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TÜRKİYE-AFRİKA 
İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM: 
STRATEJİK ORTAKLIK 

Türkiye’nin ‘Afrika Ortaklık Politikası’nın üç önemli hedefi bulunmaktadır. Bunlardan birin-
cisi Türkiye’nin Afrika sorunlarına stratejik, politik ve çıkar amacı ile yaklaşmaması, ikincisi 
Türkiye’nin Afrika ülkelerinin siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınmalarını hızlandıran proje-
lere destek olması, üçüncüsü ise ikili ilişkilerde Afrika ülkelerini eşit ülkeler olarak görerek 
ortak çıkarlar temelinde çok yönlü politikalar geliştirmesi olarak ifade edilebilir. 

Abdurrahim SIRADAĞ 

TÜRKİYE, ORTADOĞU VE AFRİKA
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Türk Dış Politikası, 2000’li 
yıllardan itibaren büyük 
bir değişim ve dönüşüm 

içerisine girmiştir. Yeni aktörler-
le stratejik ortaklıklar kurularak 
Türkiye’nin uluslararası sistemde-
ki ağırlığı daha fazla hissedilmeye 
başlanmıştır. Türkiye, Afrika kıta-
sı ile ilk kurumsal ilişkisini 18-21 
Ağustos 2008 tarihinde İstanbul’da 
I. Türkiye-Afrika Zirvesi ile resmi 
olarak başlatmıştır. Bu zirveye 49 
Afrika ülkesinden üst düzey katı-
lım gerçekleşmiş ve11 uluslararası 
ve bölgesel örgüt temsilcisi katıl-
mıştır. I. Türkiye-Afrika Zirvesi, 
özellikle kıta ile çok yönlü ilişkile-
rin başlatılması ve Türkiye’nin kı-
taya yönelik geleneksel, pasif ve tek 
yönlü dış politikasının değişmesi 
için büyük bir önem taşımaktadır. 
Dolayısıyla, bu zirveyle birlikte 

kıta ile stratejik ortaklık geliştiri-
lerek Türkiye’nin dış politika uf-
ku bir dönüşüm içerisine girmeye 
başlamıştır. 19-21 Kasım 2014 ta-
rihinde II. Türkiye-Afrika Ortaklık 
Zirvesi Afrika kıtasının batısında 
yer alan Ekvator Ginesi’nin ev 
sahipliğinde başkent Malabo’da 
gerçekleşti.2013 yılında yapılması 
planlanan II. Türkiye-Afrika Zir-
vesi, Ekvator Ginesi ve Etiyopya 
arasında yaşanan zirvenin ev sahip-
liği konusundaki ihtilaflar sebebi 
ile Kasım 2014 yılına ertelenmişti.

Zirveye Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın başkan-
lığında kalabalık bir heyet ve iş 
dünyasından da 200 kişi katıldı. 
Zirvede ortak bir bildiri yayınla-
narak 2015-2019 Türkiye-Afrika 
Ortaklığı Ortak Eylem Planı ka-
bul edildi. Ortak Eylem Planı’na 
göre Türkiye, Afrika ülkeleri ile si-
yasi, ticari, tarım, sağlık, barış ve 
güvenlik, eğitim, yatırım, enerji 
gibi alanlarda eşitlik ve ortak çı-
kar temelinde çok yönlü ilişkilerini 
geliştirilmeyi amaçlamıştır. Zirve-
de ayrıca III. Türkiye-Afrika Zir-
vesi’nin 2019 yılında İstanbul’da 
yapılması kararlaştırıldı. Afrika 
kıtası bu zirvede 32 devlet ve hü-
kümet başkanlarının ve üst düzey 
diplomatik temsilcilerin katılımı 
ile temsil edilmiştir. Zirveye ayrıca 
Afrika Birliği (AfB) dönem başkanı 
Moritanya Cumhurbaşkanı Abdü-
laziz ve AfB Komisyonu Başkanı 
Dr. Dlamini-Zumada katılmıştır. 
II. Türkiye-Afrika Zirvesi’nin ger-
çekleşmesi, Türkiye-Afrika ilişkile-
rinin bir kurumsallaşma sürecine 
girdiğinin önemli bir göstergesi 
olarak kabul edilebilir. Ayrıca, bu 
zirve ile birlikte Türkiye, dış poli-
tikasını daha bağımsız ve etkili şe-
kilde yönlendirebildiğini de ortaya 
koymuştur.

Afrika’ya Yönelik Değişen 
Parametreler
1923 yılında Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurulması ile birlikte Os-
manlı Devleti’nin kıta ile geliştirdi-
ği çok yönlü tarihi ilişkiler sekteye 
uğramıştır. 1990’larda Soğuk Savaş 
döneminin sona ermesi ile birlikte 
Türkiye, yeni bir dış politika arayışı 
içerisine girmiş, tek merkezli Batılı 
odaklı bir güvenlik paradigmasın-
dan çok yönlü bir diplomasi an-
layışı geliştirmeye başlamıştır. Bu 
bağlamda, Türkiye’nin Afrika ile 
olan ilişkilerinin temeli, 1998 yı-
lında Türk Hükümeti tarafından 
kabul edilen ‘Afrika Açılım Politi-
kası’ ile resmi bir boyut kazanmış-
tır. Afrika Açılım Politikası ile Tür-
kiye, Afrika ile sosyal, ekonomik ve 
siyasi ilişkilerini güçlendirmeyi ve 
Afrika’daki temsilcilik sayısını artır-
mayı hedeflemiştir. Fakat ülkedeki 
siyasi ve ekonomik istikrarsızlık-
lar sebebi ile Afrika Eylem Planı, 
Türkiye’deki hükümetler tarafın-
dan uygulamaya konulamamıştır. 
2000’lı yıllara kadar Türkiye ulus-
lararası alanda tarihi misyonunu 
güçlendirmek yerine daha çok iç 
çekişmelerle enerjisini tüketmiş ve 
sonuç olarak içine kapalı, zayıf ve 
Batılı devletlere bağımlı bir devlet 
haline gelmiştir.

2002 yılında Adalet ve Kal-
kınma Partisi (AKP)’nin iktidara 
gelmesi ile birlikte Türk Dış Po-
litikası, büyük bir değişim ve dö-
nüşüm içerisine girmiştir. AK Parti 
döneminde Afrika ile ilişkilerin ge-
lişmesinde büyük bir rol oynayan 
yeni dış politika mekanizmalarını 
ve hedeflerini şu şekilde ifade ede-
biliriz: (a) Çok yönlü bir dış poli-
tika geliştirmek ve yeni aktörlerle, 
ülkelerle ve kıtalarla stratejik or-
taklıklar kurmak, (b) Uluslararası 
ilişkilerin çözümünde aktif bir rol 
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oynamak ve uluslararası örgütlerde 
aktif sorumluluklar almak. Türki-
ye-Afrika ilişkilerinin dönüşümün-
de ve gelişmesinde dönemin dışiş-
leri bakanı olarak görev yapmış 
olan Ahmet Davutoğlu çok önemli 
bir rol oynamıştır. Şu anda Başba-
kan olarak görev yapan Davutoğlu, 
Türkiye’nin bir Afro-Avrasya ülke-
si olduğunu belirterek Türkiye’nin 
sadece bir Avrupa ülkesi olmadığı-
nı, aynı zamanda Asya, Ortadoğu 
ve Afrika ülkesi olduğunu vurgu-
lamış, Türkiye’nin merkezi bir güç 
olabilmesi için Afrika kıtası ile iliş-
kilerini geliştirmek zorunda oldu-
ğunu ifade etmiştir.

Türkiye-Afrika İlişkilerinde 
Stratejik Uygulamalar
Bu bağlamda, 2002 yılından itiba-
ren Türkiye-Afrika ilişkilerinde sa-
dece siyasi ve diplomatik alanlarda 
değil, sosyal, ekonomik ve kültürel 
alanlarda da büyük bir stratejik dö-
nüşüm gerçekleşmeye başlamıştır. 
Örneğin 2002 yılından önce Tür-
kiye’nin Afrika kıtasında toplam 
12 büyükelçiliği bulunurken, Afri-
ka ülkelerinin ise Ankara’da sadece 
10 diplomatik temsilciliği bulun-
maktaydı. Bugün ise Türkiye’nin 
Afrika kıtasındaki toplam büyükel-
çilik sayısı 39’a ulaşmıştır ve ayrıca 
4 başkonsolosluğu bulunmaktadır. 
32 Afrika ülkesi de Ankara’da dip-
lomatik temsilciliklerini açarak 
Türkiye ile siyasi, ekonomik ve 
sosyal ilişkilerini artırmayı amaç-
lamışlardır. 2002 yılından itibaren 
Türkiye’nin kıtadaki temsilcilik sa-
yısının artması ile birlikte Türkiye 
Afrika kıtasındaki siyasi ve dip-
lomatik görünürlüğünü artırarak 
kıtada en fazla etkin rol oynayan 
aktörler arasına girmiştir.

2002 yılından önce Türkiye’nin 
Afrika’daki toplam ticaret hacmi 3 
milyar civarındayken bu rakam, 
günümüz itibari ile 25 milyar do-
lara ulaşmış durumdadır. Türkiye 
2005 yılını Afrika yılı ilan ederek, 
kıta ile çok yönlü ilişkiler geliştir-
meye başlamıştır. 2008 yılında kı-
tanın en önemli diplomatik böl-
gesel kurumu olan Afrika Birliği 
tarafından Türkiye, stratejik ortak 
olarak kabul edilmiştir. Türkiye’nin 
kıta ile sadece devletler düzeyin-
de değil, aynı zamanda kıtadaki 
stratejik kurumlar aracılığı ile de 
çok yönlü ilişkilerini geliştirmeye 
başlamıştır. Bu bağlamda, Türkiye 
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomi Top-
luluğu (ECOWAS), Hükümetler 
arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), 

Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ve 
Doğu ve Güney Afrika Ortak Pa-
zarı (COMESA) gibi önemli Sah-
raaltı Afrika bölgesel kuruluşları-
na akredite olmuştur. Ayrıca Tür-
kiye, 2008 yılında Afrika ile ticari 
ve ekonomik ilişkilerini kurumsal 
hale getirmek için Afrika Kalkınma 
Bankası (AfDB)’na üye olmuştur. 
2013 yılından itibaren Türkiye-Af-
rika ilişkileri daha da güçlenmiş ve 
1998 yılında kabul edilen ‘Afrika 
Açılım Politikası’, ‘Afrika Ortak-
lık Politikası’na dönüşmüştür. 
Türkiye’nin ‘Afrika Ortaklık Po-
litikası’nın üç önemli hedefi bu-
lunmaktadır. Bunlardan birincisi 
Türkiye’nin Afrika sorunlarına 
stratejik, politik ve çıkar amacı ile 
yaklaşmaması, ikincisi Türkiye’nin 
Afrika ülkelerinin siyasi, ekonomik 
ve sosyal kalkınmalarını hızlandı-
ran projelere destek olması, üçün-
cüsü ise ikili ilişkilerde Afrika ül-
kelerini eşit ülkeler olarak görerek 
ortak çıkarlar temelinde çok yönlü 
politikalar geliştirmesi olarak ifade 
edilebilir. 

Türkiye farklı kamu ve özel ku-
rumları aracılığı ile de Afrika kı-
tası ile ilişkilerine derinlik kazan-
dırmaktadır. Örneğin, Türk Hava 
Yolları 30 Afrika ülkesinde 40 fark-
lı noktaya uçarak Türkiye ile Afrika 
ülkeleri arasında gerek turizmin ge-
rekse ticaretin gelişmesinde büyük 
bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin 
Afrika kıtasında siyasi, ekonomik 
ve kültürel ilişkilerinin son 10 yıl 
içinde hızlı bir şekilde artırmasın-
da ve geliştirmesinde Türkiye’nin 
tarihi olarak Afrika kıtasında bir 
sömürü geçmişinin olmaması da 
önemli bir rol oynamaktadır. 

2011 yılında Türkiye, BM’nin 
4. En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) 
Konferansına ev sahipliği yapmış 
ve konferansa katılan ülkelerin 

2002 yılından önce 
Türkiye’nin Afrika 
kıtasında toplam 
12 büyükelçiliği 
bulunurken, Afrika 
ülkelerinin ise 
Ankara’da sadece 10 
diplomatik temsilciliği 
bulunmaktaydı. Bugün 
ise Türkiye’nin Afrika 
kıtasındaki toplam 
büyükelçilik sayısı 39’a 
ulaşmıştır ve ayrıca 
4 başkonsolosluğu 
bulunmaktadır. 
32 Afrika ülkesi de 
Ankara’da diplomatik 
temsilciliklerini açarak 
Türkiye ile siyasi, 
ekonomik ve sosyal 
ilişkilerini artırmayı 
amaçlamışlardır.
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kalkınması için 200 milyon dolar 
bağışta bulunmuştur. Afrika kıta-
sından 30 civarında ülke EAGÜ sı-
nıfında yer almaktadır. Ayrıca Tür-
kiye, 21 Mart 2010 tarihinde Mı-
sır’ın eşbaşkanlığında “Darfur’un 
Yeniden İnşası ve Kalkınması için 
Uluslararası Donörler Konferan-
sı”nı Mısır’da düzenlemiş ve konfe-
ransta Türkiye Darfur’un yeniden 
inşası için 70 milyon dolar yardım-
da bulunmuştur. Türkiye Sahraal-
tı bölge ülkelerinde Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı (YTB), Diyanet, 
Kızılay ve Türk STK’ları aracılığı 
ile eğitim, sağlık, kültürel ve tarım 
gibi birçok farklı alanda faaliyet 
göstererek uluslararası politikada 
yumuşak gücünü artırmaktadır. 
2012 yılında Türkiye’nin resmi 
yardımlarının yüzde 31.37’si Af-
rika ülkeleri için kullanılmış olup 
Türkiye, TİKA aracılığı ile de Af-
rika’nın ekonomik ve sosyal alan-
larda gelişmesinde katkıda bulun-
maktadır. 2002 yılında TİKA’nın 
Afrika’da hiçbir ofisi bulunmazken 
bugün TİKA’nın kıtada toplam 9 
ofisi bulunmaktadır. Bugüne ka-
dar tüm Afrika ülkelerinde yaklaşık 
2000’e yakın proje gerçekleştiren 
TİKA, su sorunu olan ülkelerde de 
su kuyuları açmaktadır. Örneğin 
Nijer, Etiyopya, Sudan, Burkina 
Faso, Mali, Somali ve Batı Afrika 
ülkelerinde 300’ün üstünde su ku-
yuları açmıştır. TİKA ayrıca “Afri-
ka Tarımsal Kalkınma Programı” 
ile de Sahraaltı Afrika bölgesinde 
13 farklı ülkede tarımın gelişme-
si için altyapı faaliyetlerine destek 
olmaktadır. Türkiye, 2000 yılından 
itibaren 3000’den fazla Afrikalı öğ-
renciye de yüksek öğrenim bursu 
vermektedir. 

Dönemin Başbakanı olarak gö-
rev yapan Recep Tayyip Erdoğan, 
19 Ağustos 2011 yılında Somali’yi 
ziyaret ederek 1992 yılından bu 
yana Somali’yi Avrupa kıtasından 
ziyaret eden ilk başbakan olmuş-
tur. Türkiye’nin Somali ile artan 
ilişkilerini üç faktör ile açıklayabi-
liriz. Birincisi kriz ve çatışma böl-
gelerinde aktif bir rol alarak ahlaki 
sorumluluğun gereği olarak ulus-
lararası barışa katkıda bulunmak, 
ikincisi Türkiye’nin farklı kıta ve 
bölgelerle işbirliğini artırarak ticari 
ve siyasi ilişkilerini güçlendirmek, 
üçüncüsüyse Türkiye’nin sahip ol-
duğu jeo-stratejik vizyon sebebiy-
le uluslararası politikada pasif ve 
edilgen değil, aktif bir aktör ola-
rak yer edinme isteğidir. Türkiye, 
2011 yılından beri Somali’ye 360 
milyon ABD doları yardımda bu-
lunmuştur, ayrıca eğitim, yol, çöp 
toplama tesislerinin inşası, sağlık, 
güvenlik ve ulaştırma alanlarında 
ve Somali ulusal ordusunun inşası 
gibi konularda da Somali’nin yeni-
den inşasında aktif bir rol almaya 
başlamıştır.

Türkiye-Afrika İlişkilerinde 
Meydan Okumalar
Türkiye’nin Afrika kıtası ile artan 
kurumsal ilişkileri, Türkiye’nin 
uluslararası etkinliğini ve jeopo-
litik konumunu da olumlu yön-
de etkilemektedir. Türkiye-Afrika 
ilişkileri, Türkiye’nin geleneksel 
dış politika paradigmalarının bü-
yük bir değişim içerisine girdiğini 
somut olarak ortaya koymaktadır. 
Bununla birlikte Türkiye’nin Af-
rika politikasının kurumsallaşma-
sında ve süreklilik arz etmesinde 
bazı ciddi sorun ve meydan oku-
malarla da karşı karşıya kalmak-
tadır. En önemli sorun, Türk Dış 
Politikası’nın Afrika politikalarına 

yön verebilecek Afrika uzmanları-
nın yetiştirilmesi konusudur. Tür-
kiye’nin bir devlet politikası olarak 
Afrika’daki önemli üniversitelere 
Türk öğrencilerinin gönderilme-
si ve Türkiye’de de Afrika üzeri-
ne ciddi eğitim veren kurumların 
açılmasının teşvik edilmesi gerek-
mektedir. Son yıllarda Türkiye’de 
birçok farklı üniversite ve düşünce 
merkezlerinde Afrika merkezleri-
nin açılması iyi bir gelişme olarak 
görülmekle birlikte bu merkezlerin 
Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin 
gelişmesindeki katkısı çok sınır-
lı kalmaktadır. Türkiye, genç ve 
dinamik nüfusunun imkânlarını 
kullanarak Afrikalı uzmanlarını 
yetiştirmelidir. Afrikalı uzmanla-
rın yetiştirilmesi Türkiye’nin Af-
rika politikası, 21. yüzyılda daha 
etkin ve güçlü bir aktör olmasında 
önemli bir rol oynayacaktır. Son 
olarak, Türkiye Afrika’nın sosyal ve 
ekonomik kalkınma projelerinde 
daha fazla rol oynayarak Afrika’da-
ki geleneksel aktörlerden çok daha 
farklı bir strateji geliştirdiğini orta-
ya koymalıdır. 

Yrd. Doç. Dr., Uluslararası 
Saraybosna Üniversitesi
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