratejilerin izlendi¤i bilinmektedir:

- Ekonomik kalk›nman›n ve demokrasinin teflviki, insan haklar›na sayg›,
çat›flmalar›n önlenmesi ve kal›c› bar›fl›n tesis edilmesi arac›l›¤›yla Afrika’n›n
küresel ekonomiyle bütünleflmesinin h›zland›r›lmas›,
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- Terörizm, uluslararas› suçlar, uyuflturucu ve silah kaçakç›l›¤› gibi gü-
venlik tehditlerinin bertaraf edilmesi.

Baflkan Clinton, ayr›ca Küresel AIDS ve Verem Yard›m Yasas›’n› imza-
layarak yürürlü¤e koymufltur.

George W. Bush yönetiminin Afrika’ya yaklafl›m› da Clinton yönetiminin
politikalar›ndan farkl› olmam›fl ve mevcut politikalar›n daha fazla uygulama-
ya yönelik oldu¤u görülmüfltür. Özellikle Bush’un iktidardaki ilk dört y›l›nda
ABD’nin yedi iç savafla diplomatik olarak müdahalede bulunmas›, Afrika Bü-
rosu’nun çal›flmalar›n› büyük oranda bu alana yo¤unlaflt›rmas›na neden ol-
mufltur.7 Daha sonra 11 Eylül’deki terör sald›r›lar›yla birlikte küresel terörle
mücadele kapsam›nda Afrika’n›n ABD D›fl Politikas›’ndaki önem ve konumu-
nun daha da artt›¤›n› ifade etmek mümkündür. Bafl›nda da ifade edildi¤i üze-
re, 1789’dan bu yana k›tayla iliflkileri bulunan ABD’nin d›fl politikas› aç›s›n-
dan Afrika’n›n hiçbir zaman bu politikalar›n merkezinde bulunmad›¤› ve uzun
bir dönem Afrika ülkelerine üst düzey resmi ziyaretlerin gerçeklefltirilmedi¤i
bilinmektedir. Ancak Clinton döneminde ABD’nin k›taya yönelik politikalar›
George W. Bush’un iki dönemlik iktidar› süresince daha fazla ivme kazanm›fl-
t›r. Öte yandan özellikle Clinton döneminden itibaren ABD’nin bafl›n› çekti¤i
G-8 Zirveleri’nin gündeminde de Afrika sürekli olarak yer almaya bafllam›flt›r.8

G- 8’lerin oluflturdu¤u Afrika Eylem Plan›, ayn› zamanda Afrika’n›n kal-
k›nmas›na yönelik yeni bir ortakl›¤›n da tesisini öngörmektedir.9

George W. Bush’un görevi süresince Afrika ülkelerine gerçeklefltirmifl ol-
du¤u her iki resmi ziyaretin de gündeminde, k›tada istikrar›n ve bar›fl ortam›-
n›n tesis edilmesinin yan› s›ra e¤itim ve sa¤l›k konular› genifl yer tutmufltur.10

Clinton döneminin ard›ndan Bush’un Afrika’ya gerçeklefltirmifl oldu¤u gezi-
ler, ABD’nin art›k Afrika’ya yönelik devaml› ve sürdürülebilir politikalar iz-
leme düflüncesinde oldu¤u yönünde de¤erlendirilmifltir.11 Öte yandan, ziyaret
gündeminin d›fl›nda Tanzanya ve Ruanda’n›n Darfur bölgesindeki BM Bar›fl
Gücü’ne verdikleri destekler ele al›n›rken, söz konusu destek çabalar›n›n, böl-
gedeki soyk›r›m›n tamamen sona erene kadar devam ettirilmesi konusunda çe-
flitli askeri birliklerin bölgede konuflland›r›lmalar› gerekti¤i vurgulanm›flt›r.12

Mevcut askeri birliklerin e¤itimleri, teçhizat ve di¤er harcamalar da ABD ta-
raf›ndan finanse edilmektedir. ABD, bu flekilde Tanzanya ve Ruanda üzerin-
den Darfur konusunda Çin’in son dönemde uygulad›¤› aktif politikalar› da
dengeleme amac›ndad›r. Gündem d›fl›nda ele al›nd›¤› tahmin edilen bir di¤er
konu ise ABD Afrika Komutanl›¤› (AFRICOM) olmufltur.13

Bush Doktrini olarak da bilinen ve 2002 y›l›nda kabul edilen Ulusal Gü-
venlik Stratejisi’nde Afrika’n›n ABD D›fl Politikas›’nda daha büyük önem arz
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etmeye bafllad›¤› görülmektedir. ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde k›ta-
ya yönelik üç temel stratejiye odaklan›laca¤› belirtilmekte ve söz konusu stra-
tejiler;

- Bölgedeki kilit devletler olarak adland›r›lan ve komflular› üzerinde bü-
yük etkiye sahip olan G. Afrika, Nijerya, Kenya ve Etiyopya gibi bölge ülke-
leriyle ve bölgesel örgütlerle küresel tehditlere karfl› birlikte çal›fl›lmas›,

- Süregelen çat›flmalara arabuluculuk yap›lmas› ve baflar›l› bar›fl operas-
yonlar› için Avrupal› müttefiklerle ve uluslararas› kurulufllarla koordinasyon,

- ‹yi yönetimin teflviki, ekonomi, sa¤l›k ve e¤itim alan›nda reformlar›n
h›zla uygulanmas› fleklinde s›ralanmaktad›r.14

Bush yönetimi, 11 Eylül sonras› küresel terörle mücadeleyi stratejik ön-
celik olarak belirlerken, bu konuda Afrika k›tas›nda bar›fl›n ve refah›n tesisi
için çal›flacaklar›n› belirtmifltir. ABD, buna yönelik olarak 2002’de bölge ül-
kelerinin terörle mücadelelerinde kapasitelerinin artt›r›lmas› amac›yla yard›m
yap›lmas›na karar verirken, merkezi Cibuti’de bulunan “Ortak Özel Görev
Kuvveti- Afrika Boynuzu” (CJIF- HOA) oluflturulmufltur.15

Afrika’yla yap›c› ve karfl›l›kl› kazan›mlara dayal› iliflkilerin tesis edilme-
si, Afrika menfleyli ürünlerin tamam›na yak›n›n›n ABD piyasalar›na girifli, böl-
gedeki ABD yat›r›mlar›n›n artt›r›lmas›, Dünya Ticaret Örgütü’ndeki müzake-
relerde k›taya yönelik kalk›nma yard›mlar›n›n artt›r›lmas›16 ve bu yard›mlar›n
özellikle HIV/AIDS gibi hastal›klara odaklanmas›, Afrika’n›n kalan tüm borç-
lar›n›n iptal edilmesi gerekti¤i yönündeki hususlar›n gereklili¤ine de dikkat
çekilmektedir.  

Bush Yönetimi, salg›n hastal›klar›n önlenmesi amac›yla 15 milyar dolar-
l›k bir yard›m paketini onaylarken, ABD Kongresi “Millenium Challenge Ac-
count- MCA” ad› verilen yeni giriflimlerle refah seviyesinin yükseltilmesi ve
salg›n hastal›klarla mücadele için küresel bir fon oluflturarak bu fona önemli
katk›lar sa¤lam›flt›r.17 2003 y›l›nda uygulamaya konulan ABD Baflkan›’n›n
Acil Yard›m Plan› (PEPFAR) kapsam›nda 1,4 milyon insan için anti-retroviral
ilaçlar18 temin edilmifltir. Ayr›ca Bush, PEPFAR’a destek amac›yla befl y›ll›k
bir periyot için Kongre’den 30 milyar dolarl›k ek bir bütçe talep ederken, Af-
rika’n›n temel e¤itimine destek sa¤lamak amac›yla da k›taya yard›mlarda bu-
lunulmufltur.19

ABD’nin ithal etti¤i petrolün %15’i Afrika’dan iken, 2015 y›l›na kadar
bu oran›n %25’e ulaflmas› beklenmektedir.20 Böylece, Orta Do¤u petrollerine
olan ba¤›ml›l›¤›n belli ölçülerde azalt›lmas› ve bu do¤rultuda özellikle Gine
Körfezi’ndeki petrol rezervlerinin kullan›lmas› amaçlanmaktad›r.21
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TTaabblloo--  1199::  ABD’nin Sahra alt› Afrika ile Ticareti (milyon dolar)

KKaayynnaakk::  http://www.agoa.gov/resources/US_African_Trade_Profi-
le_2009.pdf

Tablo- 19’da görüldü¤ü üzere ABD’nin Sahra alt› Afrika ile ticari iliflki-
leri son befl y›lda istikrarl› bir art›fl göstermektedir. Bu kapsamda 2008 y›l›nda
söz konusu bölge ile toplam ticarette %28’lik bir art›fl kaydedilmifltir. AGOA
kapsam›nda Nijerya, Angola, G. Afrika, Çad, Gabon ve son dönemde de Kon-
go D.C. ile ticari iliflkilerde önemli geliflmelerin görüldü¤ünü ifade etmek
mümkündür. Ancak buna karfl›n, istikrarl› ve yüksek art›fllar, k›ta genelinde
söz konusu olmamakta, yaln›zca enerji kaynaklar› aç›s›ndan zengin olan ve
ABD ile uyumlu politikalar izleyen ülkelerin bu ticari iliflkilerden önemli ka-
zan›mlar elde edebildikleri görülmektedir. Örne¤in, 2004 y›l›nda ABD’nin
toplam ithalat›n›n %81,4’ünün yaln›zca Nijerya, G. Afrika, Angola ve Gabon
ile gerçeklefltirildi¤i belirtilmektedir.22 2007 y›l›ndaki toplam ithalat›n %77’si
hampetroldür.23 Söz konusu oranlar›n gelecek y›llarda daha da artaca¤› bilinir-
ken; ABD’nin dev petrol flirketlerinden Chevron Texaco, 2002’de yapm›fl ol-
du¤u aç›klamada son befl y›lda Afrika petrollerine 5 milyar dolarl›k yat›r›m
yapt›klar›n›, gelecek 5 y›lda ise bu yat›r›m miktar›n› 20 milyar dolar›n üzerine
ç›kartacaklar›n› belirtmifl, bir di¤er flirket Exxon Mobil ise Angola ile büyük
bir anlaflma gerçeklefltirirken, gelecek on y›l boyunca 25 milyar dolarl›k dev
bir yat›r›ma imza atm›flt›r.24

Yeni dönemde Baflkan Obama’n›n Gana ziyareti ve ard›ndan D›fliflleri
Bakan› Hillary Clinton’un Sahra alt› Afrika turu kapsam›nda “Afrika ile Yeni
Ortakl›k” ad› alt›nda bölge ülkelerinin ekonomik aç›dan büyümelerine yöne-
lik bir tak›m giriflimleri yürürlü¤e koyduklar› görülmektedir.25 Clinton, gezisi
kapsam›nda 4- 6 A¤ustos 2009 tarihlerinde Nairobi’de sekizincisi gerçekleflti-
rilen AGOA Forumu’na da kat›larak Afrika’ya verecekleri deste¤i yinelemifl-
tir.26

H. Clinton’un söz konusu kapsaml› ziyaret program›, ABD’nin Afrika’da
sürdürülebilir politikalar izleme ve etkinli¤ini daha da artt›rma düflüncesinde
oldu¤unu oldukça net biçimde ortaya koyarken, Afrika’ya ilgi duyan di¤er d›fl
güçlere de önemli bir mesaj niteli¤i tafl›d›¤› yönünde de¤erlendirilmifltir.
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ABD’nin Afrika politikas›n›n temel amaçlar›n›; baflta petrol olmak üzere
k›tan›n zengin do¤al kaynaklar›n›n kontrolü, küresel terörle mücadele ve
Çin’in Afrika’da artan etkisinin dengelenmesi fleklinde s›ralamak mümkündür.
Çin’in k›ta geneline yaymay› baflard›¤› aktif politikalar›n yan› s›ra Afrika’n›n
üretti¤i petrolün her geçen gün daha fazlas›n› ithal etmesi ve Angola, Nijerya
ve Sudan gibi enerji kaynaklar› aç›s›ndan zengin bölge ülkeleriyle güçlenen
iliflkileri, ABD’nin k›tadaki ç›karlar› aç›s›ndan ciddi bir tehdit unsuru olarak
görülmektedir.27

Afrika ise büyük oranda ABD’nin kalk›nma yard›mlar›na ve teknolojik
aç›dan teknik bilgisine ihtiyaç duymaktad›r. Söz konusu yap›lar, küreselleflme
olarak adland›r›lan içinde bulundu¤umuz dönemdeki iliflkilerin ve karfl›l›kl›
ç›karlar›n temelini oluflturmaktad›r.

ABD, genel olarak Afrika’da kendi kontrolünde bir ittifak sistemi olufl-
turmak arzusundad›r, ancak di¤er d›fl güçlerin de kendi ulusal ç›karlar›na yö-
nelik olarak k›ta ülkeleri üzerinde izledikleri politikalar, belirli bölgelerdeki is-
tikrars›zl›klar› artt›rmakta, k›tan›n üzerinde bulundu¤u hassas dengeler ve böl-
gesel konjonktürün de çat›flmalara müsait olmas›, Afrika ülkelerinin bu konu-
da oldukça dikkatli hareket etmelerini gerektirmektedir.

33..11..22  AABB

Günümüzde Afrika’n›n en önemli ekonomik partneri olan AB, geçmifl
dönemlerde Afrika ülkeleri ile yapm›fl oldu¤u baz› ayr›cal›kl› anlaflmalar vesi-
lesiyle baflta yat›r›m ve kalk›nma yard›mlar› olmak üzere birçok alanda kilit
bir rol oynamakta ve k›tadaki etkinli¤ini sürdürmektedir. 

AB’nin birçok Afrika ülkesi ile yapm›fl oldu¤u anlaflmalar aras›nda taraf-
lar aras›ndaki iflbirli¤ini artt›rmay› ve bu ülkeleri desteklemek suretiyle ulus-
lararas› ticarete daha aktif olarak kat›l›mlar›n› amaçlayan, o dönemki ad›yla
AET’nin imzalad›¤› ve 1964-1975 y›llar› aras›nda geçerli olan Yuounde Kon-
vansiyonu, 1976-2000 y›llar› aras›ndaki Lome Konvansiyonu ve 2001 y›l›nda
imzalanan Cotonou Anlaflmas› yer almaktad›r.28 Ancak söz konusu giriflimler-
den istenilen neticelerin al›namad›¤› belirtilmektedir.

Bu süreçte Afrika Birli¤i’nin kurulmas›n›n yan› s›ra Afrika’n›n Kalk›n-
mas› için Yeni Ortakl›k (NEPAD) ve Afrika Efl Gözlem Mekanizmas› (APRM)
gibi oluflumlar›n, karfl›l›kl› olarak iliflkileri istikrara ve yeni bir oluflum içerisi-
ne soktu¤u görülmüfltür.29 Yine bu kapsamda AB’nin Afrika, Karayip ve Pasi-
fik ülkeleri ile iflbirli¤ini artt›rmas› ve söz konusu ülkelerin kalk›nmalar›na
destek olmak amac›yla oluflturdu¤u Avrupa Kalk›nma Fonu’nun önemli bir rol
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oynamaktad›r. Söz konusu Fon’un 2008- 2013 y›llar› aras›nda Sahra alt› Afri-
ka ülkeleri için 20 milyar dolar tahsis edece¤i ifade edilmektedir.30

AB, 2006 y›l› itibariyle mal ticaretinde 92 milyar avro ihracat ve 126 mil-
yar avro ithalat ile Afrika’n›n en önemli ekonomik partneri konumunda yer al-
m›flt›r.31

Fransa ve ‹talya, AB nezdinde Afrika’n›n temel partnerleri olurlarken; G.
Afrika, Cezayir ve Libya ise AB’nin önde gelen partnerleri konumunda yer
alm›fllard›r. 2008  y›l›nda ise AB ülkelerinin Cezayir’e ihracatlar› 15, 3 milyar
avro, ithalatlar› 28,6 milyar avro olurken, G. Afrika Cumhuriyeti’ne yapt›klar›
ihracat 20,2 milyar avro, ithalat ise 22,1 milyar avro olmufltur. fiüphesiz
AB’nin bu etkinli¤ini sürdürebilmesi, ikili iliflkilerin siyasal ve kültürel aç›dan
da güçlendirilmesini zorunlu k›lmaktad›r. 

Afrika ülkeleri ile gerçeklefltirilen Kahire ve Lizbon Zirveleri, asl›nda bir
bak›ma AB- Afrika iliflkilerinin resmini ortaya koymaktad›r. Her iki Zirve’nin
de buralarda ele al›nan konular baflta olmak üzere oldukça fazla say›da ortak
noktas› bulunmaktad›r. 

3–4 Nisan 2000’de düzenlenen Kahire Zirvesi’nin sonunda Kahire Dek-
larasyonu32 ve Kahire Eylem Plan›33 imzalanm›flt›r. Kahire Eylem Plan›, genel
olarak Afrika ülkelerinin çok tarafl› sorunlar›n›n çözümüne yönelik öneriler
sunarken, bu hususlar› flu flekilde s›ralamak mümkündür:

- Bölgesel ekonomik iflbirli¤i ve entegrasyon,

- Afrika’n›n dünya ekonomisine entegrasyonu,

- Özel sektörün geliflimi ve yat›r›mlar›n artt›r›lmas›,

- Altyap› sorunlar›n›n çözümü ve sanayinin geliflimi,

- Kalk›nma çabalar›na ve teknolojik geliflmelere yönelik araflt›rmalara
a¤›rl›k verilmesi,

- K›ta ülkelerinin artmakta olan yüksek miktarlardaki d›fl borçlar›n›n
azalt›lmas›,

- ‹nsan haklar› ve demokrasi konular›nda geliflim, 

- Göç ve mülteci sorunlar›n›n önlenmesi,

- Yabanc› düflmanl›¤›n›n engellenmesi,

- K›tada bar›fl›n tesisi ve çat›flmalar›n önlenmesi,

- Sürdürülebilir kalk›nman›n tesisi ve yoksullu¤un azalt›lmas›,
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- ‹nsan kaynaklar›na yat›r›m yap›lmas›; e¤itim, sa¤l›k, g›da güvenli¤i,
çevresel ve kültürel sorunlar›n çözümü.

Kahire Zirvesi, AB ile Afrika aras›nda daha yap›sal bir siyasal diyalog
kurulmas› aç›s›ndan önemli bir giriflim olmufltur. Söz konusu Zirve’nin ard›n-
dan her iki taraf›n yönetici memurlar› ve bakanlar›, düzenli toplant›lar vesile-
siyle bir araya gelmeye bafllam›fllard›r. 2001’de NEPAD’›n oluflumunun da bu
sürece olumlu yans›malar› olmufltur.

Portekiz’in baflkenti Lizbon’da 7–9 Aral›k tarihlerinde gerçeklefltirilen
Avrupa Birli¤i- Afrika Birli¤i Zirvesi de 2000 y›l›ndaki Kahire Zirvesi’nin ar-
d›ndan Hükümet ve Devlet Baflkanlar› düzeyindeki 2. Zirve olma özelli¤ini ta-
fl›maktad›r. T›pk› 2000 y›l›ndaki ilk Zirve’de oldu¤u gibi yine Portekiz’in dö-
nem baflkanl›¤›nda, bu kez yeni AB üyelerinin de kat›l›m›yla yedi y›l aradan
sonra bir araya gelen taraflar, benzer sorunlar› masaya yat›r›rlarken; Zirve’ye
27 AB üyesi ülkenin temsilcileri, Avrupa Komisyonu, AB Konseyi Sekretar-
yas›, Afrika Birli¤i üyesi 52 ülke, Fas Krall›¤›, Afrika Komisyonu ve BM Sek-
retaryas›’n›n yan› s›ra gözlemci s›fat›yla Türkiye’nin de aralar›nda bulundu¤u
H›rvatistan ve Makedonya gibi AB’ye aday ülkelerle her iki k›tan›n d›fl›nda
yer alan Kanada, Japonya, Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi Afrika k›ta-
s›yla yak›n iliflkileri bulunan ülkeler kat›l›rken, ABD’nin Zirve’de yer alma-
mas› dikkat çeken hususlar›n bafl›nda gelmifltir. 

Dikkat çeken hususlardan bir di¤eri, yukar›da da belirtildi¤i üzere t›pk›
Kahire’de oldu¤u gibi Zirve’nin yine Portekiz’in dönem baflkanl›¤›na rastla-
mas›d›r. Tarihte Afrika’daki sömürgeci devletlerden biri olarak bilinen Porte-
kiz, günümüzde Afrika k›tas› ile sahip oldu¤u yak›n iliflkileri birlik gündemi-
ne bir kez daha tafl›mak suretiyle Afrika ülkeleri nezdindeki önemini ve etki-
sini flüphesiz daha da artt›rm›flt›r. Portekiz’in AB dönem baflkanl›¤›n› Alman-
ya’dan devrald›¤› 1 Temmuz 2007 tarihinde belirledi¤i hedeflerden birisi de
AB’nin dünyadaki rolünün güçlendirilmesi olurken, bu hedeflerin bafl›nda da
Afrika gelmektedir. AB’nin Kalk›nma ve ‹nsani Yard›mlardan Sorumlu Ko-
misyon Üyesi Louis Michel, AB ile Afrika aras›ndaki iliflkileri zorunlu ortak-
l›k olarak de¤erlendirmifltir.34 Zirve’de s›kça dile getirilen ve belgelerde de yer
alan “stratejik ortakl›k” ifadesi, AB- Afrika iliflkilerinin yap›s›n›n de¤iflmeye
bafllad›¤› yolunda önemli bir gösterge oldu¤u yorumlar›n› da beraberinde ge-
tirmifltir.35

Portekiz’in yan› s›ra Zirve’de Afrika cephesinden öne ç›kan devlet, ilk
Zirve’ye ev sahipli¤i yapan M›s›r olmufltur. Ayr›ca M›s›r, Lizbon Zirvesi’nin
hemen öncesinde 5 Aral›k tarihinde Sharm El- Sheikh’deki Afrika- AB Bakan-
lar Toplant›s›’na da ev sahipli¤i yapm›flt›r. Zirve sonunda yay›nlanan bildiride
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de M›s›r’›n ve Devlet Baflkan› Mübarek’in ikili iliflkiler konusunda son dere-
ce aktif ve yap›c› bir rol oynad›¤› belirtilmifltir.

Zirve’nin alt bafll›klar›n›; yönetim ve insan haklar›, bar›fl ve güvenlik,
göç, enerji ve iklim de¤iflikli¤i, ticaret, altyap› ve kalk›nma konular›n›n olufl-
turdu¤u görülmüfltür.

Kahire Zirvesi’nden Lizbon Zirvesi’ne uzanan yedi y›ll›k sürece bak›ld›-
¤›nda her iki örgütte de önemli geliflmelerin yafland›¤› görülmektedir. 2000 y›-
l›ndaki Zirve’de 15 üye ülkenin bulundu¤u AB, 2004 ve 2007’deki geniflleme-
lerle birlikte 27 üyeli bir örgüte dönüflürken, 1963 y›l›nda kurulan Afrika Bir-
li¤i Örgütü, 2002 y›l›ndan itibaren “Afrika Birleflmelidir” slogan›yla Afrika
Birli¤i’ne dönüflmüfl, 2001 y›l›nda ise örgütün ekonomik politikalar›na yön
veren NEPAD (Afrika’n›n Kalk›nmas› için Yeni Ortakl›k) oluflturulmufl ve Af-
rika, uluslararas› alanda daha aktif bir diplomasi izlemeye bafllam›flt›r. Bunun
yan›nda AB’nin politikalar›nda da önemli dönüflümler gözlemlenmifl ve ortak
bir “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikas›” oluflturulmufltur. Söz konusu
ad›m, AB’nin uluslararas› bir aktör olarak dünya genelinde daha aktif politi-
kalar izleme düflüncesinde oldu¤unun aç›k bir göstergesi olarak kabul edil-
mektedir. 2005 y›l›nda da AB’nin kendi Afrika Stratejisi’ni benimsedi¤i görül-
mektedir. Söz konusu strateji, AB üyeleri aras›nda ortak bir çerçeve olufltur-
may› amaçlamakta ve ayn› zamanda Afrika’n›n kalk›nmas›n›n, AB’nin siyasal
önceliklerinden birisi olarak kabul etmektedir.

Lizbon Zirvesi, asl›nda bir bak›ma baflta Çin Halk Cumhuriyeti olmak
üzere Afrika k›tas›na ilgi duyan di¤er d›fl güçlerin son dönemde k›ta üzerinde
artan etkilerine karfl› AB’nin k›tadaki etkisini bundan sonra daha fazla hisset-
tirece¤ine dair bir mesaj niteli¤i de tafl›mas› bak›m›ndan önemlidir.

Zirve; ‹ngiltere, Fransa ve Almanya gibi önde gelen AB üyesi ülkelerin,
birli¤in çat›s› alt›nda ortak bir Afrika politikas› gelifltirmeye yönelik çabalar›
aç›s›ndan da büyük önem arz etmektedir.

Kahire’den Lizbon’a süregelen dönemde yaflanan geliflmeler ve 2005 y›-
l›nda AB’nin benimsemifl oldu¤u Afrika Stratejisi, iliflkilerin geliflimi bak›-
m›ndan büyük önem arz etmektedir. Kahire Zirvesi’nde “stratejik iflbirli¤i”
ifadesi yer al›rken, Lizbon’da iliflkilerin “stratejik ortakl›k” çerçevesinde ta-
n›mlanmas› dikkat çekmifltir.

AB’nin Afrika Stratejisi üç temel ilkeye dayanmaktad›r:

— ‹yi yönetimin, hukukun üstünlü¤ünün, bar›fl ve güvenli¤in kal›c› ola-
rak tesis edilmesi,
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— Ekonomik büyümenin teflvik edilmesi için bölgesel entegrasyonun, ti-
caretin ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n artt›r›lmas›.

— Afrika’n›n Milenyum Kalk›nma Hedefleri’ne ulaflmas›, sa¤l›k, e¤itim
ve g›da güvenli¤i gibi temel hayat standartlar›na iliflkin sorunlar›na daha faz-
la destek verilmesi.

Lizbon Zirvesi’nde günümüzde Afrika ve Avrupa baflta olmak üzere dün-
yay› etkileyen köklü de¤iflimler göz önünde bulundurulurken, uzun vadede si-
yasal ortakl›k, ciddi küresel sorunlar üzerinde ortak bir çal›flma için gerekli
araçlar›n tedarik edilmesi, yeni AB- Afrika ortakl›¤›n›n düzenlenmesi için Or-
tak Strateji ve 1. Eylem Plan› bafll›kl› iki belge onaylanm›flt›r. 

AB ile Afrika aras›ndaki stratejik ortakl›¤›n gerçeklefltirilmesi için Afri-
ka- AB Troykas› aras›nda 31 Ekim 2007’de Akra’da onaylanan 1. Eylem Pla-
n› (2008–2010) ise stratejik öncelikler bak›m›ndan flu hususlar› içermektedir:

- bar›fl ve güvenli¤in teflvik edilmesi,

- demokratik yönetim ve insan haklar› konusunda gerekli de¤erlere ve il-
kelere sahip ç›k›lmas›,

- ticaret ve bölgesel entegrasyon konular›nda potansiyelin artt›r›lmas› ve
bunun için gerekli imkanlar›n kullan›lmas›,

- Milenyum Kalk›nma Hedefleri’ne yönelik olarak Afrika’n›n kalk›nma-
s›n›n h›zland›r›lmas›.

Ortak AB- Afrika Stratejisi, Avrupal› ve Afrikal› vatandafllar›n yarar› için
taraflar aras›nda stratejik bir ortakl›¤a yönelik olarak uzun vadeli bir vizyon
sa¤lamay› amaçlamaktad›r. 2008- 2010 dönemini içeren 1. Eylem Plan›, önü-
müzdeki üç y›l içinde öncelikli gereksinimlerin giderilmesi amac›na yönelik
olacakt›r. 1. Eylem Plan› kapsam›ndaki ortakl›klar ve öncelikli eylemler ise flu
flekilde s›ralanmaktad›r:

——  BBaarr››flfl  vvee  ggüüvveennlliikk  aallaann››nnddaa  oorrttaakkll››kk:: Taraflar aras›nda diyalo¤un art-
t›r›lmas›, Afrika’da bar›fl ve güvenli¤in tesis edilmesi ve bu sürecin desteklen-
mesi amac›yla fonlar›n oluflturulmas›.

——  DDeemmookkrraattiikk  yyöönneettiimm  vvee  iinnssaann  hhaakkllaarr››  kkoonnuussuunnddaa  oorrttaakkll››kk:: Global
düzeyde diyalo¤un artt›r›lmas›, k›tadaki demokrasinin desteklenmesi ve kültü-
rel alanda iflbirli¤inin güçlendirilmesi.

— TTiiccaarreettee  vvee  bbööllggeesseell  eenntteeggrraassyyoonnaa  yyöönneelliikk  oorrttaakkll››kk:: Afrika’daki en-
tegrasyon gündeminin desteklenmesi; kurallar, standartlar ve kalite kontrol
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konusunda Afrika’n›n kapasitesinin artt›r›lmas› ve AB- Afrika altyap› ortakl›-
¤›n›n uygulanmas›.

— MMiilleennyyuumm  KKaallkk››nnmmaa  HHeeddeefflleerrii’’nnee  uullaaflfl››llmmaass››  hhuussuussuunnddaa  oorrttaakkll››kk::
Bu hedeflerin baflar›lmas› için Afrika’ya gerekli finansal deste¤in verilmesi,
söz konusu hedeflerin içerisinde yer alan sa¤l›k, e¤itim ve g›da güvenli¤inin
sa¤lanmas›.

— EEnneerrjjii  aallaann››nnddaa  oorrttaakkll››kk:: Enerji güvenli¤inin sa¤lanmas› ve enerji
girifli konusunda iflbirli¤inin yo¤unlaflt›r›lmas›.

— ‹‹kklliimm  ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii  kkoonnuussuunnddaa  oorrttaakkll››kk:: ‹klim de¤iflikli¤i politikalar›
ve buna yönelik iflbirli¤i konusunda ortak bir gündemin tesis edilmesi.

—GGööçç,,  mmoobbiilliittee  vvee  iissttiihhddaamm  kkoonnuullaarr››nnddaa  oorrttaakkll››kk:: Göç ve kalk›nma-
da Tripoli Konferans› Deklarasyonu’nun uygulamaya konulmas›, insan ticare-
ti konusunda AB- Afrika Eylem Plan›’n›n hayata geçirilmesi, Afrika’daki is-
tihdam›n artt›r›lmas› ve yoksullu¤un azalt›lmas› (bu konuda Ouagadouga
Deklarasyonu ve Eylem Plan›36 da dikkate al›nmaktad›r).

— BBiilliimm  vvee  bbiillggii  ttoopplluummuu  kkoonnuussuunnddaa  oorrttaakkll››kk:: Afrika’da bir bilgi top-
lumunun geliflimine destek verilmesi, kapasite geliflimi, Afrika’n›n bilim ve
teknoloji konsolide plan›n›n desteklenmesi.

2005 y›l›n›n Ekim ay›nda Avrupa Komisyonu taraf›ndan kabul edilen ve
iki ay sonra da onaylanan stratejik bir ortakl›¤›n oluflturulmas› amac›na daya-
nan AB’nin Afrika Stratejisi; birlik üyeleri aras›nda Afrika’ya yönelik ortak bir
çerçeve oluflturulmas›n› amaçlamaktad›r. AB, söz konusu strateji ile Afri-
ka’n›n kalk›nmas›n› kendi siyasal önceliklerinden biri olarak kabul etmifltir.
Ayr›ca yine bu kapsamda 24-25 Ekim 2007’de Afrika Birli¤i Komisyonu ile
Avrupa Birli¤i Komisyonu aras›nda gerçeklefltirilen toplant›n›n ard›ndan alt-
yap› alan›nda ortakl›¤› öngören ortak bir deklarasyon imzalanm›flt›r.37

2005 y›l›nda AB’nin benimsedi¤i Afrika Stratejisi, ikili iliflkiler konusun-
da ilk önemli basamak olurken, 2007’nin Haziran ay›nda ise AB- Afrika Stra-
tejik Ortakl›¤› kabul edilmifltir. Son dönemde AB ile Afrika aras›nda siyasal
düzeyde iflbirli¤inin güçlendirilmesi için çal›fl›lmaktad›r.

Zirve’nin sonunda yay›nlanan Lizbon Deklarasyonu, Zirve’nin AB ve
Afrika’y› bir araya getirerek taraflara eflsiz bir f›rsat sundu¤una, Avrupa enteg-
rasyonunun 50. y›ldönümünün kutland›¤› bu y›l›n, ayn› zamanda Afrika’n›n
da ba¤›ms›zl›¤›n›n bafllang›c›n›n 50. y›ldönümü oldu¤una at›fta bulunurken,
AB ile Afrika’y› buluflturan Lizbon Zirvesi’nin her iki k›tan›n çözümlenmesi
gereken ortak güncel sorunlar›na yönelik önemli bir f›rsat oldu¤unu vurgula-
m›flt›r.38
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Deklarasyonda geçmiflten al›nan derslerin ve edinilen tecrübelerin fark›n-
da olundu¤una ve ortak bir gelecek için cesur bir yaklafl›ma ihtiyaç duyuldu-
¤una da yer verilmifltir. Ayr›ca 2000 y›l›nda Kahire’de düzenlenen toplant›dan
bu yana çok de¤ifliklikler oldu¤una, Afrika’da Afrika Birli¤i’nin kurulufluna
tan›k olundu¤una; bu birli¤in, Afrika’n›n sorunlar›na hitaben k›tan›n genel
olarak sesini yans›tt›¤›na, yine birli¤in ekonomik arac› olan NEPAD’›n bu çer-
çevedeki rolünün oldukça önemli oldu¤una vurgu yap›ld›. Buna karfl›n, Avru-
pa’da da AB’ye yeni kat›l›mlar›n oldu¤una dikkat çekilirken; küresel alanda
enerji, iklim de¤iflikli¤i, göç ve cinsiyetle günümüzün kilit siyasal sorunlar›-
n›n çözümü konusunda birlikte çal›fl›laca¤› kaydedildi.

Gelece¤e yönelik yeni bir siyasal stratejik ortakl›¤›n gelifltirilmesinin
önemi vurgulan›rken, ortak de¤erlerin ve hedeflerin tesis edilmesinin güvenli-
¤e, istikrara, demokrasiye, hukuk kurallar›na ve kalk›nmaya olumlu olarak
yans›yaca¤› belirtildi.

Her iki toplumun yükümlülükleri temelinde ve eflit flartlarda bu ortakl›¤›n
gelifltirilece¤ine, bu do¤rultuda temel taahhütler konusunda önemli sonuçlar
elde edilece¤ine, bir baflka ifadeyle Milenyum Kalk›nma Hedefleri’ne ulafl›la-
ca¤›na yer verilirken; Afrika’da güvenli¤in ve kal›c› bir bar›fl›n tesisinin, yat›-
r›mlar›n güçlendirilmesinin, bölgesel entegrasyon ve yak›n ekonomik ba¤lar
arac›l›¤›yla büyümenin, refah›n, iyi yönetimin ve insan haklar›n›n teflvikinin,
aç›k ve çok tarafl› bir yap› çerçevesinde küresel yönetim için f›rsatlar›n yara-
t›lmas›na vesile olaca¤› vurguland›.

Zirve’de Ortak bir Strateji ve Eylem Plan›’n›n kabul edildi¤i, bu nedenle
belirlenen hedeflere ulafl›lmas› ve 2010 y›l›nda gerçeklefltirilecek 3. Zirve’de
bunlar›n sonuçlar›n›n görünmesi amac›yla kapsaml› ve etkin bir ifl takibi me-
kanizmas›n›n oluflturuldu¤u belirtildi. Deklarasyonun son bölümünde Lizbon
Zirvesi’nin her iki k›tadaki de¤iflime, k›talar›n diyalo¤una, yeni politikalar için
aç›l›ma ve ortak bir gelece¤e vesile olaca¤› kaydedildi.

Zirve’de kabul edilen Ortak AB- Afrika Stratejisi, iliflkilerin gelece¤ini
oluflturmas› beklenen bir belge olmas› bak›m›ndan da son derece büyük önem
tafl›maktad›r. Böylece, geçmiflte oldu¤u gibi çok say›da belgenin ortaya at›la-
rak iliflkilerde karmafla yaflanmas›n›n önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Lizbon’daki Zirve’yle efl zamanl› olarak AB- Afrika ‹fl Zirvesi ve Afrika-
Avrupa Gençlik Zirvesi de gerçeklefltirilirken, her iki k›tadan ifl adamlar› ve
gençler bir araya gelmek suretiyle mevcut sorunlar› tart›flarak bunlara yönelik
çözüm yollar›n› masaya yat›rm›fllard›r.39

Lizbon Zirvesi, özellikle Darfur ve Zimbabve’de yaflanan sorunlar›n gün-
deme al›nmamas› nedeniyle uluslararas› kamuoyunun elefltirilerinden nasibini
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al›rken, baflta Almanya Baflbakan› Angela Merkel olmak üzere AB üyesi ülke-
lerin liderlerinin Zimbabve yönetimine a¤›r elefltirilerde bulunduklar› görül-
müfl, buna karfl›n Afrika ülkeleri, Zimbabve rejimini savunarak Zirve’ye kat›-
l›m›n› desteklemifllerdir.40 Zirve’de öne ç›kan temel anlaflmazl›k konular› ise
ticaret ve insan haklar› olmufltur. 

3. AB- Afrika Zirvesi, 2010 y›l›nda Afrika’da düzenlenecek ve söz konu-
su Zirve’de 1. Eylem Plan›’n›n sonuçlar› da gözden geçirilecektir. Bu durum,
AB’nin art›k Afrika konusunda daha aktif politikalar izleyerek, son dönemde
k›tadaki etkinliklerini artt›ran bölge d›fl› di¤er güçlerle daha yo¤un bir rekabe-
te girece¤ini göstermektedir.

33..11..33  JJaappoonnyyaa

Dünyadaki ve Asya k›tas›ndaki geliflmifl ülkelerin bafl›nda gelen, ABD’nin
ard›ndan en büyük ikinci büyük ekonomi olarak bilinen Japonya’n›n gerek
dünya genelinde gerekse Afrika’ya yönelik izlemifl oldu¤u politikalar, baflta
ABD ve AB olmak üzere büyük ölçüde Bat›l› devletlerin uygulam›fl olduklar›
politikalarla uyumludur. Bunda flüphesiz Japonya’n›n G-8 üyesi olmas› ve
dünyadaki geliflmeleri etkileme kapasitesine sahip olmas› önemli birer etken
olarak görülmektedir. Bu nedenle, Japonya’n›n Afrika’ya yaklafl›m›n› ve kar-
fl›l›kl› iliflkilerini “Bat›l› Güçlerin Afrika’ya Yönelik Politikalar›” bölümünde
de¤erlendirmek daha yerinde olacakt›r. Buna karfl›n, Japonya’n›n 1994 y›l›n-
dan itibaren gerçeklefltirilen Asya- Afrika Forumlar›’n›n da aktif bir kat›l›mc›-
s› oldu¤unu unutmamak gerekir. Japonya, özellikle Güney- Güney ‹flbirli¤i’ne
önemli ve aktif destek veren ülkelerin bafl›nda gelmektedir.

Çal›flman›n birinci bölümünde de bahsedildi¤i üzere Japonya, Afrika k›-
tas›nda aktif politikalar izleyen devletler aras›nda yer almakta, k›taya yönelik
kalk›nma yard›mlar› ile sürekli ön saflarda bulunmakta ve bu kapsamda Afri-
ka’ya yönelik devlet politikalar›na yön veren Tokyo Uluslararas› Afrika Kal-
k›nma Konferans›’n›n (TICAD) bunda önemli bir rolü bulunmaktad›r.41

1993 y›l›nda oluflturulan bu oluflumun Afrika’ya yönelik befl temel pren-
sibinin bulundu¤u görülmektedir ki, söz konusu hususlar, Japonya’n›n da uzun
bir dönemdir Afrika’da izledi¤i politikalarla bire bir örtüflmektedir. Bunlar;
demokratikleflme için yard›m, ekonomik reformlar için yard›m, insan kaynak-
lar›n›n geliflimi için yard›m, çevrenin korunmas› için yard›m, etkin ve verimli
yard›m fleklinde s›ralanmaktad›r.42

Genel olarak, TICAD’›n Afrika’ya yönelik kapsaml› politikalar›n izlen-
mesinden sorumlu oldu¤unu ifade etmek mümkündür. Kuruluflundan günümü-
ze 1993, 1998, 2003 ve son olarak da 2008 y›l›nda dört konferans gerçeklefl-
tirdi¤i görülen TICAD’›n bu kapsamda Afrika’daki siyasi ve ekonomik re-
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formlara destek sa¤lad›¤›, günümüzde dahi Afrika’n›n temel sorunlar›ndan bi-
ri olan özel sektörü gelifltirmeye çal›flt›¤›, bölgesel iflbirli¤i ve entegrasyona
katk›da bulundu¤u, baflta BM Kalk›nma Program› (UNDP), BM S›na-
i Kalk›nma Örgütü (UNIDO), BM Ticaret ve Kalk›nma Konferans› (UNC-
TAD), Dünya Bankas›, Afrika Birli¤i, NEPAD ve bölgesel ekonomik toplu-
luklar olmak üzere uluslararas› ajanslar, donör ülkeler, özel sektör ve sivil top-
lum kurulufllar› ile de iflbirli¤i yapt›¤› bilinmektedir.

fiüphesiz Japonya’n›n Afrika’da sömürgeci bir geçmiflinin bulunmamas›
da kendisi aç›s›ndan önemli bir art› teflkil etmekte ve Afrika uluslar›n›n, baflta
söylemlerinde olmak üzere bu ülkeye karfl› güvenle bakt›klar› görülmektedir. 

Japonya, kapasitesi ölçüsünde ba¤›ms›zl›klar›n› kazanan Afrika ülkeleri
ile yak›n iliflkiler tesis etmeye bafllam›fl ve özellikle Afrika Birli¤i Örgütü çer-
çevesinde sömürgecilikle mücadele konusunda dayan›flma halinde olmufltur.43

1973’deki petrol krizinde izlemifl oldu¤u politikalar›n, ABD’nin politikalar›
ile çeliflti¤i ve petrol zengini Afrika ülkeleri ile iliflkilerin daha da gelifltirilme-
ye çal›fl›ld›¤› görülmüfltür ki, Japonya’n›n hammadde ve enerji zengini iki ül-
ke olan Nijerya ve Güney Afrika ile uzun bir dönemdir oldukça istikrarl› ilifl-
kilerinin bulundu¤unu ifade etmek mümkündür.44

Japonya’n›n Kapsaml› Güvenlik Politikas› (CNS) do¤rultusunda ham-
madde kaynaklar›na duydu¤u ihtiyaç, d›fl politikada ilginin enerji kaynaklar›-
n›n zengin oldu¤u bölgeler üzerinde yo¤unlaflmas›na neden olmakta ve Afrika
k›tas› da bu kapsamda önemli bölgeler aras›nda yer almaktad›r. Hatta Japon
politikac›lar›n, Güney Afrika’y› önemli hammadde kaynaklar› bak›m›ndan Or-
tado¤u ile efl de¤erde gördükleri belirtilmektedir.45

Enerji kaynaklar›n›n zengin oldu¤u bölge ülkelerine yönelik yard›mlar›n
ve yat›r›mlar›n artt›r›lmas›, Japonya’n›n ulusal güvenlik menfaatleri bak›m›n-
dan da gereklilik arz etmektedir. 

Japonya’n›n ABD ile k›yasland›¤›nda enerji kaynaklar› aç›s›ndan zengin
bölgelere yapm›fl oldu¤u Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar›n (DYY), daha çok ih-
racata yönelik oldu¤u görülmektedir. Bu yaklafl›m, ayn› zamanda Japonya’n›n
mukayeseli üstünlük pozisyonunu tan›mlamaktad›r. Buna karfl›n, ABD’nin ya-
t›r›mlar› ise daha çok iç piyasalara yöneliktir, çünkü ABD, mukayeseli üstün-
lük pozisyonuna göre DYY’lerinin yerlerini de¤ifltirmektedir.46 Öte yandan,
geçmifl dönemden bu yana Japonya’n›n Afrika politikas›nda önemli yat›r›mla-
r›n yap›ld›¤› ülkelere komflu olan büyük ülkelerin de hibe fleklindeki ekono-
mik yard›mlarla desteklendikleri görülmektedir. Buradaki temel yaklafl›m, Af-
rika devletleri aras›nda Japonya karfl›tl›¤›n›n ortaya ç›kmas›n›n önlenmesidir.47

Dolay›s›yla, bölge ülkeleri ile dostça iliflkilerin gelifltirilebilmesi büyük önem
tafl›maktad›r.
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Özellikle 2008 y›l›n›n, Japonya’n›n Afrika ülkeleri ile iliflkilerinde tarihi
bir y›l oldu¤unu ifade etmek mümkündür. Söz konusu y›l›n May›s ay›nda TI-
CAD’›n dördüncü toplant›s›na, Temmuz’da ise G-8 Zirvesi’ne ev sahipli¤i ya-
pan Japonya, Afrika ülkeleri nezdindeki itibar›n› daha da artt›rm›flt›r.48

4. TICAD Toplant›s›’nda Yokohama Eylem Plan› kabul edilirken, yine
ayn› isimle ortak bir deklarasyon yay›nlanm›flt›r.49 Söz konusu Eylem Pla-
n›’nda Afrika ülkelerinin son dönemde yakalam›fl olduklar› ekonomik büyü-
menin desteklenmesi, Milenyum Kalk›nma Hedefleri’ne ulafl›lmas› için iflbir-
li¤inin artt›r›lmas›, bar›fl›n ve iyi yönetimin güçlendirilmesi, çevresel sorunla-
r›n giderilmesine yard›mc› olunmas› ve bu kapsamda ortakl›¤›n geniflletilme-
si gibi hususlara yer verilmifltir.50

G- 8 Zirvesi’nde ise söz konusu ülkelerin liderleri, Afrika’ya yap›lan yar-
d›mlar›n 2010’a kadar iki kat›na ç›kart›laca¤›n› (25 milyar dolara) belirtmifller
ve özellikle sa¤l›k koflullar›n›n iyilefltirilmesine yönelik olarak 60 milyar do-
larl›k bir destek sözü vermifllerdir.51

Japonya, Afrika’n›n en önde gelen donör ülkelerinden birisi olarak bilin-
mektedir. Tablo- 20’de görüldü¤ü üzere OECD’ye göre, Japonya’n›n Afri-
ka’ya yönelik 2006’daki Resmi Kalk›nma Yard›mlar› (RKY) 2,6 milyar dola-
r›n üzerinde olmufltur.52 Özellikle Sahra alt› Afrika’da Burundi, Fildifli Sahili,
Kongo Brazzaville, Kongo D. C., Liberya, Ruanda, Sierra Leone, Somali ve
Uganda’n›n bu yard›mlardan önemli ölçüde yararland›klar›n› ifade etmek
mümkündür.53 Söz konusu yard›mlar; altyap›, temiz içme suyu, sa¤l›k, g›da
yard›m› ve e¤itimin yan› s›ra, mültecilerin yeniden ülkelerine dönmelerine ve
topluma entegre olmalar›na, seçim sistemlerindeki reformlar›n gerçeklefltiril-
mesine ve toplumsal kalk›nma projelerine büyük oranda destek sa¤lamaktad›r. 

TTaabblloo--  2200::  Afrika’ya Yönelik Resmi Kalk›nma Yard›mlar›, 2006 (milyon dolar)

KKaayynnaakk:: Fletcher Thembo, Where next for TICAD: Building lasting
partnerships, Overseas Development Institute, May 2008
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Japonya’n›n yine TICAD arac›l›¤›yla bugüne kadar özellikle çok say›da
Afrika ülkesinde kad›nlar›n güçlendirilmesinden sa¤l›k koflullar›n›n iyilefltiril-
mesine kadar birçok alanda önemli baflar›lar kaydetti¤i bilinmektedir.54 Yine
TICAD’›n Afrika Bilgi Teknolojisi ‹nisiyatifi adl› program› vesilesiyle baflta
Kamerun, Nijerya, Tanzanya olmak üzere çok say›da bölge ülkesine destek
sa¤lad›¤› görülmektedir.

Japonya’n›n Afrika ile toplam ticaret hacmi 2007 y›l›nda 26,6 milyar
dolar olarak aç›klanm›flt›r.55

Japonya, BM ‹nsan Güvenli¤i Güven Fonu’na (UNHSTF) da 30 milyar
dolar›n üzerinde katk› sa¤larken, BM Ajanslar› taraf›ndan uygulanan yaklafl›k
180 projeyi desteklemifltir ki, söz konusu projelerin 50’den fazlas› da Afri-
ka’ya yönelik olmufltur.56 Yine Japonya’n›n istikrarl› olarak Afrika ülkelerinin
Milenyum Kalk›nma Hedefleri’ne ulaflabilmelerine yönelik önemli destekler
verdi¤i kaydedilmektedir.57

Sonuç olarak söz konusu göstergeler, Japonya’n›n Afrika k›tas›ndaki et-
kinli¤ini gün geçtikçe artt›rd›¤›n› ortaya koyarken, di¤er bölge d›fl› güçlerle de
yo¤un rekabetini devam ettirece¤ini gözler önüne sermektedir.

33..22 DDoo¤¤uulluu  GGüüççlleerriinn  AAffrriikkaa’’yyaa  YYöönneelliikk  PPoolliittiikkaallaarr››

33..22..11  ÇÇiinn  HHaallkk  CCuummhhuurriiyyeettii  ((ÇÇHHCC))

Son dönemde yakalam›fl oldu¤u muazzam büyüme oranlar› ve çekti¤i ya-
t›r›mlar, BM Güvenlik Konseyi’ndeki statüsü ve d›fl iliflkileri ile dikkatleri
üzerinde toplayan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Afrika’da izlemifl oldu¤u et-
kin politikalar›n sonucunda gün geçtikçe artan etkisiyle k›ta üzerinde uzak
co¤rafya politikas› izleyen di¤er devletler taraf›ndan da dikkatle takip edil-
mektedir.

Çin, 1970’li y›llar›n sonlar›nda ekonomisini Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m-
lara açarken, 1990’l› y›llardan itibaren geliflmekte olan ülkeler aras›nda en çok
yat›r›m çeken ülkelerin bafl›nda gelmeye bafllam›flt›r. Bu dönemde Çin’in di-
¤er ülkelere de yat›r›mlar yapmaya bafllad›¤› gözlemlenirken, bu kapsamda
Afrika’n›n da a¤›rl›¤›n› gün geçtikçe artt›rd›¤› görülmektedir.

Afrika k›tas› ise baflta petrol olmak üzere do¤algaz, bak›r, alt›n, platin ve
manganez gibi zengin kaynaklar› nedeniyle d›fl güçler taraf›ndan büyük önem
arz etmekte ve bu kapsamda büyümesinin devam› aç›s›ndan söz konusu kay-
naklara önemli ölçüde ihtiyaç duyan Çin nezdinde de önemli bir konumda bu-
lunmaktad›r. Dünya Bankas› ve BM Ticaret ve Kalk›nma Konferans› (UNCTAD),
Afrika’n›n petrol ve gaz›n›n %36’s›n›n AB ülkelerine, %33’ünün ABD’ye,
%9’unun ise Çin’e gitti¤ini bildirmektedir. Çin aç›s›ndan Afrika ile iliflkilerin
daha yukar› noktalara ç›kart›labilmesi, söz konusu oran›n da artaca¤› anlam›-
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na gelmektedir.58 Ayr›ca Afrika’n›n günefl enerjisi konusunda da muazzam bir
potansiyeli bulunmaktad›r. Buna karfl›n, küresel günefl enerjisi üretiminde dü-
flük bir yüzdeye sahiptir ve zengin potansiyelin de¤erlendirilmesi de çok
önemlidir. Bu kapsamda Çinli flirketlerin, özellikle sahip oldu¤u potansiyelle
dikkat çeken Kenya’daki faaliyetleri oldukça dikkat çekici olmakla birlikte, söz
konusu flirketlerin, bölgede önemli yat›r›mlar› ve ortakl›klar› bulunmaktad›r.59

So¤uk Savafl öncesi dönemde Çin’in Afrika ile diplomatik iliflkisi bulun-
mazken, So¤uk Savafl döneminde kurulan iliflkilerin de oldukça k›s›tl› oldu¤u-
nu ifade etmek mümkündür. Ancak So¤uk Savafl’›n sona ermesiyle birlikte
Çin’in Afrika ile iliflkilerinde önemli bir canl›l›¤›n gözlemlenmeye bafllad›¤›
görülmektedir. 2000’li y›llar ise söz konusu yak›n iliflkilerin, ekonomik gös-
tergelere de yans›d›¤› y›llar olmufltur.

2000 y›l›n›n Ekim ay›nda Pekin’de bir ‹flbirli¤i Forumu gerçeklefltirilir-
ken, kat›l›mc›lar›n daha çok Bakan ve farkl› düzeylerdeki temsilcilerden olufl-
tu¤u görülmüfltür. Forum’da Pekin Deklarasyonu ile Ekonomik ve Sosyal Kal-
k›nma Program› ad› alt›nda iki belge kabul edilirken, bunlarla 21. yüzy›lda
uzun vadeli, karfl›l›kl› kazan›mlara dayal› dayan›flman›n artt›r›lmas› ve istik-
rarl› iliflkilerin tesis edilmesi amaçlanm›flt›r. Yine Forum’un ard›ndan Çin; Eti-
yopya, Gabon, Sudan ve Zambiya gibi ülkelerde hükümete ba¤l› çeflitli komi-
teler oluflturmufltur.60

2000 y›l›nda Çin’in Afrika ile ticaret hacmi 10,5 milyar dolar olarak he-
saplan›rken, bu rakam; 2004’de 29,5 milyar dolar, 2005’de yaklafl›k 40 milyar
dolar, 2006’da 55,5 milyar dolar, 2007’de ise 73 milyar dolar olmufl, 2010’da
ise söz konusu rakam›n 100 milyar dolara ulaflmas› hedeflenmektedir.61 Öte
yandan, Çin’in Sahra alt› Afrika ile olan ticaret hacmi de 2000- 2007 y›llar›
aras›nda 7 milyar dolardan 59 milyar dolara yükselmifltir.62 Çin, AB ve
ABD’nin ard›ndan Afrika’n›n üçüncü ticari partneri konumunda bulunmakta-
d›r. Söz konusu süreçteki istikrarl› ve ciddi orandaki art›fllar›n ard›nda flüphe-
siz 2006 y›l›n›n Kas›m ay›nda gerçeklefltirilen Çin-Afrika ‹flbirli¤i Foru-
mu’nun oldukça önemli bir rolü bulunmaktad›r. Ayr›ca 2006 y›l›n›n bir di¤er
önemli taraf› da Çin ile Afrika aras›ndaki diplomatik iliflkilerin tesisinin 50.
y›ldönümü olmas›d›r. Yaln›zca 2006 y›l›nda Afrika’ya çeflitli düzeylerde 16 zi-
yaret gerçeklefltirilmifltir.63

Çin’in Afrika politikas›n›n genel prensipleri ve amaçlar›; samimiyet,
dostluk ve eflitlik; karfl›l›kl› menfaat ve ortak refah; karfl›l›kl› destek ve yak›n
koordinasyon terimleriyle ifade edilmektedir.64

Pekin’de gerçeklefltirilen Çin- Afrika ‹flbirli¤i Forumu’na 48 Afrika ülke-
sinin 41’i Devlet ve Hükümet Baflkan› düzeyinde kat›lm›flt›r.65 Zirve sonunda
Pekin Deklarasyonu kabul edilmifltir.66
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Çin Devlet Baflkan› Hu Jintao, aç›l›fl konuflmas›nda Çin’in Afrika ile ilifl-
kilerinde ekonomik iliflkilere öncelik verdi¤ini, ancak siyasi iliflkileri de en üst
düzeyde gelifltirmeyi amaçlad›¤›n› ifade etmifltir. Bu do¤rultuda;

- Eflitlik ve karfl›l›kl› güven çerçevesinde siyasi iliflkilerin derinlefltirilme-
si, bunun için de karfl›l›kl› olarak üst düzey ziyaretlerin gerçeklefltirilmesine
ihtiyaç duyuldu¤unu,

- Ekonomik iflbirli¤ini “kazan- kazan” iliflkisi çerçevesinde tan›mlad›kla-
r›n›; bu amaçla, ekonomik ve ticari ba¤lar›n güçlendirilmesi, iflbirli¤i alanlar›-
n›n geniflletilmesi ve ifl çevrelerinin desteklenmesi gerekti¤ini,

- Kültürel zenginleflme için karfl›l›kl› de¤iflimlerin artt›r›lmas›n›,

- Dengeli ve uyumlu bir küresel kalk›nman›n teflvikini; bu kapsamda Gü-
ney- Güney ‹flbirli¤i’nin artt›r›laca¤›n› ve Kuzey- Güney diyalo¤unun teflvik
edilece¤ini,

- Uluslararas› iliflkilerde iflbirli¤inin ve karfl›l›kl› deste¤in güçlendirilece-
¤ini belirtmifltir.

Jintao, Zirve sonras›ndaki süreçte Afrika’ya gereken deste¤in verilece¤i-
ni ifade ederken, söz konusu süreçte;

- 2006’daki yard›mlar›n 2009’a kadar iki kat›na ç›kart›laca¤›n›,

- Afrika’ya yönelik 3 milyar dolarl›k imtiyazl› tahvillerin ve 2 milyar do-
larl›k imtiyazl› kredilerin sa¤lanaca¤›n›,

- Çin- Afrika Kalk›nma Fonu’nun oluflturularak, 5 milyar dolarl›k bütçe-
siyle Çinli flirketlerin Afrika’ya yat›r›mlar›n›n teflvik edilece¤ini67,

- Afrika’daki Az Geliflmifl ve Borç Yükü A¤›r Ülkelerin borçlar›n›n iptal
edilece¤ini ve bu ülkelerle diplomatik iliflkilerin tesis edilece¤ini,

- Borç Yükü A¤›r Ülkelerle vergilerin kald›r›larak ticaret hacminin artt›-
r›laca¤›n› aç›klam›flt›r.68

Söz konusu hedeflerin gerçeklefltirilebilmesi, karfl›l›kl› iliflkilere önemli
kazan›mlar sa¤lamakla birlikte, borçlar›n iptali ve yard›mlar›n artt›r›lmas›, Af-
rika ülkelerinin özellikle altyap›sal geliflimine önemli ölçüde katk› sa¤laya-
cakt›r.

Çin ile Afrika aras›nda ayr›ca bir de Afrika ‹nsan Kaynaklar› Kalk›nma
Fonu (AHRDF) oluflturulmufltur. Söz konusu Fon arac›l›¤›yla da üç y›ll›k pe-
riyotta;

- 15.000 Afrikal›ya mesleki e¤itim verilmesi,

- 100 tar›m uzman›n›n k›taya gönderilmesi,

- Afrika’da 10 özel Tar›msal Teknoloji Merkezi’nin kurulmas›,
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- Afrika’da 30 hastanenin infla edilmesi,

- S›tman›n tedavisi ve önlenmesi amac›yla S›tma ile Mücadele Merkez-
leri’nin kurulmas›,

- 300 genç gönüllünün k›taya gönderilmesi,

- K›tan›n k›rsal kesimlerinde 100 okulun infla edilmesi,

- Çin Hükümeti’nin Afrikal› ö¤rencilere yönelik olarak vermifl oldu¤u
burslar› artt›rmas› planlanmaktad›r.69

Çin’in özellikle Afrika’daki e¤itim ve sa¤l›k sektörlerine yönelik prog-
ramlar›; yoksullu¤un, gelir eflitsizli¤inin ve iflsizli¤in azalt›lmas›nda kilit bir
rol oynad›¤› da ifade edilmektedir.

Zirve’de Güney Afrika Devlet Baflkan› Thabo Mbeki ise Afrika ülkeleri-
nin yat›r›mlar konusunda kenetlenmeleri, k›s›tland›rmalar›n s›n›rland›r›lmas›
ve Afrika ile Çin aras›nda ortak teflebbüslerin teflvik edilmesi gerekti¤ini
belirtmifltir.70

2006 y›l›ndaki Zirve’nin ard›ndan Çin’in Afrika politikas›nda de¤iflimler
görülürken, özellikle finansal hizmetlerin, tar›m alan›nda ciddi yat›r›mlar›n ve
Ekonomik ‹flbirli¤i Bölgeleri’ne yönelik yat›r›mlar›n artt›¤› belirtilmektedir.
Örne¤in, Kas›m 2007’de Afrika’n›n en büyük bankas› olan G. Afrika Standart
Bank’›n %20’si, 5,4 milyar dolar karfl›l›¤›nda Çin Sanayi ve Ticaret Bankas›
taraf›ndan sat›n al›nm›fl, yine bunu takiben Çin Kalk›nma Bankas› ile Nijer-
ya’daki Afrika Birleflik Bank aras›nda bir ortakl›k anlaflmas› imzalanm›flt›r.71

Daha sonra söz konusu ortakl›klar›n daha da artt›¤› görülmüfltür. Çin’in Afri-
ka’daki yat›r›mlar›n›n art›fl›nda tekstil sektörü de önemli bir yer tutmaktad›r.
2005 y›l›n›n Ocak ay›nda Dünya Tekstil Ticareti’ni düzenleyen Çok Elyafl›lar
Anlaflmas›’n›n yürürlükten kalkmas›, Çin’e önemli kazan›mlar sa¤lamakla
birlikte Afrika’ya yat›r›mlar›n artmas›n› da beraberinde getirmifltir.72

Çin’in Afrika’daki yat›r›mlar›nda enerji konusu da hayli büyük bir önem
arz etmektedir. Çin’in söz konusu yat›r›mlar›na ve altyap› projelerine iliflkin
tablo afla¤›da yer almaktad›r.

BBööllggee  DD››flfl››  GGüüççlleerr  vvee  KK››ttaa  ÜÜzzeerriinnddee  YYaarraatttt››kkllaarr››  EEttkkiilleerr 113



TTaabblloo--  2211::  Çin’in Afrika’daki Yat›r›mlar›

KKaayynnaakk:: Yoon Jung Park, Chinese Migration in Africa, South African
Institute of International Affairs, Occasional Paper, No:24, January 2009

*Krom ve Demir alafl›m›

Çin Devlet Baflkan› Hu Jintao, 2007 y›l›nda yine genifl kapsaml› bir Afri-
ka turuna ç›karken, bu kapsamda Namibya, Zambiya, Sudan, Kamerun ve Li-
berya gibi k›ta ülkelerini ziyaret ederek, Çin’in Afrika’da Zirve sonras› daha
da aktif olaca¤›n›n sinyallerini vermifltir.73

Bat›l› kaynaklar, Çin’in Afrika’da artan etkisini, siyasi itibardan ziyade
ekonomik itibar oluflturmak yönünde de¤erlendirmektedirler. Bu tezi öne sü-
rerken de Çinli yetkililerin, Bat›l› ülkeler gibi demokrasi ve insan haklar› gibi
konular›, ekonomik iliflkilerde ön flart olarak kullanmad›klar›na dikkat çek-
mektedirler. Bilindi¤i gibi Bat›l› ülkelerin yat›r›m ve yard›mlar›; insan hakla-
r›, iyi yönetim ve neo- liberal ekonomik reformlar›n gerçeklefltirilmesi gibi ko-
nularla do¤rudan ilintilidir. Buna karfl›n, Çin’in Afrika’ya yönelik yat›r›m ve
yard›mlar›nda bu türden bir ön flart›n bulunmad›¤› görülmektedir ki, flüphesiz
bunun da en aç›k göstergesi, El- Beflir yönetiminin bulundu¤u Sudan’d›r. Çin,
Sudan’daki 4 milyar dolarl›k yat›r›m›yla bu ülkedeki en büyük yat›r›mc›d›r.74

Ancak Çin’in ekonomik alanda oldu¤u gibi siyasi alanda da ABD ve AB ile
Afrika üzerinde önemli bir rekabet halinde bulunmakla birlikte k›tadaki etki-
sini ve prestijini artt›rd›¤› da bir gerçektir. Bu kapsamda Etiyopya, Kenya, Ni-
jerya ve G. Afrika ile son dönemde de Sudan’da aktif çal›flmalar›n yürütüldü-
¤ü görülürken; özellikle E¤itim, Sa¤l›k, Bilgi ve Kültür, Ulafl›m, ‹letiflim, Çev-
re ve Savunma Bakanl›klar›’n›n desteklendikleri görülmektedir.75

Çin’in 48 Afrika ülkesinde yat›r›mlar› bulunmaktad›r ve söz konusu yat›-
r›mlar bafll›ca kaynak, inflaat ve altyap› sektörlerine yöneliktir.76 Ayr›ca özel
sektörün ve ticari kurulufllar›n projelerinin de önemli ölçüde desteklendi¤i bi-
linmektedir. Çinli Çok Uluslu fiirketlerin, Afrika’daki ciddi yat›r›mlar› dikkat
çekerken; Angola, Sudan ve Nijerya’da petrole yönelik yat›r›mlar›n, Çin’in d›fl
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yat›r›mlar›nda önemli yer tuttu¤u görülmektedir. Zaten bafl›nda da belirtildi¤i
gibi Çin’in ithal etti¤i toplam petrolün %28’ini Afrika’dan karfl›lad›¤›, bu kap-
samda da Angola, Nijerya ve Sudan’›n bafl› çekti¤i ifade edilmektedir.77 Yine
Çinli ‹nflaat fiirketleri’nin Angola, Sierra Leone, Tanzanya ve Zambiya gibi k›-
ta ülkelerinde önemli projelere imza att›klar› bilinmektedir.78 Ayr›ca Çinli tica-
ri kurulufllar, iflbirli¤i yapmak amac›yla Afrika’da kendilerine uygun partner-
ler aramakta, yerel hükümetler desteklenmekte ve teknoloji transferi konusun-
da da önemli iflbirliklerine imza at›lmaktad›r. Söz konusu yat›r›mlarla birlikte
Afrika’daki Çinlilerin say›s› da günden güne artmaktad›r. 2001 y›l›nda yakla-
fl›k 40 ülkede 130.000 Çinli bulunurken, bu say›n›n 2003- 2008 y›llar› aras›n-
da 580.000 ile 820.000 aral›¤›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.79

Çin’in Afrika’daki politikalar›nda güvenli bir biçimde enerji kaynaklar›-
na ulafl›m, öncelikli konular›n bafl›nda gelmektedir. Pekin’in Afrikal› kurulufl-
larla altyap›sal kalk›nma projelerine odaklanmas› ve Çin-Afrika petrol ticare-
tinin h›zla geliflmesinin ard›ndan Afrika’n›n Bat›l› ülkelerle de iliflkilerini
olumlu etkiledi¤i ve daha fazla karfl›l›kl› kazan›mlara dayal› iliflkilerin görül-
meye bafllad›¤› ifade edilmektedir.80

Çin’in k›tadaki hükümetlerin, bölgesel örgütlerin ve uzmanl›k kuruluflla-
r›n›n yan› s›ra sivil toplumla da yak›n iliflkilerin tesis edilmesi konusunda bü-
yük çabalar harcad›¤› görülmektedir. Bu kapsamda Afrika’daki çok say›da STK
ile iflbirli¤i yap›ld›¤› belirtilmekte ve ortak çal›flmalar gerçeklefltirilmektedir.

Çin eyaletlerinin de son dönemde Çin’in Afrika ile geliflen ticari iliflkile-
rinde önemli etkilerinin bulundu¤unu da ifade etmek mümkündür. Özellikle
Eyalet Baflkanlar›’n›n Afrika ziyaretleri, söz konusu iliflkilerin gelifliminde
önemli bir rol oynamaktad›r. Örne¤in, Guangdong’un Eski Parti Sekreteri
Zhang Dejiang, 2004 y›l›n›n Ekim ay›nda kalabal›k bir heyetle G. Afrika, M›-
s›r ve Cezayir’i ziyaret etmifl ve 1,2 milyar dolarl›k ticari anlaflmalar› sonuç-
land›rm›flt›r. 2002’de 2 milyar dolar olan Guangdong ile Afrika aras›ndaki ti-
caret hacmi, 2006’da 7,9 milyar dolara ulaflm›flt›r. Yine benzer flekilde fian-
gay’›n 2006’da Afrika ile ticaret hacmi bir önceki y›la göre %35,8 oran›nda ar-
tarak 3 milyar dolar› aflm›fl, Zheijang eyaletinin de 2001’de 1,31 milyar dolar
olan ticaret hacmi, 2006’da 6,68 milyar dolara yükselmifltir.81

Çin’in Afrika konusunda di¤er d›fl güçlere karfl› en büyük avantaj›, flüp-
hesiz bölge ülkelerinin ihtiyaçlar›n› daha do¤ru analiz edebilmesi ve söz ko-
nusu ülkelerle iliflkilerini bu çerçevede gelifltirebilmesidir. K›sa zamanda k›ta-
da kat etmifl oldu¤u mesafeyi de bunun aç›k bir göstergesi olarak kabul etmek
mümkündür. Ayr›ca Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlarda ve kalk›nma yard›mlar›n-
da da oldukça etkin politikalar izlenmektedir. Çin’in yat›r›m yapt›¤› k›ta ülke-

BBööllggee  DD››flfl››  GGüüççlleerr  vvee  KK››ttaa  ÜÜzzeerriinnddee  YYaarraatttt››kkllaarr››  EEttkkiilleerr 115



lerinden Sudan, genel s›ralamada 9. , Cezayir 18. ve Zambiya ise 19. s›rada yer
almaktad›r.82 Çin’in Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar›’nda eyaletlerin toplam pa-
y› 2007 y›l›nda %21,2 olarak hesaplanm›flt›r.83 Bu aç›dan Çin’deki eyaletleri,
Çin- Afrika iliflkilerini destekleyen alt birimler olarak nitelendirmek mümkün-
dür. Ayr›ca 2006 y›l›nda gerçeklefltirilen Zirve’nin ard›ndan DYY ak›fl›nda
önemli bir art›fl oldu¤u tahmin edilmektedir.

28 Ocak 2009’da Afrika Birli¤i Komisyonu ile Çin H. C. aras›nda Eko-
nomik ve Teknik ‹flbirli¤i Anlaflmas› imzalanm›flt›r. Ayr›ca Çin H.C. Hüküme-
ti, Afrika’da bar›fl ve güvenli¤in sa¤lanmas›na iliflkin olarak Afrika Birli¤i ta-
raf›ndan oluflturulan misyonlara da destek sa¤lamaktad›r. Son olarak 5 Ocak
2009’da Afrika Birli¤i Somali Misyonu’na  (AMISOM) 300.000 ABD Dolar›
hibe edilmifltir.84

TTaabblloo--  2222::  Çin’in Afrika’ya Yönelik Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar›nda
Sektörel Da¤›l›m, 1979- 2000

KKaayynnaakk:: United Nations and United Nations Development Programme,
Asian Foreign Direct Investment in Africa, Towards a New Era of Cooperati-
on among Developing Countries, United Nations Publications, New York and
Geneva, 2007

Çin’in Afrika’daki kalk›nma yard›mlar›n›n yap›s›nda özellikle 90’l› y›l-
larda önemli de¤iflikliklerin gözlenmeye bafllad›¤›n› ifade etmek mümkündür.
Daha önceleri mühendislik, sa¤l›k ve tar›m sektörlerinde çal›flanlara teknik
destekler sa¤lan›rken, özellikle son 10 y›ll›k periyotta farkl› alanlarda çal›flan
14,600’ün üzerinde insana e¤itim verilmifltir.85
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Afrika’daki yükselifli Bat›l› devletler taraf›ndan dikkatle izlenen Çin’in
k›ta üzerinde izledi¤i politikalar›n, kendi d›fl politikas› aç›s›ndan önemli risk-
ler teflkil etti¤i ifade edilmektedir. Devlet Baflkan› ve Komünist Parti Lideri
Hu Jintao’nun 2 fiubat 2007’deki Sudan ziyareti, dünya gündeminde önemli
bir yer tutarken; Jintao, Ömer el- Beflir’le yapt›¤› görüflmede, Darfur’un Su-
dan’›n bir parças› oldu¤unu ve bölgedeki sorunu da bizzat Sudan’›n kendisi-
nin çözmesi gerekti¤ini kaydetmifltir.86 Jintao’nun bu ifadesi, ayn› zamanda
Bat›’ya bir mesaj niteli¤i de tafl›maktad›r.

Çin’in Darfur Sorunu’ndan dolay› Sudan Hükümeti üzerinde oluflturulan
bask›ya karfl› ç›kmas› ve bu ülkenin petrol üretiminin üçte ikisini ithal etmesi,
yine Bat› dünyas›nda büyük tepki çeken Zimbabve lideri Robert Mugabe ile
de sahip oldu¤u iyi iliflkiler, baflta Bat› dünyas› olmak üzere çok say›da ülke-
nin benimsemedi¤i politikalar aras›nda yer almaktad›r. Dolay›s›yla, Çin’in bu
tür ülkelerde ekonomik ve siyasi etkinli¤i artarken, bu ülkelere verdi¤i destek,
özellikle ABD ve AB’yi s›k›nt›ya sokmaktad›r. Genel anlamda Çin’in Afrika
politikas›, ABD ve AB’nin Afrika politikalar›yla büyük ölçüde çeliflmektedir.
Son dönemde Afrika ülkeleriyle üst üste gerçeklefltirilen enerji anlaflmalar›,
yap›lan yard›mlar ve bölge ülkelerine verilen siyasi destek, kamplaflmay› da
beraberinde getirmektedir.

Nihayetinde Çin’in politikalar›n›n hedefine ulaflmas›, bir yerde ABD ve
AB’nin k›tadaki etkinliklerinin k›s›tlanmas› anlam›na gelmektedir. Avrupal›
devletlerin ve ABD’nin ise iyi ya da kötü yerel yönetimler üzerinde a¤›rl›kla-
r› bulunmakta ve yerel politikalar› ço¤u kez etkiledikleri görülmektedir. Çin’in
de zamanla bu bölgelerde etkinli¤i artt›rma iste¤inin zaten çok istikrarl› say›l-
mayan bu bölgelerde daha ciddi istikrars›zl›klar› beraberinde getirebilece¤i
riski de ço¤u kez göz ard› edilmektedir. 

Afrika’da rekabetin gün geçtikçe artt›¤› bilinirken, zamanla bunun daha
da artaca¤›n› öngörmek zor de¤ilken, d›fl güçler aras›ndaki rekabetin fliddet-
lenmesi, k›ta ülkelerine olumsuz yans›yacak ve söz konusu rekabetin faturas›-
n›n da Afrika ülkelerine ç›kart›lmas›n› beraberinde getirecektir.

33..22..22  HHiinnddiissttaann

1964 y›l›nda kurulan G- 77’nin kurucusu ve önde gelen üyesi olan Hin-
distan, örgüt içerisinde birçok Afrika ülkesi ile de geçmiflten süregelen yak›n
iliflkilere sahip olmakla birlikte, ayn› zamanda Afrika Kalk›nma Fonu ve Afri-
ka Kalk›nma Bankas›’na da üyedir. 

Afrika k›tas›ndaki etkisi gün geçtikçe artmakta olan Hindistan, Afrika ile
tarihsel iliflkilerine at›fta bulunurken, söz konusu iliflkileri sürdürülebilir bir
ortakl›k çerçevesinde gelifltirmeyi amaçlad›klar›n› vurgulamaktad›r. Hindis-
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tan’›n 21. yüzy›lda Afrika ile ortakl›k vizyonunun bulundu¤unu ifade eden
yetkililer, bu vizyonun her alanda karfl›l›kl› olarak iliflkileri güçlendirece¤ini
belirtmektedirler.

Dünya nüfusunun yaklafl›k olarak beflte birini oluflturan Hindistan’›n eko-
nomisinin de istikrarl› olarak geliflme kaydetti¤i görülürken, söz konusu büyü-
meyi sürdürebilmesi için baflta petrol olmak üzere enerji kaynaklar›na da
önemli ölçüde ihtiyaç duymaktad›r. Hindistan, ihtiyaç duydu¤u petrolün yak-
lafl›k %70’ini ithal etmektedir ki, Uluslararas› Enerji Ajans› (IEA), Hindis-
tan’›n petrol ithalat›na olan ba¤›ml›l›¤›n›n 2020’ye kadar %91,6 oran›nda ar-
taca¤›n› belirtmektedir.87

Hindistan, söz konusu petrol ithalat›n› büyük oranda Ortado¤u’dan ger-
çeklefltirmekte ve Afrika’ya olan ilgisini de gün geçtikçe artt›rmaktad›r. Afri-
ka k›tas›, Hindistan’›n Ortado¤u petrollerine olan ba¤›ml›l›¤›n› azaltabilmesi
aç›s›ndan flüphesiz büyük önem tafl›maktad›r.

Hindistan, enerji ihtiyac›n› karfl›layabilmek amac›yla özellikle Bat› Afri-
ka ile olan iliflkilerini h›zla gelifltirmekte ve Nijerya, söz konusu bölge ülkele-
rinin bafl›nda gelmektedir. Nijerya, ayn› zamanda Hindistan’›n bölgedeki en
büyük ticari partneri konumunda bulunmaktad›r. Tablo- 24’de görüldü¤ü üze-
re Hindistan’›n Bat› Afrika’dan 2007- 2008 aras›ndaki ithalat› 10 milyar dola-
ra yaklafl›rken, bunun 7 milyar 619 milyon dolarl›k bölümü Nijerya’dan ger-
çeklefltirilmifltir.88 Söz konusu rakamlara hampetrolün ilave edilmedi¤i faktö-
rü de göz önünde bulunduruldu¤unda, Hindistan’›n Nijerya ile olan ticari ilifl-
kilerinin ne denli ciddi bir boyutta oldu¤u daha iyi görülmektedir. Hindistan’›n
yine k›ta ülkelerinden Etiyopya, Kenya, Mauritius, G. Afrika ve Tanzanya ile
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi’ne Yönelik Anlaflmalar imzalad›¤› bilin-
mektedir.89 Ayr›ca Hindistan’›n Fildifli Sahili’ne yapt›¤› yat›r›mlar da dikkat
çekmektedir. Hindistan’›n Sahra alt› Afrika ülkelerine olan ihracat ürünleri ge-
nellikle g›da ve hayvansal ürünlerden oluflurken, ithalat ürünlerinin ise daha
çok makine, plastik, metal ve madeni ürünlerden oluflmaktad›r.

TTaabblloo--  2233::  Hindistan’›n Afrika’ya ‹hracat›* (milyon dolar)

KKaayynnaakk:: http://commerce.nic.in/eidb/ergncntq.asp
*Petrol Ürünleri ve Hampetrol hariç
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TTaabblloo--  2244::  Hindistan’›n Afrika’dan ‹thalat›* (milyon dolar)

KKaayynnaakk:: http://commerce.nic.in/eidb/irgncntq.asp
*Petrol Ürünleri ve Hampetrol hariç

Bat› Afrika, sahip oldu¤u zengin potansiyel bak›m›ndan Hindistan’›n en
çok önem verdi¤i bölge olurken, 2006 y›l›n›n Nisan ay›nda Hindistan Hükü-
meti’nin delegeleri, Yeni Delhi’de Bat› Afrika Devletleri Ekonomik Toplulu-
¤u (ECOWAS) temsilcileri ile bir araya gelerek ekonomik iflbirli¤inin artt›r›l-
mas› konusunda mutakabata varm›fllard›r.90

Hindistan, Afrika’daki enerji kaynaklar›na ciddi anlamda ihtiyaç duyar-
ken, Bat›l› ve di¤er Asyal› ülkelerle birlikte büyük bir rekabetin de içinde bu-
lunmaktad›r. Dolay›s›yla, Hindistan’›n bu süreçte oldukça titiz ve kararl› et-
mek zorunda oldu¤u da aç›kt›r. Örne¤in Hindistan Ekonomik ‹liflkiler Komi-
tesi, 2005 y›l›n›n sonlar›nda gerçeklefltirilmesi planlanan 2 milyar dolarl›k an-
laflmay› son anda engellemifl, yine ayn› y›l›n Kas›m ay›nda Nijerya Hükümeti
ile Hindistanl› Enerji fiirketi ONGC- Mittal Enerji aras›nda 6 milyar dolarl›k
Ortak bir Mutabakat imzalanm›flt›r.91

Öte yandan 8-9 Nisan 2008 tarihlerinde gerçeklefltirilen Hindistan- Afri-
ka Forumu Zirvesi ile ikili ve çok tarafl› iliflkilerin yeni bir boyut kazand›¤›
görülmektedir.

Dinamik bir ortakl›k ve vizyon paylafl›m› çerçevesinde Hindistan ile Af-
rika aras›ndaki çok boyutlu iliflkilerin güçlendirilmesini amaçlayan Forum
Zirvesi’nin Hindistan- Afrika iflbirli¤inde yeni bir temel oluflturmas› planlan-
maktad›r.92 Zirve’de her iki taraf için de siyasal taahhütler içeren Afrika- Hin-
distan ‹flbirli¤i Çerçeve Belgesi kabul edilmifltir. Söz konusu belge; ekonomik
ve siyasi iflbirli¤inin yan› s›ra bilim, teknoloji, araflt›rma ve kalk›nma; turizm;
altyap›, enerji ve çevre; medya ve iletiflim alanlar›nda iflbirli¤i ba¤lar›n›n güç-
lendirilmesi amac›na yönelik olarak taraflar aras›nda genifl eksenli bölgesel bir
iflbirli¤inin çerçevesini oluflturacakt›r. 

Gerek zirve öncesi gerekse zirvede Hindistan ile Afrika aras›ndaki tarih-
sel iliflkilere s›kça vurgu yap›l›rken, söz konusu iliflkilerin, sürdürülebilir or-
takl›k ekseninde daha da geliflmekte oldu¤u belirtilirken, tarih boyunca sömür-
gecili¤e ve ›rk ayr›mc›l›¤›na karfl› birlikte mücadele edildi¤ine, uluslararas›
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bar›fl ve güvenli¤e yönelik tehditlere ve yoksullu¤un önlenmesine iliflkin ortak
görüfller vurgulanm›flt›r.

‹flbirli¤i Çerçeve Belgesi’nde ekonomik iflbirli¤i kapsam›nda tar›m, tica-
ret, sanayi, yat›r›m ve finans sektörleri baflta olmak üzere tecrübelerin payla-
fl›m›n›n ve kapasitenin gelifltirilmesinin önemine dikkat çekilirken, Dünya Ti-
caret Örgütü çerçevesinde gerekli anlaflmalar›n uygulanmas› gerekti¤i kayde-
dilmifltir. 

Dünya Ticaret Örgütü’nde dayan›flma ve iflbirli¤inin artt›r›lmas›n›n öne-
mi üzerinde durulurken, DTÖ’nün az geliflmifl ülkelere kolayl›klar sa¤lanma-
s› hususunda kotalar›n kald›r›lmas›, bu ülkelerde üretilen ürünlerin gümrük
vergilerinden muaf tutulmas› ve piyasalara daha kolay eriflime iliflkin ek ön-
lemlerin al›nmas› konular›nda DTÖ’ye ça¤r›da bulunulmufltur.

Siyasi iflbirli¤ine yönelik olarak da bölgede kal›c› bar›fl›n ve güvenli¤in
tesis edilmesi amac›yla iflbirli¤inin artt›r›lmas›n›n yan› s›ra tecrübelerin payla-
fl›lmas› gerekti¤i, teknik ve finansal yard›mlar›n artt›r›laca¤›, uyuflturucu trafi-
¤inin önlenmesi ve terörizm konular›nda iflbirli¤inin önemi üzerinde durul-
mufltur. Hindistan ve Afrika ülkelerinin de konuya iliflkin uyum ve görüfl bir-
li¤i içinde olduklar› ve bunun için Kapsaml› Konvansiyonun, BM taraf›ndan
zaman kaybedilmeden uygulanmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Özellikle sivil top-
lum kurulufllar› aras›nda etkileflimin artt›r›labilmesi, siyasi iflbirli¤i sürecine de
olumlu katk›lar sa¤layacakt›r.

Nükleer kulüp üyesi ülkelerden biri olan Hindistan, küresel güvenli¤in
artt›r›lmas› amac›yla nükleer silahlar baflta olmak üzere di¤er tüm kitle imha
silahlar›n›n da ortadan kald›r›lmas› ve bunun için müzakerelerin gerçekleflti-
rilmesi yönünde ça¤r›da bulunmufltur. 

Bilim, teknoloji, araflt›rma ve kalk›nman›n, iflbirli¤i sürecinde oldukça
büyük önem arz etti¤i, bu kapsamda özellikle Afrika’ya teknoloji transferinin
sa¤lanaca¤› kaydedilmifltir.

E¤itim ve sa¤l›k baflta olmak üzere sosyal kalk›nma alan›nda da kapasite
gelifltirmeye yönelik bir iflbirli¤inin gerçeklefltirilece¤i; yine turizm, altyap›,
enerji, çevre, medya ve iletiflim alanlar›nda uygun bir yap›n›n oluflturulaca¤›
ve bunun karfl›l›kl› menfaatler do¤rultusunda daha da güçlendirilece¤i, iflbirli-
¤inin; eflitlik, karfl›l›kl› sayg› ve anlay›fl prensipleri temelinde tesis edilece¤i
ifade edilmifltir. 

‹flbirli¤i Çerçeve Belgesi’nde uluslararas› topluma da ça¤r›da bulunulur-
ken; iklim de¤iflikli¤i, teknoloji transferi, finans ve kapasite gelifltirme konu-
lar›nda verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerekti¤ine dikkat çekildi. 
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Güney- Güney ‹flbirli¤inin güzel bir örnek oldu¤u ve zirvenin de bu sü-
rece olumlu yönde katk› sa¤layaca¤›, Hindistan’›n yaln›zca ikili iliflkileri de-
¤il, ayn› zamanda Afrika Birli¤i ve k›tadaki bölgesel ekonomik topluluklarla
ortakl›¤›n güçlendirilmesine büyük önem verdi¤i ve gelece¤e yönelik prog-
ramlar›n› sürdürece¤i belirtilirken, ortak kalk›nma konusunda uzlafl›ld›¤› kay-
dedildi. ‹flbirli¤i Çerçeve Belgesi’nin uygulanmas›na yönelik olarak da 1 y›l
içerisinde ortak bir eylem plan› gelifltirilece¤i bildirildi.93

Zirve’de ikili, bölgesel ve çok tarafl› iliflkilerin boyutunun artt›r›lmas› ko-
nusunda anlafl›l›rken, üç y›lda bir zirvelerin tekrarlanmas› gerekti¤i ve zirve-
de sunulan etkin ve yararl› önerilerin, Hindistan- Afrika ortakl›¤›n› güçlendi-
rece¤i, bir sonraki zirvenin de 2011’de Afrika’da yap›laca¤› ifade edildi.  

Son dönemde Hindistan’daki özel sektörün de Afrika’ya yönelik ilgisinin
bir hayli artt›¤› gözlemlenmekte, ancak flüphesiz bu türden giriflimlerin artma-
s›nda Hindistan’›n k›tada Büyükelçilik düzeyindeki diplomatik temsilcilikleri-
nin say›s›n› artt›rmas› gerekmektedir. Bugün itibariyle Hindistan’›n 11 Afrika
ülkesinde, buna karfl›n 16 Afrika ülkesinin de Hindistan’da Büyükelçilik dü-
zeyinde temsilcili¤i bulunmaktad›r.94 Ayr›ca çok say›da Afrika ülkesinin, Hin-
distan’da Yüksek Kurulu’nun yer ald›¤› görülmektedir.

Özetle, Hindistan- Afrika iliflkilerinin günden güne istikrarl› bir seyir iz-
ledi¤ini ifade etmek mümkündür. Dolay›s›yla, önümüzdeki dönemde tekrarla-
nacak zirvelerle birlikte bu iliflkilerin karfl›l›kl› kazan›mlar çerçevesinde daha
da mesafe kat edece¤ini öngörmek zor olmayacakt›r.

33..22..33  RRuussyyaa  FFeeddeerraassyyoonnuu

SSCB döneminde ba¤›ms›zl›klar›n› kazanan birçok Afrika ülkesiyle dip-
lomatik iliflkiler kuran Rusya’n›n daha çok Kuzey Afrika ülkeleriyle yak›n si-
yasi ve ekonomik iliflkilere sahip oldu¤u görülmektedir. Bu kapsamda özellik-
le Kuzey Afrika’dan Cezayir ile siyasi, ekonomik ve askeri iliflkilerin bir hay-
li yo¤un oldu¤u bilinirken; M›s›r, Libya ve Fas ile de bir hayli yak›n iliflkile-
rin bulundu¤u belirtilmektedir. Sahra alt› Afrika ile iliflkilerin ise çok daha s›-
n›rl› oldu¤unu ifade etmek mümkündür.95

Kuzey Afrika’n›n stratejik aç›dan oldukça önemli bir konumda bulunma-
s›, zengin do¤al kaynaklara sahip olmas›, Rusya’n›n enerji politikalar› aç›s›n-
dan büyük önem arz etmesi, Avrupa’ya yak›n olmas› ve Rusya’n›n Arap dün-
yas› ile iliflkilerini gelifltirebilmesinde bölge ülkelerinin konumlar›, Rusya’n›n
Afrika politikas›nda a¤›rl›¤›n Kuzey üzerinde yo¤unlaflmas›n› beraberinde ge-
tirmektedir. 

Bu kapsamda Kuzey Afrika ülkeleri ile ba¤›ms›zl›klar›n› kazand›klar› ta-
rihlerden itibaren diplomatik iliflkiler tesis edilirken, yukar›da da vurguland›¤›
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gibi özellikle Cezayir, M›s›r ve Libya ile istikrarl› iliflkilerin süregeldi¤i göze
çarpmaktad›r. Özellikle deniz yolu ba¤lant›lar›, ticareti kolaylaflt›ran bir faktör
olmakla birlikte maliyetlerin de düflük olmas› avantaj›n› beraberinde getir-
mektedir.

SSCB’nin çökmesinin ard›ndan ise Rusya’n›n yeni dönemde yaflam›fl ol-
du¤u bir tak›m sorunlar, özellikle 90’l› y›llarda Rusya- Afrika iliflkilerini
olumsuz yönde etkilerken, ekonomik ve siyasi aç›dan iliflkilerin büyük oranda
gerilemesine neden olmufltur. 90’l› y›llar›n sonlar›ndan itibaren ise iliflkilerin
yeniden canlanmaya bafllad›¤›n› ifade etmek mümkündür. Örne¤in, Mart
1999’da Rusya, Cezayir ile askeri bir iflbirli¤i anlaflmas›na imza atm›flt›r. Ce-
zayir, zengin petrol ve do¤algaz rezervleri nedeniyle Rusya aç›s›ndan büyük
önem arz etmektedir.

Rusya, afla¤›daki tabloda da görüldü¤ü üzere dünya petrol üretiminin
%10,7’sini, do¤algaz üretiminin ise %22’sini gerçeklefltirmektedir.96 Bir di¤er
ifadeyle Rusya, 128,2 milyar metre küp do¤algaz üretirken, Cezayir’in 29,38
milyar metre küp do¤algaz üretti¤i belirtilmektedir.97 Çal›flman›n birinci bölü-
münde de ifade edildi¤i gibi Cezayir, Afrika k›tas›ndaki do¤algaz üretiminin
yar›dan fazlas›n› tek bafl›na gerçeklefltirmektedir.

TTaabblloo--  2255::  Dünya Petrol ‹thalatç›lar› ve ‹hracatç›lar›

KKaayynnaakk::  Nodari Simonia, The West’s Energy Security and the Role of
Russia, Russia in Global Affairs, Vol. 2, No. 3, July- September 2004

1962- 1989 y›llar› aras›nda SSCB, yaln›zca Cezayir’e 11 milyar dolar ci-
var›nda ihracat yapm›flt›r. Bunlar aras›nda askeri uçak, tank, askeri araç, gemi,
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hafif silah ve savafl gereçleri bulunmaktad›r.98 2000’li y›llarla birlikte bu trafi-
¤in yeniden canland›¤›n› ifade etmek mümkündür. Dönemin Rusya Devlet
Baflkan› Vladimir Putin’in 2006’daki ziyareti esnas›nda Cezayir ile çok say›-
da sözleflme yap›l›rken, söz konusu sözleflmelerin de¤erinin 7,5 milyar dolar
civar›nda oldu¤u belirtilmektedir ki, bunlar›n birço¤unun da askeri mühimma-
ta iliflkin oldu¤u ifade edilmektedir.99

Asl›nda Rusya’n›n 2000’li y›llar›n bafllar›na kadar Afrika’ya iliflkin genel
bir politikadan ziyade do¤al kaynaklar aç›s›ndan zengin ve stratejik öneme sa-
hip bölge ülkeleriyle ikili iliflkilerinin a¤›rl›kta oldu¤u dikkat çekmifltir. Ancak
2000 y›l›nda Boris Yeltsin’den koltu¤u devralan Putin döneminde Rusya’n›n
Afrika’ya daha genifl bir aç›dan bakt›¤› ve genel bir Afrika politikas› gelifltir-
meye çal›flt›¤› ifade edilebilir. Bu dönemde, geçmiflte yak›n iliflkilerin bulun-
du¤u özellikle Kuzey Afrika ülkeleriyle iliflkilerin daha da gelifltirilmeye bafl-
land›¤›, öte yandan Sahra alt› Afrika ülkelerine de yard›mlar›n yan› s›ra önem-
li yat›r›mlar›n yap›ld›¤› ifade edilmektedir. Putin’in ard›ndan göreve gelen
Dmitri Medvedev döneminde de bu politikalar›n devam ettirildi¤ini belirtmek
mümkündür. 2008 Temmuzu’nda Medvedev, Büyükelçilerle yapt›¤› görüflme-
de Afrika ülkeleriyle iliflkilerin düzenlenmesi konusundaki kararl›l›¤›n› vurgu-
larken, Rusya D›fliflleri Bakan› Igor Ivanov, Afrika ülkeleriyle ikili iliflkilerini
h›zla gelifltireceklerinin teminat›n› vermifltir. Yine yak›n dönemde Rusya ile
çok say›da Afrika ülkesi aras›nda özellikle Bakan düzeyinde ziyaretlerin ger-
çeklefltirildi¤ini ifade etmek gerekir. Söz konusu ziyaretler esnas›nda da çeflit-
li mineraller, hammaddeler, altyap› ve enerji konular›nda iflbirli¤inin güçlen-
dirilmesine yönelik mutabakatlar› imzalam›flt›r.

Rusya- Afrika iliflkilerinde Afrika’ya teknoloji transferi konusu da gün-
demde önemli bir yer tutmaktad›r. Özellikle bar›flç›l amaçl› nükleer teknoloji
transferi, s›kça gündem maddelerinin bafl›nda yer bulmaktad›r. Ayr›ca 2008 y›-
l› itibariyle Rusya, Afrika’n›n 20 milyar dolar tutar›ndaki borçlar›n› iptal etti-
¤ini aç›klam›flt›r. Yine 2003 y›l›nda 50 milyon dolar olan yard›mlar›n 2007’de
210 milyon dolara ç›kart›ld›¤› belirtilmifltir.100 Ancak söz konusu yard›mlar›n,
gerek Rusya’n›n bölgedeki ç›karlar› gerekse di¤er d›fl güçlerin yard›m miktar-
lar› göz önünde bulunduruldu¤unda son derece yetersiz kald›¤›n› ifade etmek
mümkündür.

Öte yandan Rus Hükümeti, ifl çevrelerine yönelik olarak da Güney Afri-
ka Kalk›nma Toplulu¤u (SADC) ülkeleriyle iliflkilerin gelifltirilmesi amac›yla
5 milyar dolarl›k bir destek paketi aç›klam›flt›r.101 Ayr›ca geçti¤imiz Nisan
ay›nda SADC ile bir ‹fl Konferans› ve Güney Afrika ile de ‹fl Konseyi toplan-
t›s› gerçeklefltirilmifl ve görüflmelerde Rusya ile SADC aras›nda ekonomik iyi-
leflme ve sürdürülebilir kalk›nma konusunda birlikte çal›flmalar›n yap›lmas›
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konusunda görüfl birli¤ine var›lm›flt›r.102 Yine G. Afrika ile bir Dostluk ve Or-
takl›k Anlaflmas› imzalanm›flt›r.103

2000’li y›llarla birlikte Rusya - M›s›r iliflkilerinde de önemli hareketlilik-
ler gözlemlenmektedir. Hatta M›s›r Devlet Baflkan› Hüsnü Mübarek, 1990 ve
1997 y›llar›nda Rusya’y› iki kez ziyaret etmifltir. M›s›r, Rusya’n›n Arap dün-
yas› ile iliflkilerinde en önemli ülkelerin bafl›nda gelmekle birlikte, iki ülkenin
birbirlerini stratejik ortak olarak tan›mlamaktan kaç›nmad›klar› görülmektedir.

Mübarek, 1 Kas›m 2006’da Rusya’y› bir kez daha ziyaret ederek bu ül-
keyle ticaret, teknoloji, turizm alanlar›n›n yan› s›ra nükleer teknoloji ve silah
transferine iliflkin görüflmelerde bulunmufl, ayr›ca Rusya’n›n M›s›r’a nükleer
santral kurmas› konusunda anlaflmaya var›lm›flt›r. Yine ayn› y›l Putin de M›-
s›r’› ziyaret ederken, söz konusu ziyaret, Rusya’n›n M›s›r’a Devlet Baflkan›
düzeyinde 30 y›l sonra gerçeklefltirdi¤i ilk ziyaret olmufltur.104

Rusya’n›n bir di¤er petrol zengini Nijerya ile de yak›n iliflkiler gelifltirdi-
¤i bilinirken, iki ülke aras›nda geçti¤imiz Mart ay›nda ortak bir Enerji Pakt›
imzalanm›flt›r. Bu kapsamda, nükleer enerjinin bar›flç›l amaçlarla kullan›m›
konusunda iflbirli¤i yap›lmas› öngörülmektedir.105

Rusya’n›n Sovyet döneminden bu yana Libya ile de yak›n iliflkileri bu-
lunmaktad›r. 1992 y›l›nda BM Güvenlik Konseyi’nin bu ülke hakk›nda alm›fl
oldu¤u yapt›r›m karar›, bir dönem söz konusu ülkenin uluslararas› politikadan
izole edilmesini beraberinde getirirken, Libya’n›n Kitle ‹mha Silahlar›’na ilifl-
kin program›ndan vazgeçti¤ini aç›klamas›, iliflkileri yeniden normallefltirmifl-
tir.106

Rusya’n›n Afrika’daki en büyük ihracat ve ithalat partnerleri; Cezayir,
M›s›r, Fas ve Nijerya’d›r.

Afrika’yla yeniden ba¤lant›lar›n kurulmas› ve iliflkilerin güçlendirilmesi
kapsam›nda Eski Devlet Baflkan› Putin’in 2006’da G. Afrika ve Fas’›, 2008 y›-
l›nda ise Libya’y› ziyaret etmifltir. Özellikle Fas ziyaretinde Putin’e ço¤unlu-
¤unu ifladamlar›n›n oluflturdu¤u 100 kiflilik bir heyet efllik etmifl, Libya ziya-
retinin ard›ndan ise Sirte ve Bingazi aras›nda bir demiryolunun inflas› için yak-
lafl›k 3,5 milyar dolarl›k bir anlaflma imzalanm›flt›r.107

Putin, Devlet Baflkanl›¤› döneminde özel sektörün, Afrika’ya yat›r›m
yapmas›na iliflkin önemli teflviklerde bulunmufltur. 1998- 2004 y›llar› aras›nda
Rusya, Afrika ülkelerinin 14 milyar dolarl›k borcunu s›f›rlam›fl ve Afrika ül-
kelerine ticari kolayl›klar›n sa¤lanaca¤›n› bildirmifltir.108 Rus yat›r›mc›lar,
enerji alan›nda özellikle Çinli yat›r›mc›larla önemli bir rekabet halindedirler.
Rusya, Zambiya’daki bak›r madenlerine de önemli yat›r›mlar yapmaktad›r.
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Putin, G-8 Zirveleri’nde de özellikle e¤itim ve sa¤l›k baflta olmak üzere
Afrika ülkelerine yönelik deste¤ini yinelemifltir.

Devlet Baflkan› Medvedev, 2009 y›l›n›n Haziran ay›nda Nijerya’y› ziya-
ret ederek Rus enerji flirketi Gazprom’un Nijerya’ya yapmay› planlad›¤› yat›-
r›m konusunu ele alm›fl, ayr›ca Afrika gezisi kapsam›nda Angola, Namibya ve
M›s›r’da da çeflitli temaslarda bulunmufltur.

2002 y›l›nda Rusya’n›n k›ta ile d›fl ticareti 900 milyon dolar›n üzerinde
olurken, 2006 y›l›nda bu rakam 2 milyar, 2007’de ise 3 milyar dolar olarak he-
saplanm›flt›r.109 Rusya’n›n ayr›ca Kuzey Afrika ülkeleriyle önemli silah anlafl-
malar› bulunmaktad›r.110

2004- 2007 y›llar› aras›nda en büyük dört Rus maden flirketinin yaln›zca
Sahra alt› Afrika’daki yat›r›mlar› 5 milyar dolar› aflm›flt›r. Lukoil, Rosneft ve
Stroytansgaz gibi dev petrol flirketleri; Cezayir, Nijerya, Angola ve M›s›r ile 3
milyar dolar› aflan keflif anlaflmalar› imzalam›fllard›r.111

Sonuç olarak, Rusya’n›n 90’l› y›llardaki durgunlu¤unun ard›ndan Afrika
ile yeniden iliflkilerine a¤›rl›k verdi¤i ve daha da önemlisi, Kuzey Afrika ülke-
leriyle yak›n iliflkilerini muhafaza etmekle birlikte genel bir Afrika politikas›
gelifltirme çabas›nda oldu¤u görülmektedir. Ancak flüphesiz Rusya’n›n di¤er
d›fl güçler ile rekabet edebilmesi için bu do¤rultuda kat etmesi gereken önem-
li bir mesafe bulundu¤unu ifade etmek de mümkündür.
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