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AFRİKA’DA YABANCI GÜÇLER VE
REKABETİN YÖNETİŞİMİ
Tümg. (E) Güray ALPAR

Giriş
Jeopolitik; coğrafyanın politika ile etkileşimini ele alır (Flint, 2006:3).
Jeopolitik bir ülkenin coğrafi konumunun kaçınılmaz olarak o ülkenin dış politikasını belirlemesidir (Göney, 1993:6). Zengin kaynakları ve jeopolitik konumu nedeniyle Afrika geçmişte birçok Batılı Avrupa devletinin ilgisini çekmiş
ve rekabet alanı olmuştur. Bu ülkeler bölgeye “medeniyet getirme” ve “medenileştirme” mazereti ile girmişler ve bölgedeki ekonomik kaynaklardan bölge
halkı hemen hemen hiçbir şekilde faydalanamamışlardır. Bu durum bu bölgedeki ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra da devam etmiştir.
Afrika’nın artan önemi
Bu açıdan değerlendirildiğinde Afrika ülkelerinin içinde bulunduğumuz
yüzyılda da etkisinin giderek artacağı tahmin ediliyor. Süreklilik sağlayamasa
da Dünya’nın en fazla büyüyen 10 ekonomisinden bir kısmı Afrika kıtasında
yer almaktadır. Bunun yanında halen mevcut hidrokarbon yatakları ve zengin
madenleriyle ilgi alanı olmaya devam etmektedir. Geleneksel olarak ABD’nin
yanı sıra İngiltere ve Fransa başta olmak üzere günümüz AB ülkelerinin çoğunun ilgi alanında olan kıtaya yönelik başka ülkelerinde ilgisi artmaya başladı.
Bazılarına göre Afrika kıtası geleceğin savaş alanı.
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Afrika kıtasında artan rekabetin askeri boyutu
Afrika kıtasına daha önce giren ülkeler yanında son dönemde Afrika’da
iki yükselen gücün daha rekabet içinde olduğu görülüyor. Bunlar Çin ve Hindistan. Bunların arasına Rusya’da girmiş durumda. Brezilya, İsrail ve Japonya’da bu kıtada kendilerine bir yer bulmak için mücadele eden ülkeler arasında. İtalya ise daha ziyade Kuzey ve Doğu Afrika ile ilgili.
Bu ülkelerin hemen hemen tamamı bu kıtanın ekonomik kaynaklarından
yararlanmak istemektedirler. Bu ülkeler bazen anlaşarak birbirini desteklerken, bazı ülkeler ve bölgelerle ilgili çatışma alanlarının oluştuğu da görülmektedir. Bazı ülkeler ise bölgedeki ekonomik ve siyasi çıkarlarını askeri güçleri
ile desteklemektedir. Afrika kıtası ve buralara ulaşan stratejik noktaları askerî
açıdan kontrol eden başlıca ülkeler ABD ve İngiltere yanında Fransa ve İsrail
olarak görülmektedir.
ABD’nin Afrika’da askeri varlığı

ABD’nin askeri faaliyetlerinin bulunduğu ülkeler özellikle bu bölgeye
ulaşan kritik noktaları kontrol etmek amaçlıdır. Ortadoğu bölgesi kadar Afrika’nın kritik bölgelerine yerleşmiş durumdadır. ABD’nin kıtadaki 54 ülkeden
50’sinde askeri unsurları bulunuyor. Kıtanın bir rekabet alanı haline geldiğini
gören ABD Ekim 2007’de Birleşik Devletler Afrika Komutanlığı’nı (AFRICOM) kurdu. Üslerinin bulunmadığı ülkelerle de ikili anlaşmalar yapmak suretiyle gerektiğinde bu ülkelerin havaalanları, limanları ya da askeri üslerini
kullanabiliyor. En büyük üssü Kızıldeniz’i kontrol eden Cibuti’de ve bu bölgede Fransa ile ortak hareket ediyor.
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İsrail neden Afrika ile ilgileniyor
İsrail ise bir taraftan Afrika ile ekonomik olarak ilgilenirken diğer taraftan
güvenliğini daha geniş bir alanda ve uzaktan sağlamak istemektedir. İsrail’in
askeri ilgi alanı daha ziyade Fransa’nın ilgi alanlarının güneyinde yer alıyor.
İsrail’in Afrika’daki varlığı ekonomik kazançları yanında dar bir alanda kuşatılmamak ve komşusu devletleri ters cepheden sıkıştırma stratejisini yansıtıyor.
Bunun yanında enerji nakli ve güvenliği için özellikle Kızıldeniz’i kontrol etmek de bir başka çalışma alanı.

İsrail Doğu Akdeniz’de bulduğu ve tek başına el koymayı planladığı hidrokarbon yataklarında elde ettiği ürünleri Süveyş Kanalını kullanmadan doğrudan
Akdeniz’den Akabe körfezine aktarmayı ve Asya’nın gelişen ekonomilerini
enerji açısından kontrol etmeyi planlamaktadır. İsrail Başbakanı Netanyahu
30 Ocak 2012 tarihinde Akdeniz ile Kızıldeniz’deki Elat şehri arasında 350
kilometrelik kara ve demir yolu ağı inşa edileceğini açıklarken, Avrupa ile
Asya arasındaki bu stratejik projenin İsrail’i tepeden tırnağa değiştireceğini
söylüyordu.
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İsrail bu amaçla Kızıldeniz’de ve bunun çevresindeki ülkelerde askeri faaliyetler yürütmekte ve buraları kendi kontrolü altında tutmak istemektedir.
Bu açıdan özellikle geçmişten beri Sudan’ın bölünmesi ve kontrol altına alınması yönünde faaliyetler yürüten İsrail, böylelikle hem Kızıldeniz’i kontrol
etme yolunda adımlar atarken, kendisine karşı herhangi bir harekâtta bulunma
ihtimaline karşı da Mısır’ı güneyden kuşatmayı düşünmektedir. Osmanlı’nın
tarihteki önemli üssünün bulunduğu Eritre açıklarındaki stratejik Dahlak Adaları’nda konuşlanması ise bu bölgedeki askeri faaliyetlerinden sadece birisi.
Fransa Afrika’da en fazla asker bulunduran ülkelerin başında
Afrika’da askeri bakımdan güçlü olan bir başka ülke Fransa. Fransa’nın
da İngilizler gibi Afrika’daki eski sömürgeleri ile bağları oldukça güçlü. Onların güvenliğini sağlamak maksadı altında ve son dönemde de El Kaide ve
DAEŞ örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek faaliyetlerine uluslararası gerekçeler bulmakta.
Günümüzde Fransa’nın Mali, Nijer, Çad, Sudan, Eritre, Senegal, Moritanya, Burkina Faso, Nijerya, Fildişi Sahili, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo ve Cibuti gibi ülkelerde askeri faaliyetleri bulunuyor. Özellikle
Mali başta olmak üzere; Burkina Faso, Nijer ve Moritanya’da Fransız askerleri
bulunuyor. Fas, Cezayir ve Tunus gibi ülkelerde de kontrolü elinde tutan ülke
Fransa. Fransa ayrıca Libya’daki yapılanma konusunda da oldukça aktif. Libya liderinin Afrika ülkeleri arasındaki para birimini değiştirme çabaları da
Fransa’nın bu ülkeye bir an önce müdahalesinde rol oynadı.
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Fransa’nın Afrika’da askeri faaliyetleri daha ziyade ekonomik kaynakların bulunduğu bölgelerde yoğunlaşıyor
Fransa’nın Mali’deki El Kaide militanlarını gerekçe göstererek 2013 yılında başlattığı operasyon devam ediyor. Operasyonlara bazı Avrupalı ülkeler
yanında ABD’de zaman zaman destek sağlıyor. Operasyon pek başarılı değil ancak Fransa bu operasyonu Çad, Moritanya, Nijer ve Burkina Faso gibi
bölgelere taşıdı ki buralar uranyum, altın, boksit, demir ve petrol bakımından
önemli kaynaklara sahip olduğu bilinen ülkeler. Mali Afrika’nın Güney Afrika
Cumhuriyeti ve Gana’dan sonra en çok altın üreten ülkesi. Civardaki ülkelerde
de önemli maden yatakları var ve bunlar bu ülkelerin dışındaki şirketler tarafından çok karlı bir şekilde işletiliyor.
Fransa’nın Kuzey Afrika ve çevresini kontrol eden faaliyetleri bölgede
istikrarı sağlama yanında güvenlik ortamını daha da kötüleştiriyor. Fransız askerlerinin yeterince güvenlik sağlayamadığı, ayrılıkçı hareketleri körüklediği
ve bu bölge halklarının giderek daha fazla nefretini üzerinde topladığı görülüyor. Fransa’nın bu bölgelerde görevlendirdiği askerlerinin günlük maliyeti 1
milyon avroyu geçmiş durumda. Fransa bu maliyeti bölgeden elde ettiği gelirlerle şimdilik fazlasıyla karşılıyor.
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Afrika kıtası ile ilgilenen diğer bir ülke Hindistan
Hindistan Afrika’da soğuk savaş yıllarından beri güçlü bir şekilde var.
Afrika’ya en fazla mal satan ülkelerden birisi. Hindistan’ın Afrika kıtasında
Madagaskar ve Mozambik gibi bölgelerde askeri amaçlı tesisleri bulunmaktadır. İlk olarak Hint donanmasının, 2003 yılında Afrika Birliği zirvesinde
Mozambik deniz güvenliğinin sorumluluğunu üstlenmesiyle bir deniz üssü
açılmış oldu. İkincisi üssü Madagaskar’da yine ağırlıklı olarak bir deniz üssü
görünümündedir. Burada ayrıca gözlem üssü vardır ve diğer üssü ise Seyşeller’de bulunmaktadır.

Yüzyılın başından beri Çin’in Afrika kıtasına ilgisi artıyor
Çin’in Afrika kıtasına ihracatı 2000’li yılların başından itibaren hızla artarak 200 milyar doları aşmıştır. Bunun bir sonucu olarak bölgede ihtiyacı olan
ülkelere ekonomik kaynaklar sağlamaktadır. Ancak bunu geri ödemekte güçlük çektiklerinde bazı kuruluşlara el koyduğu iddia edilmektedir.
Çin Afrika ülkeleri ile barış ve güvenlik konusunda işbirliğini güçlendirmek niyetini bir süreden beri ortaya koymaktadır. Çin’in resmi olarak açıkladığı diğer bir konu ise artık Afrika ülkelerinin güvenlik sorunlarına aktif
olarak katılma kararlılığıdır (Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ekim 2014). Son
dönemde “Barışı Koruma” adı altında değişik operasyonlara yoğun şekilde
asker göndermeye başlamıştır. Çin Aden Körfezi’nde güvenlik sağlama görevleri yanında Afrika’daki barışı koruma harekâtlarına aktif olarak katılıyor ve
bu anlamda Afrika’daki barışı koruma harekatlarına en çok personel gönderen
ve en fazla bütçeden pay ayıran ülke durumunda.
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Soğuk Savaş döneminde Afrika’da aktif rol oynayan Rusya tekrar
bölgeye dönmekte kararlı
Rusya özellikle “Soğuk Savaş” döneminde Afrika’da etkili olmuş ülkelerden birisi. Soğuk Savaş yıllarına ait Afrika ülkelerinin 20 milyar dolarlık
borcunu sildi. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bölgeye tekrar dönme
arzusunda. 2019 Ekim ayında düzenlenen Rusya- Afrika Zirvesinde Rusya
Devlet Başkanı Afrika ülkeleriyle ticaret hacmini 5 yılda 2 katına çıkarmayı
hedeflediklerini açıklarken birçok ülke ile büyük anlaşmalar imzaladı. Bunların çoğu silah satışı ile ilgili. Örneğin Nijer bu zirvede 12 adet Mi-35 aldı.
Rusya Afrika’ya 15 milyar dolar civarında askeri malzeme ve gıda satıyor.
Bunun dışında Gine Bissau, Zambiya, Kenya ve Güney Sudan işbirliğinin geliştirileceği ülkeler.
Kızıldeniz’i kontrol etme amaçlı başka Körfez ülkeleri de bölge ile
ilgileniyor.
Afrika’da güçleri oranında askeri maksatla faaliyetlerde bulunan diğer
ülkeler İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Daha önceden Mısır’a ait olan ve Akabe körfezini kontrol eden Tiran (80 km2) ve Senafir (33
km2) adaları Mısır tarafından Suudi Arabistan’a bırakıldı. Burası İsrail’in deniz ticaretini kontrol eden bir ülke. İsrail bu değişiklikten memnun. İsrail Savunma Bakanı Suudi Arabistan’ın İsrail gemi ve uçaklarının boğazı serbestçe
kullanmaya devam edeceği yönünde yazılı garanti verdiğini açıkladı. Adaların
güvenliğinin ise ABD Blackwater özel askeri şirketine bağlı paralı askerler
tarafından sağladığı iddia ediliyor.
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Suudi Arabistan ve BAE Sudan’daki olaylar ile doğrudan ilgili. Diğer
taraftan Kızıldeniz’i kontrol eden noktaları da Mısır’la birlikte kontrol etmek
istiyorlar. Aralık 2018 tarihinde “Kızıldeniz Birliği” adı altında kurdukları ittifak, BAE-Suudi ekseninin Kızıldeniz bölgesini yeni bir askeri nüfuz alanı
olarak ilan ettiğinin işareti olarak değerlendirilmektedir.
Kızıldeniz’i kontrol eden Cibuti neden önemli
Kızıldeniz’i kontrol eden konumuyla Cibuti üs elde etme amaçlı çalışmaların en yoğun olduğu bir alan olarak göze çarpmaktadır. Bunun ana sebebi
Hürmüz boğazında giderek tırmanan gerilim ve bunun sonucu oluşan güvensizlik ve başta Dubai olmak üzere belki de buralardaki cazibe merkezlerinin
Aden Körfezi ve Kızıldeniz’e taşınmasının düşünülmesidir.

Afrika’nın en küçük ülkelerinden birisi olan Cibuti’de daha önceden bulunan Fransız kuvvetlerinin yanı sıra ABD’leri de büyük bir üs kurmuş durumda. Bunların dışında Çin, İtalya, Almanya, İspanya, Japonya gibi ülkeler
de sırada. Bölgenin giderek daha fazla mücadele alanına dönüşeceği tahmin
ediliyor.
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Türklerin Afrika’da varlığı
Türkiye her ne kadar bölge ile ilgilenmekte geç kalmış gibi görülse de
gerçekte Afrika kıtası ile ilişkileri çok eskilere dayanmaktadır. Bu bağlantı
800’lü yıllarda Suriye ve Mısır’ı kapsayan bölgede, Müslüman olan Türklerin
kurduğu ilk bağımsız devlet olan Tolunoğulları Devleti’ne kadar gider.
Osmanlıların 1517 yılında Mısır’ın ele geçirilmesinden sonra ise Batı Afrika’da Sultan İdris’in 1571 yılında Osmanlı Sultanına elçi göndermesi ile kısa
süre içerisinde Batı Afrika’ya kadar yayılmıştı. (Başbakanlık Arşivi İstanbul,
Mühimme Defteri, 30/213/494.) Daha sonra Avlat Süleyman ile işbirliği ile
Afrika içlerine giden yolları kontrol eden Caravan bölgesi de kontrol altına
alınmıştır. (Ajayi J.F., Michael Crawder, 1977:117.)Osmanlı etkisinin daha
sonraları giderek Afrika içlerine kadar yayıldığı görülür. Bu etki bazı haritalarda görülenlerden çok daha fazladır.
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Osmanlılar döneminde Mısır Sudan’ı; Etiyopya, Somali, Kongo ve Uganda’ya kadar uzanıyordu. Buna Ekvator bölgesi de dâhildi. Osmanlıların Almanlarla işbirliği yaptığı son dönemde son döneminde Ekvator Valisi olarak
atanan Mehmet Emin Paşa Tanzanya sınırlarına kadar ilerlemişti.
Kongo’da 19. Yüzyılın ikinci yarısında Emirlik Kuran Hamid Muhammet, Osmanlı Hükümdarını Halife olarak tanımıştı. Afrikalıların Osmanlıya
bağlılığı Madagaskar’a kadar uzanmıştı. 1862 yılında Güney Afrika Müslümanlarının dinlerini öğretecek bir âlim talepleri üzerinde bölgeye gönderilen
Ebubekir Efendi ise açtığı okullarla sadece Güney Afrika değil Mozambik dâhil bölgede etkili oldu (Kavakçı, 1975: 168-173).
Osmanlı’nın gerilemeye başladığı dönemde Afrika’da etkisinin
arttığı görülür
Osmanlı bu coğrafyalarda
kurduğu adaletli yönetimle değişik kültür ve inançları uzun süre
barış içinde yaşatmayı başarmış,
Batılıların aksine egemenlikleri altındaki bölgelerde iç düzeni
sağlamışlardır (Ajayi ve Crawder,
1977: 236). Bu gönül bağının bir
sonucuydu. Afrika’nın tarihini ya-
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zan Ajayi ve Crawder’e göre, Türkler aynı anlayışı paylaşmalarından dolayı
Afrikalılarla iyi ilişkiler geliştirmişlerdi (Ajayi ve Crawder, 1977).
İşte bu yüzden Birinci Dünya Savaşında; Etiyopya İmparatoru İyasu kendini Türklerle müttefik ilan edip İngilizlere karşı savaşa katılmış, Darfur Sultanı Ali Dinar bu çağrıyla Fransız Çad’ında başkaldırmış ve Nijerya ile Sudan’da
İngilizlerle savaşmıştır. Aynı şekilde Libya’da Sufi Kardeşlik Örgütü Batı Mısır’ı ve Nijer’i işgal edip İngilizlerin kıyılara çekilmesini sağlamıştır. Etkiler
Sierre Leone ve Gambiya gibi ülkelerde bile hissedilmiştir. Yine aynı nedenlerle Türk Kurtuluş Savaşı bu bölgelerde kendisine büyük destek bulmuştur.
Osmanlı için sorunlar Afrika’da kaybettiğinde başladı
Osmanlı Devleti Afrika’ya yayılarak aslında kendi güvenliğini de sağlamıştı. Kuşatılması da bu bölgelerden başladı. Kızıldeniz’de hâkimiyetini kaybetmesi ve Kuzey Afrika’nın elinden çıkmasından sonra yakın çevresindeki
ülkeleri de kaybetti ve Anadolu coğrafyasında sıkıştı. Bu sıkışmadan sonra
giderek diğer alanlarda sıkıştırılmaya başlandı ve güvenliği bir anlamda tehlikeye girdi.
Bir devlet sınırlarını doğal engellere dayandırmaz ise güvenliğini sağlamakta güçlük çeker. Batı Osmanlı’yı Afrika’yı dolaşarak ve Hindistan’ı ele geçirerek kuşatmaya başlamıştı. Ardından Kuzey Afrika ve Kızıldeniz’in elden
çıkması ile dış kuşak kuşatması tamamlandı. Ardından Balkanlar, Suriye ve
Irak ile Kafkaslar ele geçirilerek bu kuşatma tamamlanmıştır.
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Günümüzde Afrika kıtasının tekrar dizayn edilmeye çalışıldığı görülmektedir
Günümüzde uygulanan projeler incelendiğinde aynı konuların tekrar
gündeme geldiği ve Afrika kıtasının yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Büyük Ortadoğu Projesi; Kızıldeniz’in kontrol altına alınmaya
çalışılması, Doğu Akdeniz Hidrokarbon yataklarının, Libya’nın ve Suriye’nin
ele geçirilmesi projeleri ile devam ettirilmek istenmektedir.

Öyle gözükmektedir ki belirtilen bu projeler sonucunun ne olacağı 21.
Yüzyılda bölgenin geleceğini belirleyecektir. Bu açıdan Libya dâhil bölgedeki
durumun yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Neden Libya parçalanmaya çalışılıyor.
Libya, stratejik konumu, petrol ve doğal gaz gibi zengin doğal kaynakları
nedeniyle hedefte olan bir ülkedir. Libya petrolüyle Afrika’daki rezervlerin
%40’ına ve büyük doğalgaz rezervlerine sahiptir. Libya’nın 2011 yılında el
konulan 150 milyar dolarlık ulusal fonunun akıbeti belli değildir.
Libya’nın meşru hükümetine karşı mücadele için dışarıda bir proje için
yetiştirilmiş olan Halife Hafter desteklenerek ülke ele geçirilmeye çalışılmaktadır. 8 Nisan 2016 tarihinde “Libya’nın Yok Edicileri” konulu bir makale yazan Strateji uzmanı İtalyan Manlio Dinucci, kendi ülkesinde bir milletvekilinin
Libya hayalini şöyle yazıyor: Avrupalı güçler tarafından desteklenen, petrol ve
gaz konusunda ortaklık oluşturmuş üç devletten oluşan bir Libya birliği.
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Türkiye ile Libya arası yaklaşık 4.400 kilometre ancak denizden doğrudan komşu durumunda. Bu durum Türkiye için Libya’yı farklı kılıyor. Türkiye
Libya ile bu bölgeyle ilgili olarak bir anlaşma imzalaması halinde Yunanistan
ve Kıbrıs’ı geçerek münhasır ekonomik bölge sınırından çok daha fazlası olan
190 bin kilometrelik bir alanı daha kontrol edebilecek. Bu durum Türkiye’nin
denizden kuşatılmasını da engelleyecektir.
Libya’nın karışıklık içinde olmasından istifade etmek isteyen Yunanistan Libya’ya ait deniz alanlarına el koymak istiyor
Yunanistan Libya’nın karışıklık içerisinde olmasından istifade ile bu bölgeleri kendi yararına olacak şekilde keyfi bir şekilde belirlemiş ve Libya’nın
egemenlik hakkını ihlal etmiştir. Bu nedenle Libya Ulusal Mutabakat hükümeti, 2019 Eylül ayı sonunda Yunanistan’a bir nota vererek, Atina’nın faaliyetlerinden dolayı duyulan rahatsızlığını iletmiş ve Yunanistan’ın Libya Münhasır
Ekonomik Bölgesindeki faaliyetlerini sonlandırmasını istemiştir (Greece, NationalPride). Yunanlılar bu nedenle Halife Hafter’i desteklemektedir.
Türkiye’nin yeni Afrika açılımı
Türkiye yıllardır unuttuğu Afrika kıtasını 21. Yüzyılda yeniden hatırlıyor.
1990’lı yıllarda Gambiya’da askeri alanda başlayan eğitim çalışmaları daha
sonra ekonomik alana taşınmış ve bu diğer Afrika ülkelerine açılmak için bir
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model oluşturmuştur (Alpar, 2007). Bu eğitim faaliyeti daha sonraları diğer
Afrika ülkeleri tarafından da talep edilmiştir. Türkiye’nin Afrika kıtasında sömürgeci olmayan, işbirliği ve eğitim esasına dayalı askeri eğitim faaliyetleri
yumuşak gücünü destekleyen en önemli unsurlardan birisidir.
Türkiye, Afrika ülkelerine eşit olarak ve karşılıklı kazanç üstüne yaklaşmakta ve faaliyetlerini daha ziyade TİKA gibi kurumları kullanarak karşılıksız
yardım, altyapı oluşturma ve eğitim faaliyetlerine yöneltmektedir.
Türkiye’nin halen Somali’de bir askeri üssü bulunmaktadır. Ancak tek
başına bu üs bile birçok ülke tarafından kuşkuyla karşılanmaktadır. Diğer ülkelerin onlarca üssü dururken bölgeye huzur getirmekten başka bir amacı olmayan bu üssün neden gündeme getirildiği ise üzerinde düşünülmeye değerdir.
Sonuç
Sonuç olarak Batı’nın bütün gayretiyle yüklendiği Türk Gönül Jeopolitik coğrafyasını önce zayıflatmayı sonra da kendince yeniden dizayn etmeye
çalıştığı görülmektedir. Ancak Türklerin çekildiği bölgedeki güç boşluğu ise
hala hiçbir devlet tarafından doldurulamamıştır. Boşalan coğrafyalara adalet
ve huzur gelmediğinden bunun yaşattığı sıkıntılar devam etmektedir. Lewis’e
göre (Lewis, 2006:150); “Batının yayılmasında daha önce Moğol, Hun, Arap
ve Osmanlı yayılmasında bulunmayan ahlaki bir kusur bulunmaktadır.”
Türkiye’nin Afrika’da bulunuşu sömürgeci amaçlı değildir. Şüphesiz Türkiye’nin Afrika’ya ilgisi her iki tarafın da faydasınadır. Böyle bir durumdan ancak sömürge amaçlı düşünenler rahatsız olabilir. Türkiye geçmişte çok büyük
etkiler yarattığı coğrafya ’ya bir dönem ilgisini kaybetmiş görülmekle birlikte
yaratılan gönül bağı hiçbir şekilde ortadan kalkmamış ve ortak bir geçmişe
sahip bu coğrafya Türkiye ile olan birliktelik ihtiyacını her zaman hissetmiştir.
Bu nedenle Türkiye’nin Afrika’ya ve geçmişindeki gönül coğrafyasına
uzak durması mümkün olmadığı ve bu coğrafyadaki huzur ve güvenliğin doğrudan Türkiye’nin güvenliği ile ilgili olduğu söylenebilir.
Afrika güvenliği için ise yeni bir güvenlik yapılanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi Afrika kıtasında da mevcut suni güvenlik
kurulları eski düzeni devam ettirme üzerine kuruludur. Bu anlamda kurulmasına öncülük edenler yanında gerekli maddi kaynağı ve eğitim imkânını sağlayanlar da yine eski sömürgeci devletlerdir ve mevcut sistemin devamı için
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gerekli şartları oluşturmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Bu yapılanmalar
mevcut sorunları çözmek bir yana sorunları ve bölünmeyi daha da artırmaktadır. Ayrıca mevcut güvenlik yapılanmalarında bugüne kadar gerek Asya gerekse Afrika ülkelerinin iradelerinin bulunmadığı da göz önüne alınmalıdır.
Bütün bu hususlar göz önüne alınarak sorun üreten yapılanmaların dışında, bölge ülkelerinin özgür iradeleriyle katılacakları bir güvenlik yapılanmasının oluşturulması zorunluluk haline geldiği görülmektedir. Aksi takdirde
mevcut sistemlerle ve bölge kültürüne yabancı unsurlarla yapılacak sözde müdahalelerin daha önceden olduğu gibi gelecekte de sorunları çözmekten ziyade
bölge insanına acılar çektirmeye devam edeceği açıkça görülmektedir.
Bu konuda Afrika ülkelerinin kendi sorunlarını çözecek iradelerinin yanında sömürgeci dış müdahalelerin de önlenmesi büyük önem taşımaktadır.
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