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TÜRKİYE-GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİ 
 

 
‘‘Erdoğan’ın G. Afrika ziyareti stratejik ortaklığa kapı açar’’ 

Zaman Gazetesi’nde bugün “Erdoğan’ın G. Afrika ziyareti stratejik ortaklığa kapı açar” 

başlığıyla yayınlanan haberde, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Tebogo Seokolo ile 

Başbakan’ın ziyareti üzerine yapılan röportaja yer verildi. Röportajında, Erdoğan'ın ziyaretini 

tüm Güney Afrika'nın heyecanla beklediğini söyleyen Seokolo, bu ziyaretin gelecekte artacak 

bir diyaloğun kapısını açacağını belirtti. Karşılıklı ziyaretlerle güçlenen diplomatik bağların üst 

seviyeli stratejik ortaklıklara da kapı açabileceğine değindi. Seokolo, ayrıca iki ülke arasındaki 

mevcut bağların son derece güçlü olduğunu; fakat daha fazlası için yapılabilecek pek çok 

şeyin olduğunu da ifade etti. Zaman, 05.10.2011 

 

 

‘‘Mandela’nın ülkesinde’’, Semih İdiz,  

“Başbakan Erdoğan’ın gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Nelson Mandela’nın 

ülkesindeyiz” sözleriyle yazısına başlayan Semih İdiz, yazısında Erdoğan’ın ziyareti 

çerçevesinde Türk basınında yankı bulan Güney Afrika tarihine ilişkin notlar veriyor. 

Apartheid sisteminin 1992 yılında imzalanan Pretoria Anlaşması ve Nelson Mandela’nın uzun 

yıllarını tecritte geçirdiği Roben Adası’ndaki hücresinden çıkmasıyla sona erdiğini belirten 

İdiz, Mandela’nın “akil liderliği”nin hayati önemini tüm dünyaya gösterdiğine inanıyor.  

Güney Afrika’nın Kürt meselesi ve PKK konusunda Türkiye’ye örnek olup olamayacağı 

konusunu da elen yazar, bu konuda kesin varsayımlar yapamadığını da kalemine yansıtıyor. 

Son olarak İdiz, Güney Afrika’nın son yıllarda Türkiye’nin yaptığı Afrika atılımının en önemli 

ayaklarından biri olduğunu söyleyerek bunun, Başbakan Erdoğan’a gezisinde çok sayıda 

işadamın refakat etmesinden belli olduğunu belirtiyor. Milliyet, 05.10.2011 
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TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ 

 

‘‘O sözler ipleri kopardı’’,  

Milliyet Gazetesi’nde bugün yer alan habere göre, Kanada’da yayınlanan Free Press gazetesi, 

batılı istihbarat kaynaklarına dayanarak verdiği haberde Suriye ile Türkiye arasında 

gerçekleşen son görüşme sırasında Suriye lideri Esad’ın kullandığı ifadelerin Ankara’nın 

Suriye ile ipleri tamamen koparmakta en önemli etken olduğunu yazdı. 

Haberde ayrıca Suriye lideri Esad’ın siyasi danışmanı Dr. Bouthina Şaban’ın şu sert 

açıklamasına da yer verildi; “Eğer Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye’ye sert bir 

mesaj iletecek olursa sivillere, ordu ve polis üyelerine karşı silahlı terörist grupların acımasız 

öldürmelerini ve cinayetlerini kınamayan Türkiye’nin tutumu konusunda daha sert bir yanıt 

alır.” Milliyet, 05.10.2011 

 


