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“Afrika Birliği ve Entegrasyon Süreci” E-Kitabı Çıktı
Afrika ülkesi Benin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Moise Tchando Kerekou’nun
kaleme aldığı “Afrika Birliği ve Entegrasyon Süreci” kitabı TASAM Yayınları
tarafından e-kitap olarak yayımladı.
Afrika Sivil Toplum Kuruluşları Forumu (FONGAF) üyesi Uluslararası Afrika Gençlik Hareketi’nin
kurucu üyesi de olan Büyükelçi Kerekou’nun Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde savunduğu
yüksek lisans tezinden yola çıkarak kaleme aldığı kitap, Benin Toplumsal Uzmanlık ve Bölgesel
Analiz Laboratuvarı Bilimsel Başkanı John Igué’nin Sunuş kısmı ile başlıyor.
Entegrasyonun tutku uyandıran, geniş ve karmaşık bir konu olduğunun belirtildiği kitabın giriş
yazısında Büyükelçi Kerekou şunları söylüyor: “Bu çalışma, AB teorileri ve özellikle entegrasyon
alanında Avrupa deneyimi ışığında, AfB kurumlarına ilişkin bir saptamadan doğmuştur. Kurumun
çok sayıdaki kusurunu ortaya çıkaran bu çarpıcı saptama, AfB’nin uyguladığı modelde, AB
modelinden esinlenilmiş olsa da iki örgütlenme arasında yapısal ve örgütsel olarak çok büyük bir
uçurumun bulunduğudur. Değişim ancak Afrika’daki mevcut entegrasyon sürecini hızlandırması
gereken köklü reformlar ve güçlü önlemlere dayanan gerçek bir kurumsal dönüşümden
doğabilir. Dolayısıyla ben, AfB’yi alabora olan bir gemi ya da bir ütopya olarak gören
kötümserlerin bakış açılarını paylaşmıyorum. Bu kitap, bilimsel bir çalışmanın ürünüdür.
Öğrencilere, araştırmacılara, uluslararası görevlilere ve entegrasyon üzerine düşünen herkese
hitap etmektedir. Eser, okuyucuyu mutlak surette Afrika’da entegrasyona ilişkin yeni bir
yaklaşımla karşılaştıracaktır. Elinizdeki kitap aynı zamanda Afrika siyaseti konusundaki eksiklerini
gidermek ve bu alanda bilgisini artırmak isteyen herkese yöneliktir. ”
Sunuş yazısında, entegrasyon yolunda farklı seçimler yapan Afrika ülkelerinin Afrika’nın daha
fazla Balkanlaşmasına karşı koymak, dünyaya sesini tek bir ağızdan duyurmak için birleşmek,
halkların gelişme ve refah sorunlarıyla daha iyi başa çıkmak gibi farklı seçimlerinin arkasında
Bölgesel yakınlığa dayalı entegrasyon ya da Afrika bütünlüğünün inşasının yatmakta olduğu
tespitini yapan Başkan John Igué, Moise Kerekou’nun imzasını taşıyan bu çalışmanın da aynı
doğrultuda yapıldığının altını çiziyor.

Dört bölümden oluşan kitabın “Giriş” bölümünde; “Araştırmanın Amaçları”, “Araştırmanın
Önemi”, “İşbirliği Alanında Afrika Deneyimleri” ve “Afrika Devletleri’nin Tarihi” kısımlarına yer
verilmiş. Kavramsal çerçevenin incelendiği ikinci bölümde; “Tanım ve Entegrasyonun Boyutları”,
“Entegrasyon Teorileri”, “Entegrasyon Teorilerinin Katkısı” ve “Analiz Unsurları” kısımları var.
Afrika Birliği’nin Kurumsallaşması başlıklı üçüncü bölümde ise; “Kurumlar Arası Güç Dağılımı”,
“Üye Devletlerin Tercihleri”, “Özerklik”, “Kurumsal Bağlam” ve “Kimlik” konuları masaya
yatırılmış.
Kitabın “Sonuç ve Öneriler” kısmı ise 101 sayfalık kitabın en sonunda yer alıyor.
Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://yayinlar.tasam.org/ sitesinden çevrimiçi olarak
alınabilir.
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