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Yirmibirinci Yüzy›l’da Afrika’n›n yeniden do¤uflu olacak m›? Afrika’n›n
rönesans› nihayet bu yüzy›lda gerçekleflecek mi? Afrika ile ilgili de¤erlendirme-
ler aras›nda pesimist, kötümser bak›fllar yan›nda, iyimser görüfllere de rastl›yo-
ruz. Afrika’ya yönelik tahliller bu ikilemi yans›t›rken, k›taya ait gerçekleri nas›l
de¤erlendirmeliyiz? ‹yimserlik ve kötümserlik aras›nda Afrika’ya gerçekçi bir
yaklafl›m nas›l olmal›? Afrika’n›n yeniden do¤uflu konusunda daha evvelki y›l-
larda da ayn› sözlerin sarf edildi¤i ve istenilen sonuca ulafl›lamad›¤› göz önüne
al›n›rsa, bu söylemin ciddili¤ine inanabilir miyiz?

Afrika’n›n yeniden do¤uflu, onun dünyadaki imaj› ile de yak›ndan ilgili bir
husustur. Bu imaj› iyilefltirmek, Afrika’ya yönelik yabanc› yat›r›mlar›n sa¤lan-
mas›n›, Afrika’n›n dünya ekonomik ve siyasal konjonktüründeki yerinin sa¤-
lamlaflt›r›lmas›n›, k›tan›n uluslararas› camiadaki konumunun etkinlefltirilmesini
gerçeklefltirmek, Afrika ülkelerinin, dünya politikas›n›n oluflturulmas›nda
önemli bir rol oynamalar›n› sa¤lamak için de gereklidir. 

Ancak tarihin getirdi¤i veriler ›fl›¤›nda, Romal› tarihçi Büyük Pliny’nin be-
lirtti¤i gibi “Out of Africa always something new” diyebiliriz.1 Neokolonializm
ve So¤uk Savafl’›n ortaya ç›kard›¤› Afrika ile ilgili yanl›fl de¤erlendirmeler ar-
t›k sona erdi. Afrika, tüm gerçek boyutlar› ile gözümüzün önünde duruyor ve
flimdi Afrika için yeni bir dönem bafll›yor. Bu dönemi, Afrika’n›n yeniden do-
¤uflu fleklinde tan›ml›yabiliriz. Zira bu dönemde, herfleyden evvel Afrika kendi
kaderini kendi eline almay› baflarm›fl bulunuyor.2 Afrika Birli¤i yavafl yavafl et-
kin bir konuma geliyor ve “Afrika Afrikal›lar›nd›r” ilkesinin en belirgin örgütü
halini al›yor. Bu örgüt taraf›ndan Afrika ile ilgili sorunlar›n d›fl müdahale olma-
dan Afrikal›lar aras›nda çözüme kavuflturulmas› için önemli ad›mlar at›l›yor ve
bu yönde baflar›lar elde edilmeye bafllan›yor. 
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Uluslararas› iliflkilerde meydana gelen küresel ve bölgesel önemli geliflme-
ler, Afrika’n›n pozitif de¤ifliklikler yapmas›n› ve sosyo-ekonomik kalk›nmas› ile
ilgili gündeme ifllerlik kazand›rmas›n› da mümkün k›l›yor.3 Tek parti hükümet-
leri, askeri diktatörlükler art›k kabul gören hükümet flekli de¤il. Demokrasinin
Afrika’n›n kutup y›ld›z› halini almas›n› yeni dönemin en önemli geliflmelerinin
bafl›nda yer ald›¤›n› belirtebiliriz. Eski hatalar›ndan ders almas›n› bilen Afrika-
l›lar›n art›k reformlar›n yerine getirilmesinde daha muktedir durumda oldukla-
r›n› da görüyoruz. Yat›r›mlar›n k›taya çekilmesini sa¤lamak için yeni ekonomi
politikalar›n›n uygulamaya koyuldu¤unu, özel sektörün geliflmesini gerçeklefl-
tirmek ve devletin müdahalesinin azalt›lmas› amac›yla gerekli politikalar›n yü-
rürlü¤e sokuldu¤unu gözlemliyoruz.         

Güney Afrika Cumhurbaflkan› Mbeki’nin söyledi¤i gibi, Afrika rönesans›-
n›n hedeflerinin ve programlar›n›n Afrikal›lar taraf›ndan tespit edilmesi ile ba-
flar› ve baflar›s›zl›klar›ndan Afrikal›lar›n sorumlu olmalar› halinde “Afrika röne-
sans›” mümkün olabilecektir.4 Ancak bunun için uluslararas› yard›m gereklidir
ve Afrika, bugün dünya için en önemli kalk›nma sorununu oluflturmaktad›r.5

Cumhurbaflkan› Clinton’›n da Mart 1998’de alt› Afrika ülkesine yapt›¤› ge-
zi s›ras›nda Akra’da söyledi¤i gibi, uluslararas› camia, Afrika’n›n kalk›nmas›na
Afrika ile iflbirli¤i halinde yard›mda bulunmal›d›r. Zira, Afrika’n›n dünyaya ih-
tiyac› oldu¤u gibi, dünyan›n da herfleyden fazla Afrika’ya ihtiyac› bulunmakta-
d›r.6

Clinton’›n bu sözlerinden sonra Afrika’da meydana gelen kar›fl›kl›klar, Eti-
yopya-Eritre Savafl›, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bafllayan ve komflu
ülkelerin de dahil olduklar› savafl, Angola, Ruanda, Burundi, Sudan, Çad, Ugan-
da, Liberya, Sierra Leone, Kongo-Brazzaville ve Kotdivuar’daki iç savafllar, bü-
tün bunlar bize Afrika’n›n bar›fl ve güvenlik bak›m›ndan ne kadar k›r›lgan oldu-
¤unu göstermekte ve rönesans›n içerdi¤i zorluklar› gözler önüne sermektedir.
Afrika’n›n gelece¤ini ülkeler aras›ndaki savafltan ziyade, ülkelerin içindeki ka-
r›fl›kl›k ve çat›flmalar›n tehdit etti¤ini görüyoruz.7

Afrika’da bütün bu zorluklar›n giderilerek bar›fl, güvenlik ve istikrar›n sa¤-
lanmas› nas›l mümkün olacak? Bar›fl, güvenlik ve istikrar olmadan kalk›nma ve
ilerleme olamayaca¤›na göre, Afrika için birinci mecburiyetin k›tada bar›fl ve
güvenli¤in sa¤lanmas› oldu¤unu söylemeliyiz.8 Gerçekten, kar›fl›kl›klar ve ça-
t›flmalar üretimi durdurur, altyap›ya zarar verir, sosyal hizmetlerin yerine geti-
rilmesini engelleyerek ilgili toplumun geliflmesini sona erdirir.9

Bar›fl ve güvenlik için 1963’de Nyerere’nin söyledi¤i gibi, Afrika Birleflik
Devletleri’nin kurulmas› m› gerekli? Yoksa Sassou Nguesso taraf›ndan önerilen
Sald›rmazl›k Pakt›’n›n etkinlik kazanmas› yeterli olacak m›?

Yirmibirinci Yüzy›l’da Afrika’n›n rönesans› hiç flüphesiz Bin Y›l Kalk›n-
ma Hedefleri’nin yerine getirilmesini, büyümenin gerçeklefltirilmesini, fakirli-
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¤in azalt›lmas›n› gerektiriyor. Bundan sonra, kalk›nma için bütünleflmeyi ger-
çeklefltirmek icab ediyor. Afrika’da ufak birçok ülkenin yer ald›¤› düflünüldü-
¤ünde, küçük boyutlu ekonomilerin etkisizli¤i göz önüne al›nd›¤›nda, bölgesel
entegrasyonlar›n gerçekleflmesinin sa¤lanmas› önem tafl›maktad›r. Bu flekilde
Afrika’n›n küçük ve bölünmüfl ekonomileri için bu suretle sa¤lanacak canl›l›k
k›taya uluslararas› ekonomik süreç içinde de bir önem verecektir. 

Bundan baflka, küreselleflmenin getirilerinden Afrika’n›n nas›l yararlanabi-
lece¤i konusuna da bir çözüm bulunmal›d›r. Nitekim küreselleflme, uluslararas›
ekonomik sistemin ifllemesine de¤ifliklikler getirerek, Afrika ülkeleri için önem-
li sorunlar do¤urmufl ve meydana ç›kan kârdan, k›ta ülkeleri bekledikleri fayda-
y› temin edememifllerdir. Bu nedenle küreselleflmenin, Afrika’n›n kalk›nmas›
için ihtiva etti¤i imkanlar iyi araflt›r›lmal› ve bunlardan gerekli fayda sa¤lanma-
l›d›r.10

Afrika ülkeleri, ayr›ca milli devletlerini ça¤›n gereklerine göre kuvvetlen-
dirmeli, kurumlar›n› takviye etmeli, kurumsallaflmalar›n› tamamlamal›, iyi yö-
netiflimi (good governance) de uygulamaya koymal›d›rlar.11 Bu çerçevede NE-
PAD’›n önemini hat›rlatmak istiyorum.

Yirmibirinci Yüzy›l’da, Afrika rönesans›n› sa¤lamak için demokrasinin
yerleflmesi, çok partili hayat›n geliflmesi de önem tafl›maktad›r. Ayr›ca Afrikal›
ayd›nlar›n, ülkelerinin sorunlar›n› çözmek için halklar› aras›nda gerekli bilinci
yaratmalar› ve sivil toplumu etkin flekilde örgütlemeleri de gerekmektedir.12 Ay-
r›ca, Afrika’n›n geleneksel kurumlar›n›n, k›tan›n sosyo-kültürel, ekonomik ve
siyasal yaflam› üzerindeki etkilerinin de modern devletin oluflmas›nda göz önün-
de bulundurulmas› laz›md›r.13

Yukar›daki ifadeler, Afrika’n›n Yirmibirinci Yüzy›l’da yeniden do¤uflu için
öngörülenleri özetlemeye çal›fl›yor. Hiç flüphesiz Afrika, uluslararas› camiâda
bu as›rda lay›k oldu¤u yeri alacakt›r. Afrika Birli¤i’nin öncülü¤ünde, Afrika’da
bar›fl, güvenlik ve istikrar tesis edilecek, Afrika Sald›rmazl›k Pakt› arac›l›¤› ile
Afrika NATO’su gerçekleflecektir. NEPAD’›n baflar›s› ve bölgesel entegrasyon
hareketleri ile canl›l›k kazanan ekonomi, özel sektörün geliflmesi ile etkinlefle-
cektir. Yolsuzluklar›n (corruption) önü al›nacakt›r. Afrikal›, bu as›rda Afrikal›
olmaktan k›vanç duyacakt›r. Böylece Afrikal›lar›n baflka ülkelere zor flartlar al-
t›nda, illegal bir flekilde, göç etmelerinin de önü al›nm›fl olacakt›r.    

Çok kutuplu bir dünyaya giden yolda Çin, Türkiye, Brezilya, Hindistan
Güney Kore ve Meksika gibi yükselen güçlerin (emergent powers) ortaya ç›kt›-
¤› dönemde, insani vas›flar›n, insan haklar›na olan ilgi ve sayg›n›n artt›¤› bu
yüzy›lda, Afrika kendisine Türkiye gibi dostlar edinerek sorunlar›na çözüm bu-
labilecek duruma gelmifltir. Art›k, Afrika’n›n eski kolonizatörleri ve di¤er ülke-
ler taraf›ndan suistimal edilen dönemi kapanm›flt›r veya kapanmak üzeredir.
Yirmibirinci Yüzy›l, tüm insanl›k için de önemli bir dönem teflkil edecektir. Yir-
minci Yüzy›l’›n uluslararas› iliflkilere getirdi¤i birçok kavram, yenileri ile de¤ifl-
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tirilmek üzeredir. Biraz evvel, çok kutuplu dünyadan bahsettim. Bugün, gelifl-
mifl ülkeler, dünyan›n karfl› karfl›ya kald›¤› terörizm ve asimetrik savafl gibi ye-
ni sorunlar›n›n üstesinden gelebilmek amac› ile k›tan›n yard›m›na ihtiyaç duy-
maktad›rlar. Geliflmifl ülkeler, Afrika’n›n kalk›nmas›n› sa¤lamada, bugüne kadar
gördü¤ümüz çabalar›n üstünde bir gayretle bu k›tan›n ekonomik ve sosyal kal-
k›nmas›n› sa¤lamak için gerekli kaynaklar› ciddi bir flekilde temin etmek duru-
munda kalacaklard›r. Baflka bir deyiflle, Afrika bu as›rda uluslararas› iliflkilerin
çekim noktas› haline gelecek ve sorunlar› çözüme kavuflturulmak için yak›ndan
izlenecektir. 

Türkiye’nin Dokuzuncu Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in dedi¤i gibi
Yirmibirinci Yüzy›l, bir Afrika Yüzy›l› olacakt›r. Bu yüzy›lda, sorunlar›n› çöz-
meye bafllayan Afrika’da bir türlü gerçekleflemeyen rönesans gerçekleflecektir.
K›ta, BM Güvenlik Konseyi’nde de daha etkin bir flekilde temsil durumuna ka-
vuflarak, dünya olaylar›nda görünürlü¤ünü artt›racakt›r. Afrika, bu as›rda dost-
lu¤u aranan, yüksek insanl›k vas›flar›ndan, gelenek ve tarihi tecrübesinden ya-
rarlan›lan bir k›ta haline gelecektir. Bundan baflka, k›ta; Afrika Birli¤i’nin etkin-
li¤ini artt›rd›¤›, bar›fl, güvenlik ve istikrar›n yerleflti¤i bir yer olacakt›r. Bu ama-
c› gerçeklefltirmek için Afrikal› ayd›nlara, Afrika halklar›na, Afrika Sivil Toplu-
mu’na önemli bir görev düflmektedir. 

Türkiye, Afrika’n›n dostu olarak, kalk›nma, planlama, sanayileflme, ger-
çeklefltirdi¤i sosyal, kültürel ve ekonomik dönüflüm tecrübelerini Afrikal›larla
paylaflarak Afrika’n›n yeniden do¤ufluna katk›da bulunmaya haz›rd›r. Türkiye
bu amaçla Afrikal› ülkeler ve Sivil Toplum ile her alanda yapaca¤› iflbirli¤inden
büyük memnuniyet duyacakt›r.     
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