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II..  GGiirriiflfl

Yak›n zamanda Afrika, daha bir kaç y›l önce akla gelmeyecek bir flekil-
de, Türkiye’nin uluslararas› gündemindeki yerini alm›flt›r. Televizyondaki bel-
geseller, gazete makaleleri, foto¤raf sergileri, konserler ve herfleyin ötesinde
hükümetin koflulsuz deste¤i Afrika’daki geliflmelere olan ilginin güçlenmesi-
ni sa¤lam›flt›r. Birçok Türk için Afrika turizm merkezlerinden biri haline gel-
mifltir. Türkiye’nin k›tadaki varl›¤›, özellikle de Kuzey Afrika’daki varl›¤›
uzun bir geçmifle dayanmas›na ra¤men, yak›n zamanda ilginin artmas›, alt›n-
daki nedenlerin incelenmeye de¤er oldu¤u yeni bir süreçtir. 

Afrika’ya yönelik ilginin yak›n zamanda art›fl›yla ilgili iki önemli gelifl-
me öne sürülebilir.

Bunlardan birincisi d›fl kaynakl›d›r. Geçen y›l ‹ngiliz Baflbakan› Tony
Blair taraf›ndan kurulan ve 18 üyeden oluflan Afrika Komisyonu (CFA) rapo-
runun ard›ndan dünyada ortaya ç›kan tart›flmalar Türk ayd›nlar›n›n dikkatin-
den kaçmam›flt›r. CFA raporu, G8 liderlerinin raporun tavsiyelerinden bir k›s-
m›n› olsun destekleyecekleri umuduyla Gleneagles’da (‹skoçya) Temmuz
2005’te yap›lan G8 Zirvesi’nden sonra yay›mlanm›flt›r. ‹kincisi ise iç kaynak-
l›d›r ve 2005 y›l› bafl›nda Türkiye Baflbakan› Recep Tayyip Erdo¤an taraf›n-
dan bu y›l›n “Afrika Y›l›” olaca¤›n› aç›klamas›yla ilgilidir. Bu sözlerinden k›-
sa süre sonra, Baflbakan Erdo¤an Etiyopya ve Güney Afrika’ya bir dizi ziya-
ret gerçeklefltirmifltir. 

Türkiye’de yak›n zamanda Afrika’ya yönelik ilginin artmas›n›n bir tak›m
temel nedenleri bulunmaktad›r. Görünürdeki siyasi ve jeo-stratejik neden Bafl-
kan George W. Bush liderli¤indeki ABD hükümetinin önerdi¤i “Büyük Orta
Do¤u ve Kuzey Afrika Projesi” fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Bu proje taraf›n-
dan öngörülen h›rsl› hedef bölgeye kamuya karfl› daha sorumlu ve fleffaf bir



yönetimi teflvik eden demokrasinin getirilmesidir. Di¤er temel neden ise Gü-
neyden Güneye ticaretin art›fl› ve ileriki bölümlerde ayr›nt›l› olarak aç›klana-
ca¤› gibi, Türkiye ve Asya’daki di¤er h›zl› büyüyen ekonomilerin Afrika’n›n
hammadde üretim sektöründeki mallara olan talebinin artmas›d›r. 

Bu çal›flma Türkiye’nin Sahraalt› Afrika ile yak›n dönem iliflkilerine
odaklanmaktad›r. Prof. John Sender’in (1999) seminer çal›flmalar›na dayana-
rak, Afrika deneyimini bir trajedi olarak de¤erlendiren Afro-pesimiziminin s›-
n›rlar› konusunda uyar›da bulunmaktad›r. Bat› dünyas›nda, gazeteciler, siyasi-
ler ve kalburüstü akademisyenler Afrika’n›n geliflimi hakk›ndaki kötümser
tahminlerde uzlaflm›fl görünmektedirler. Güney Afrikal› akademisyen John
Sender’in (1999) sözleriyle “hepsi hayalk›r›kl›¤›, ahlâkî infial, tiksinti ve Af-
rika’n›n ‘barbarl›k’›na karfl› aç›kça de¤ilse de gizli sakl› da olmayan bir tür yu-
kardan bak›fl› hat›rlatan bir dil kullan›yorlar. Yayg›n kullan›lan ve mide bulan-
d›r›c› metaforlar t›bbi/biyolojiktir: kan, çürüme, yaralar, kötürüm, veba, fena-
laflma, açl›k ve patolojik krizlerin oraya özgü oldu¤u söylenmektedir.” Afrika
deneyiminin kötümser yorumu Bat›’da yayg›nd›r. Bat›l› hükümetlerin ço¤un-
lu¤u, Bretton-Woods kurumlar› (BWIs) ve Uluslararas› Finans Kurumlar›
(IFSs) böyle bir anlay›fl› benimsemektedir. Ne yazik ki, Afro-pesimizm Afri-
ka’da da yayg›nd›r. 

fiüphesiz Afrika’n›n kendi sorunlar› vard›r ve bunlar› görmezden gelme-
nin kimseye yarar› olmaz. Yolsuzluk, iç savafllar, kötü yönetim, hastal›k ve do-
land›r›c› liderler k›tadaki bir tak›m ülkelerde bulunmaktad›r. K›tan›n tarihi bi-
ze Afrika ve Afrikal›lar›n bu sorunlar›n tek nedenleri olmad›klar›n› anlatmak-
tad›r. Asl›nda sorun, t›pk› borç konusunda oldu¤u gibi, baflka bir yerde yat-
maktad›r. Borç sorununun bu kadar ciddi hale gelmesi sadece doland›r›c› li-
derlerin varl›¤›n› de¤il, kötü emeller için muazzam miktarda borç verilmesini
de gerektirmektedir. 

Bu makale Türkiye’de var olan Afro-pesimizmin Afrika ile daha yeni ge-
liflmekte olan iliflkilere zarar verebilece¤ini iddia etmektedir. Burada, Prof.
Sender’in yaklafl›m›n› izleyerek, Afro-pesimist bak›fl aç›s›n›n ciddi bir ekono-
mik iliflki gelifltirmek için yetersiz bir bafllang›ç noktas› oldu¤unu iddia ediyo-
rum. Bu uyar› zaman›nda ve gerekli bir uyar›d›r. Her ne kadar Türk yaz›n›n›n,
makalede daha sonra vurgulanaca¤› gibi, genel anlamda gerçekçi ve nesnel ol-
du¤u de¤erlendirilebilirse de, Afrika söz konusu oldu¤unda bir tak›m kötü ni-
yetli kullan›mlara rastlanmaktad›r.

Türkiye için Afrika’n›n gelifliminin, performans›n›n ve ekonomik potan-
siyelinin Afro-pesimizm prizmas›ndan yans›yarak anlafl›lmas› hatal› olacakt›r.
Sender (1999, s.90) “bu yaklafl›m›n basitli¤inin; bulant›, marjinalleflme ve kü-
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çümsemeye merakl› önde gelen kiflilerin kapitalist geliflimin yaln›zca itici di-
namikleri üzerinde yo¤unlaflarak Afrika’n›n yak›n dönem ekonomik tarihinin
di¤er önemli yönlerini gözden kaç›rmas› nedeniyle sosyal ve ekonomik de¤i-
flimin karmafl›k süreçlerini de¤erlendirmekten uzak” oldu¤u konusunda bizi
uyarmaktad›r. Sender’e göre bu tür abart›l› yarg›lara elefltirel bak›fl Afrika’n›n
gerçek ekonomik potansiyelini anlamam›za yard›mc› olacakt›r. 

Makale flu flekilde düzenlenmifltir: Bir sonraki bölüm Türkiye’nin Sahra-
alt› Afrika ile olan ticari iliflkilerinin boyutlar›n› de¤erlendirmektedir. 3. Bö-
lüm Afro-pesimist bak›fl aç›s›n›n temel noktalar›n›n vurgulanmas› ve Türki-
ye’deki ortam üzerindeki tehlikeli yans›malar› ile bafllamaktad›r. Bu bölüm sa-
dece sald›rgan bir tav›r oldu¤u için de¤il ayn› zamanda özellikle de siyasi eko-
nomi çerçevesinin somut temeli üzerine yap›lanm›fl tarihi bir bak›fl aç›s›n›n
prizmas›ndan incelendi¤inde bilimsel olarak da hatal› oldu¤u için, Afro-pesi-
mizmden kaç›n›lmas›n› önermektedir. 4. Bölüm insani ilerleme, tar›m›n geli-
flimi ve ekonomik geliflmeye iliflkin tarihi bulgular› vermektedir. Bu bölümde
ba¤›ms›zl›¤›ndan bu yana 1950’li ve 1960’l› y›llarda Afrika’n›n gelifliminin
çok h›zl› gerçekleflti¤ini göstermektedir. Sömürge döneminin zararl› etkilerine
ve geç bafllang›ca ra¤men, di¤er bölgelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda Afrika’daki
üretim güçlerinin geliflimi oldukça etkileyicidir. Bu muhakeme çizgisi Afrika
deneyiminin geneline daha farkl› bir flekilde ›fl›k tutmaktad›r. Bu nedenle, Af-
ro-pesimist bak›fl aç›s› temelinde uluslararas› örgütler taraf›ndan haz›rlanm›fl
olan politika önerilerinin sorgulanmas›na yard›mc› olmaktad›r. Son bölüm ise
bir tak›m dersler ç›kar›p sonuçlar de¤erlendirmektedir.

IIII..  AAffrriikkaa  --  TTüürrkkiiyyee  ttiiccaarrii  iilliiflflkkiilleerrii

Kamuoyu taraf›ndan da bilinen çok miktarda kan›t yak›n dönemde Tür-
kiye ile Afrika aras›ndaki ekonomik iliflkide art›fl oldu¤una iflaret etmektedir
(Çak›ro¤lu 2005, K›rbafll› 2005, Kara 2005). Yak›n dönemdeki bu ekonomik
iliflki kendini temelde ticaret hacminde göstermektedir. Ticari iliflkilerin ince-
lenmesi ülkeler ve bölgeler aras›ndaki her türlü ekonomik iflbirli¤inin seviye-
si ve yo¤unlu¤unu anlamaya yard›mc› olmaktad›r. Bu aç›dan, Türkiye’de ve
Afrika’da hem üretim niteli¤i hem de ticaretin gidiflat›nda yak›n zamanda ger-
çekleflen ve sürmekte olan de¤iflikliklerin etkisindeki farklar›n incelenmesi ge-
rekmektedir.1

Bu bölümde Türkiye ile Afrika aras›ndaki ekonomik iliflkinin düzeyini
anlamak amac›yla ticari istatistikler ele al›nm›flt›r. 

Ekonomik iliflkilerin art›fl› büyük oranda dünya ticaretinin ekonomik
döngüsünden kaynaklanmaktad›r. Geçti¤imiz y›llarda- Güneyden Güneye ti-
caretin öneminin art›fl›, baflta Çin ve Hindistan olmak üzere, geliflmekte olan
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baz› büyük ekonomilerdeki üretim art›fl›yla gerçekleflmifltir. Güneyden Güne-
ye ticaretteki bu art›fl Afrika’n›n ana ürünlerdeki pazar pay›n› tekrar kazanma-
s›n› sa¤lam›flt›r. UNCTAD (2005) raporu Güneyden Güneye yap›lan ana ürün
ihracat›ndaki art›fl›n “ticaretin yeni co¤rafyas›” olarak adland›r›lan fleyin esnek
özelli¤i haline gelebilece¤ini öngörmektedir. 

Türkiye’nin d›fl ticaret verilerinin flöyle bir gözden geçirilmesi Sahraalt›
Afrika’n›n tüm ihracat ve ithalattaki pay›n›n artma e¤iliminde oldu¤unu, bu-
nun da UNCTAD 2005 Ticaret Raporu’nun da belirtti¤i gibi, Güneyden Güne-
ye ticaretteki yak›n dönem geliflme e¤ilimini yans›tt›¤› ortaya koymaktad›r. 

2000-2004 döneminde Türkiye’nin toplam ihracat› %44 artarak 27,775
milyar dolardan 63.075 milyar dolara (tahmini) ulaflm›flt›r. Türkiye’nin Afri-
ka’ya (Kuzey Afrika ve Sahraalt› Afrika) olan toplam ihracat› %46 artm›flt›r,
ki bu art›fl toplam ihracat art›fl›ndan daha h›zl› bir art›fl› yans›tmaktad›r. Afrika
k›tas›na yap›lan ihracat 1.372 milyar dolardan bu dört y›lda yaklafl›k 3 milyar
dolara yükselmifltir. ‹hracat niteli¤i bak›m›ndan, Türkiye’nin ihracat› temelde
imalat ürünleri ile ifllenmifl g›dadan oluflmaktad›r. 

TTaabblloo  11..  ÜÜllkkee  ggrruuppllaarr››nnaa  ggöörree  iihhrraaccaatt  ((mmiillyyoonn  ddoollaarr))

*Tahmini

KKaayynnaakk::  DDeevvlleett  ‹‹ssttaattiissttiikk  EEnnssttiittüüssüü  ((DD‹‹EE)),,  22000044,,  ss..  228844..  

Yukar›daki tablo Türk ürünleri için Sahraalt› Afrika’n›n öneminin Kuzey
Afrika pazarlar›na göre daha h›zl› artt›¤›n› göstermektedir. K›taya yap›lan ih-
racatlar toplam Türk ihracat›n›n yaklafl›k %5’ini tutmas›na karfl›n, ticaret hac-
minin büyüme oran›, yak›n dönemde imzalanan ikili ticaret anlaflmalar› ve uy-
gun küresel e¤ilimler Afrika pazarlar›n›n Türk ihracat› için önemini art›racak-
t›r. 
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Türkiye’nin Afrika k›tas›ndan yapt›¤› ithalat, ihracat›ndan daha fazlad›r.
2000 y›l›nda Türkiye Afrika k›tas›ndan 2.714 milyar dolar de¤erinde mal ve
hizmet ithal etmifltir. Bu miktar Türkiye’nin toplam ithalat›n›n %5’ini olufltur-
maktad›r. 2004 y›l›nda Türkiye’nin ithalat› 2000 y›l›nda 54.503 milyar dolar
seviyesinden %55 oran›nda artarak 2004 y›l›nda 97.362 milyar dolar seviyesi-
ne ç›karken, Afrika k›tas›ndan yap›lan ithalat›n oran› %5’te kalm›flt›r, ancak bu
oran 4.782 milyar dolara denk gelerek söz konusu miktarda ciddi bir art›fl ol-
du¤unu göstermektedir. 

TTaabblloo  22..  ÜÜllkkee  ggrruuppllaarr››nnaa  ggöörree  iitthhaallaatt  ((mmiillyyoonn  ddoollaarr))  

* Tahmini            

KKaayynnaakk::  DDeevvlleett  ‹‹ssttaattiissttiikk  EEnnssttiittüüssüü  ((DD‹‹EE)),,  22000044,,ss..  228855..

Tablo 2 Türkiye’nin Afrika k›tas›ndan yapt›¤› ithalat›n 2000-2004 döne-
minde %56 oran›nda artt›¤›n›, bunun da toplam ithalattaki art›fltan daha h›zl›
bir art›fl oldu¤unu göstermektedir. ‹thalat›n niteli¤i bak›m›ndan, Türkiye Afri-
ka’dan baflta hammade ve imalat ürünleri almaktad›r. Bu e¤ilim imalat sana-
yisine sahip geliflmekte olan ülkelerin Afrika ürünlerine olan talebindeki art›fl-
la da uyum içindedir. Bu flekilde Afrika ile olan d›fl ticaret hadlerinin karfl›l›k-
l› refah ve gelire olan etkisinin, dünyan›n geliflmifl bölgelerinin ticari etkileriy-
le karfl›laflt›r›ld›¤›ndan daha yararl› olmas› beklenebilir.

Afrika genelinde ticaret rakamlar›na gelince, 1960’l› y›llardan bu yana
görülmedik bir flekilde, 1990’l› y›llarda ihracat hacminde art›fl gözlenmekte-
dir. UNCTAD Raporu’na (2005) göre petrol, mineral ve maden ürünlerinin
yüksek fiyatlar›na ba¤l› olarak baz› Afrika ülkelerinin d›fl ticaret hacimleri iyi-
leflmifltir. Afrika’daki baz› ülkelerde, fiyat hareketlerinin ihracata dayal› al›m
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gücüne olumlu etkisi ihracat hacmindeki art›flla güçlenmifltir. Afrika’da ihra-
cat kalemlerindeki çeflitlenme yavafl olmufltur ve ihracata dayal› al›m gücü
1996’da 1980 seviyesine yükselmifltir. 2000 y›l›ndan bu yana, Asya’n›n h›zla
geliflmekte olan ülkelerinin belirli ana ürünlere olan talebinin yükselmesi Af-
rika’n›n d›fl ticaret hadlerini di¤er bölgelere göre daha çok art›rm›flt›r. 1999 ile
2004 aras›nda bu mallar›n uluslararas› fiyatlar›ndaki de¤ifliklikler, Latin Ame-
rika’da %58 ve Do¤u ve Güney Asya’da %11’lik düflüfle nazaran, Afrika’n›n
d›fl ticaret hadlerinde %30 oran›nda art›fla neden olmufltur.2

Afrika’daki olumlu duruma karfl›n, UNCTAD Raporu (2005, s.94) “küre-
sel talebin h›z kesmesi nedeniyle bölgenin di¤er bölgelere göre halen tehlike-
lere daha aç›k oldu¤unu, sürdürülebilir bir iyileflmeden ziyade Afrika’n›n d›fl
ticaret hacimlerinde yak›n dönemde ortaya ç›kan olumlu de¤iflimin sadece di-
¤er bir geçici patlama” olabilece¤ini belirtmektedir. Herhangi bir ekonomik
düflüflte hangi bölgenin daha fazla yaralanma olas›l›¤› oldu¤u tam olarak tah-
min edilemeyece¤i için Afro-pesimizm bu aç›dan de¤erlendirilmelidir. 

Ticaret gelirlerinin da¤›l›m› ve kullan›m› d›fl ticaret hacimlerindeki art›-
fl›n en önemli yönüdür. 2002’den bu yana d›fl ticaret hacimlerinin iyileflmesi,
Sahraalt› Afrika istisna olmak üzere, geliflmekte olan ülkelerin büyük ço¤un-
lu¤unda ülkeiçi gelirler üzerinde, Fildifli Sahili’nde %10,3 ve Gana’da %5 ol-
mak üzere, çok az etkili olmufltur. Mineral ve maden ürünleri ihraç eden Afri-
ka ülkeleri olan Güney Afrika ve Zambiya’n› her ikisi de ülke içi gelire göre
daha fazla olmufltur. 

Ticaretin iyileflmesi nedeniyle ortaya ç›kan gelir art›fl› Afrika’y› Türk ih-
racat› için önemli bir hedef haline getiren toplam talepteki art›fla yol açm›flt›r.
Bu durum Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen’in sözlerinden de anlafl›lmaktad›r:
“Türkiye 2004 y›l›nda 3 milyar dolar seviyesinde olan Afrika ihracat›n› 2008
y›l›nda 10 milyar dolara ç›karmay› hedeflemektedir.” (Sabah, 2005).

Türkiye aç›s›ndan, Afrika’yla olan ticari ve ekonomik iflbirli¤indeki can-
l›l›¤›n artmas› k›tan›n hak etti¤i flekilde dengeli ve nesnel olarak de¤erlendiril-
mesini gerektirmektedir. Sonraki bölümde Afrika’y› anlamak için bir yöntem
olarak Afro-pesimizmin sorgulanmas›yla bu gerek yerine getirilmektedir.

IIIIII..  AAffrroo  --  PPeessiimmiizzmm::  ““UUggaannddaa’’ddaa  bbiillee  oollmmaazz!!””

Genel anlamda Afrika konusunda Türk yaz›n› üstünlük gütmeyen müflfik
bir tav›r içindedir. Bir UNESCO görevlisi Türk kökenli öncü Afrika uzman›
Dr. H›fz› Topuz’un 1960’l› ve 1970’li y›llardaki gazete yaz›lar› ve bu yaz›lar›
izleyen k›tayla ilgili kitaplar› Afrika’yla ilgili insani duygular›n oluflmas›nda
etkili olmufltur. Bununla birlikte Türkler’in ço¤u için sempatik bak›fl aç›s› Af-
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rika’n›n Bat› sömürgecili¤i deneyiminden kaynaklanan rahats›z edici olaylara
dayanmaktad›r (K›vanç, 1979). Ça¤dafl Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk ve arkadafllar› önderli¤inde yap›lan ulusal kurtulufl savafl›yla sömür-
geci sald›r› alt edilmemifl olsayd›, Türkiye’de neler olabilece¤i Afrika’daki sö-
mürgecili¤in çirkin yüzünde ifade bulmaktad›r.

Türkiye’de sömürge karfl›t› unsurlar›n gücü belgelere dökülmüfl ve pek
çok çal›flmaya konu olmufltur. Birçok aç›dan, Türkler kendi sömürge karfl›t›
ulusal kurtulufl savafllar›n› Afrika’da 1960’l› y›llarda ortaya ç›kan özgürlükçü
hareketlerle iliflkilendirmektedirler. Bu bak›mdan, Dr. H›f›z Topuz’un sömür-
geci Belçika taraf›ndan öldürülen Afrikal› kahraman ve ça¤dafl Kongo’nun ku-
rucusu Lumumba üzerine çal›flmas› Türkiye’de bilincin artmas›na önemli bir
katk› olarak durmaktad›r. 

Daha yak›n dönemde, Birikim isimli oldukça sayg›n entellektüel bir der-
gi bir say›s›n› Afrika’daki olaylara ay›rm›flt›r. Bu özel say›n›n ismi Afrika: Ay-
n›m›z, Aynam›z’d›r. Buradaki “bizim” Türk halk›n› kast etmektedir. Ayr›ca
Türkiye’de politik yelpazenin hem solunda hem de sa¤›nda sömürge karfl›t›
genifl bir yaz›n bulunmaktad›r. Bu çal›flmalar sömürge karfl›tl›¤› a¤›rl›kl› bir
bak›fl aç›s›yla Afrika deneyimini daha nesnel bir gözle yorumlaya çal›flmakta-
d›r. 

Öte yandan, Türkiye’de Afrika üzerine bir baflka söylem daha bulunmak-
tad›r. Bu söylem iflah olmaz bir cehaletle donanm›flt›r, Afrika’y› karanl›k, sa-
vafllar ve yolsuzlukla parçalanm›fl bilinmeyen bir k›ta olarak görmektedir. Ay-
r›ca, bu söylem Afrika’y› “fakir, önemsiz, suçlu, cahil, geri kalm›fl, hastal›kl›,
umutsuz, gülünç vs.” olarak tan›mlamaktad›r. Bu söylemin dikkat çekici bir
özelli¤i tüm Afrika k›tas›n› büyük homojen tek bir ülke olarak görme e¤ilimi-
dir. Bu görüfl, Kuzeyden Güneye Do¤udan Bat›ya k›y›dan çal›l›klara ülkeler
aras›nda var olan gözle görülür farkl›l›klara karfl›n, k›tada var olan 53 ülkenin
ekonomik, siyasi ve tarihi deneyimini ayn› tek deneyim oldu¤unu varsaymak-
tad›r. 

Ne yaz›k ki, Afrika gerçeklerinden habersiz bu tür görüfllere birçok gaze-
tecinin yaz›lar›nda, kitle iletiflim araçlar›nda, akademik camiada ve toplumda
rastlanmaktad›r. Baz›lar› Afrika’y› kabilelerden oluflan geri kalm›fl bir yer ola-
rak görmektedir. Kötülük için bir k›stast›r.3 Bu onur k›r›c› söylem duyars›zl›k
ve s›n›rs›z cehaletle beslenen münasebetsiz bir söylemdir. Örne¤in, Türki-
ye’de olan korkunç ve i¤renç bir olayla ilgili k›zg›nl›¤›n› anlatmak istedi¤in-
de baz› sayg›n köfle yazarlar› yaz›lar›nda “Uganda’da bile Olmaz!” diyebil-
mektedirler. Afrika ile ilgili benzer görüfllere bazen popüler bas›nda, bazen po-
püler kültürde ve bazen de e¤itimli insanlar›n görüfllerinde rastlan›lmaktad›r.
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Türfkiye’de Afrika üzerine bu tür görüfller Bat› dünyas›n›n üretti¤i daha gelifl-
mifl Afro-pesimist yaz›ndan etkilenerek güçlenmifltir. 

Türkiye e¤er Afrika’daki ülkelerle eflit ortaklar olarak karfl›l›kl› yarar sa¤-
layan iliflkiler gelifltirecekse Afro-pesimist yaklafl›m›n kullan›m›ndan kaynak-
lanan tehlikelerin fark›nda olmak durumundad›r. Bu tür bir yaklafl›m düflman-
ca olup kolayca iliflkileri k›r›lgan hale getirebilir. Afro-pesimizm farkl›l›klara
sayg› göstermemektedir ve yönlendirmeye aç›kt›r. Afro-pesimist görüfl Türki-
ye’nin Afrika’yla yeni geliflen iliflkilerinin duyars›z siyasetçiler, ifl adamlar› ve
sözde ayd›nlar›n elinde zay›flayabilece¤i bir ortam oluflmas›na yard›mc› ola-
bilir. Hatta Afro-pesimizm rekabet içindeki güçlerin elinde etkili bir silaha dö-
nüflebilir. 

Bat›’da Afrika ile ilgili görüfller alayc› ve ço¤unlukla yanl›flt›r. Örne¤in,
The Economist (13-19 May›s 2000) “Umutsuz K›ta” bafll›¤›yla Afrika’yla il-
gili özel bir say› ç›karm›flt›r. Bu say›da, Afrikal› liderler ve buraya ba¤›fl ya-
panlar›n ahmak olduklar› söylenmifltir. Münferit durumlarda bu söz geçerli
olabilir, ancak tüm k›tay› bu flekilde tan›mlamak ve “Afrika toplumu”nu hep-
ten suçlamak do¤ru olamaz. Bu yaklafl›m duyars›z ve münasebetsiz bir tak›m
kiflilerin düflünce yap›s›ndan kaynaklan›yor olabilir. 

Bu tür insanlar için Afrika kötü beslenmektedir, fakir ve tozludur ve do-
land›r›c› diktatörler taraf›ndan yönetilmektedir. Örne¤in, bir grup Bat›l› paral›
askerin baflar›s›z darbe giriflimiyle ilgili olarak, sayg›n ‹ngiliz gazetesi “The
Guardian”, yak›n dönemde “Boeing 727-100 ile yolculuk eden kiflilerin, deniz
afl›r› petrolle kötü yollardan yeni zengin olmufl bir tiran taraf›ndan yönetilen
Bat› Afrika’daki küçük, s›tmal› bir ülke olan Ekvator Ginesi’nde darbe yap-
mak için yola ç›kt›klar› iddia edilmektedir.” fleklinde yazm›flt›r. 

Uçaktaki adamlar kaç›n›lmaz olarak (!) 007 James Bond tarz› biri taraf›n-
dan yönetilmektedir: “Eski Estonyal› ve eski bir SAS askeri olan (dolay›s›yla
sayg›n bir beyefendi!) Mr. Simon Mann, AK47 silahlar›, havan topu ve 75.000
civar›nda cephane almak için ülkeye inen bir uçak dolusu paral› askerle birlik-
te ‹ngiltere’nin Afrika’daki bafl düflman› olan Zimbabwe’nin Harare Havaala-
n›’nda tutuklanm›flt›r.” Durumun ciddiyetini fark eden Mr. Mann yüksek gü-
venlikli Chikuribu hapishanesindeki hücresinden, baflta silah tüccar› olan eski
Baflbakan Demir Leydi Margaret Thatcher’›n o¤lu olan Mark Thatcher’›
(Mann’›n notlar›nda Scratcher denen) ima eden mektuplar yazmaya bafllam›fl-
t›r. Mr. Mann daha sonra “ilk bak›flta Bat› Afrika’n›n unutulmufl bir köflesin-
deki mahkum bir çocu¤un kendi maceras›ndan fazla bir fleymifl gibi görünme-
yen biriyken, daha sonra ‹ngilizlerin üst düzey çevrelerinde ba¤lant›lar› olan
sa¤ kanat ifl adamlar› zümresiyle iliflkilendirilmeye bafllam›flt›r.”4

Bu kadar “Beyaz Adam›n yükü” yeter. 
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Bu tür Afro-pesimist görüfller sadece düflmanca ve zararl› de¤ildir, ayn›
zamanda Afrika’n›n gerçek potansiyelini ve ekonomik performans›n› anlama-
y› da engellemektedir. Türkiye’nin Afrika’yla kendine özgü iliflkilerinden yo-
la ç›karak bir söylem gelifltirmeye ihtiyac› vard›r. Ayr›ca, Türkiye Bat›’da ge-
lifltirilen kurumsallaflm›fl Afro-pesimizmden kaç›nmal› ve Avrupa Birli¤i ile
tam üyelik müzaekereleri sürecinde kendini gösteren, dünya ile olan kendi de-
neyiminden yola ç›karak Afrika deneyimini de¤erlendirmelidir. 

Bir sonraki bölüm öncelikle insani geliflmeye odaklanarak Afrika’n›n
ekonomik performans›n› ele almaktad›r. ‹nsani geliflmeyi OECD’nin yüksek
gelirli ülkelerinin ve Türkiye’nin de¤erleriyle karfl›laflt›rmaktad›r. Afrika’daki
tar›m ve kentleflme de ayr›ca di¤er geliflmekte olan ülkelerin deneyimleriyle
karfl›laflt›r›lm›flt›r. 

IIVV..  KKaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaall››  bbaakk››flfl  aaçç››ss››nnddaann  AAffrriikkaa’’nn››nn  ggeelliiflfliimmii

Afrika’n›n ço¤unlu¤u ekonomik kalk›nmaya geç bafllam›flt›r. Birçok yön-
den, Afrikal›lar hala sömürge döneminin y›k›c› etkilerini üstlerinden atmaya
çal›flmaktad›r. 1950’lerde, yani Afrikal›lar’›n sömürgecileri yenerek kendi ka-
derlerini ellerine ald›klar›ndan bu yana insani geliflme ve refah aç›s›ndan güç-
lü geliflme kaydettikleri yönünde bulgular bulunmaktad›r.5

Afro-pesimizmin önde gelen karfl›tlar›ndan Prof. John Sender vurgula-
maktad›r ki (Sender 1999, ss. 100 – 101).

“Afrika’daki geliflim hakk›nda düflünmek bir insan›n kafas›nda ayn› anda
en az›ndan iki tür düflünce olmas›n› gerektirir. Baflar›s›zl›k, kötü beslenmenin,
hastal›¤›n, soyguncu devletlerin ve savafl›n ayn› anda her yerde oldu¤unu vur-
gulamak veya halen birçok Afrikal›’n›n içinde yaflad›¤› sefalet karfl›s›nda nef-
retle alt üst olmak yeterli de¤ildir. Bunun yan›nda geçti¤imiz 50 y›l içinde mil-
yonlarca s›radan insan›n yaflam›n›n baz› yönleri de¤iflti¤ini kabul etmek gerek-
mektedir. Ancak tüm bu süreçlerin karmafl›kl›¤› ve farkl›l›¤›n›n aç›kça anlafl›l-
mas› temelinde ve ayn› zamanda geçmiflteki ekonomik politikalar›n sonuçlar›-
n›n elefltirel analiziyle siyasi anlamda gerçekçi kalk›nma stratejileri gerçeklefl-
tirilebilir.”

John Sender’in elefltirileri politika yapanlar›n entelektüel hatalar›na ge-
çerli ve önemli bir anlay›fl getirmektedir. Politikac›lar›n kafalar›nda iki farkl›
düflünceyi ayn› anda tutabilme yeteneklerini baflta Afrika deneyiminin Afro-
pesimist yorumlar› engellemektedir. Asl›nda Afrika’n›n hikâyesi yayg›n olarak
kullan›lan makroekonomik göstergelerin ve Afro-pesimizmin basitlefltirici yo-
rumunun öngördü¤ünden çok daha karmafl›kt›r.
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Kalk›nmaya politik ekonomi yaklafl›m› insan refah›n›n iyilefltirilmesini
bunun alt›nda yatan nedensel ekonomik süreçlerle iliflkilendirmektedir. Buna
göre insan refah›n›n iyilefltirilmesi iflçilerin say›s›ndaki art›fl etraf›nda flekille-
nen s›n›f iliflkilerinin de¤iflmesinden kaynaklanan zenginlikle yakalanabilir.
Bu türden bir kalk›nma, toplumun k›rsal-tar›m toplumundan sanayiye dayal›
kent toplumuna dönüflmesine iflaret etmektedir. Vas›fl› iflçilerin, teknolojinin
ve üretimin di¤er araçlar›n›n iyileflmesi buna efllik eden süreçtir. Böyle bir dö-
nüflüm daha dinamik üretim iliflkilerinin varl›¤›n› gerektirmektedir. Günümüz-
deki kapitalist geliflmenin insan tarihinin ilerici dinami¤i oldu¤u görüflünün
Afrika’da kat edece¤i daha uzun bir yol vard›r ve bu süreç gittikçe daha çok
Afrikal› yerli kapitalist s›n›flar›n liderli¤inde gerçekleflmektedir. Bu süreç eko-
nomide tar›m›n rolünün görece azalmas›n› ve sanayi ve kentleflmenin artmas›-
n› öngörmektedir.

Sender’›n (1999) üretti¤i verilerin bu bölümdeki kullan›m› insani gelifl-
me göstergelerine odaklanmaktad›r. 1950’lerde ortalama yaflam süresi 40 y›l-
dan azd›. 1995’te ise 1960’l› y›llardaki ortalama yaflam süresine göre bu süre
10 y›l artm›flt›r. 1950’lerden önce 5 yafl alt› bebek ölüm oranlar› Kenya ve
Zimbabwe’de do¤an bebeklerin yar›s›n›n do¤umdan sonra pek uzun yaflama-
d›¤›n› gösteriyordu. 1948’te Burkina Faso’da 5 yafl alt› bebek ölüm oran› her
1000 bebekten 400 tanesinin öldü¤ü yönündeyken, bu oran da yar›ya inmifltir.
1935’te Gana’da 5 yafl alt› ölüm oran› bugünkü oran›n üç kat›yd›. 9 Sahraalt›
ülkesinde ortalama yaflam süresi HIV-AIDS yüzünden %10 ya da daha fazla
azalm›flt›r. Di¤er bir deyiflle, HIV-AIDS olmasayd› ortalama ömür 5 y›l daha
uzayacakt›.6

Afla¤›daki tablo Sahraalt› sosyal verilerini Türkiye ve OECD ülkeleriyle
karfl›laflt›rmaktad›r. Türkiye’deki yaflam süresi ve bebek ölüm oranlar› Afri-
ka’dakinden çok daha iyi bir duruma iflaret etmektedir.
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TTaabblloo  33::  KKaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaall››  ssoossyyaall  vveerriilleerr

KKaayynnaakk::  DDüünnyyaa  kkaallkk››nnmmaa  ggöösstteerrggeelleerrii  ((22000055))

John Sender (1999) kad›nlar›n ilkokul, ortaokul ve yüksek ö¤retim dü-
zeylerindeki okuryazarl›¤›n› insani geliflme göstergesi olarak ele almaktad›r.7

Okuryazarl›k oranlar› bak›m›ndan, Sahraalt› Afrika’n›n nüfusunun %90’› elli
y›l önce okuryazar de¤ildi. Kad›nlar okula gidemiyordu. 1995’te, Sahraalt› Af-
rika’daki yetiflkin kad›nlar›n neredeyse yar›s›n›n okuryazar oldu¤u tahmin
edilmektedir. Bu durum Güney Asya, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika’da gelifl-
mekte olan birçok ülkenin yan›na yaklaflamad›¤› bir baflar›y› yans›tmaktad›r.8

Ayn› tarihte fiili’deki yetiflkin kad›nlar›n %80’i, Meksika ve Filipinler’dekile-
rin yar›s›ndan fazlas›, Tayland’dakilerin üçte birinden fazlas› ve Singapur’da-
kilerin beflte birinden fazlas› okuryazard›r. 19. yüzy›l›n ortalar›nda baz› ‹ngi-
liz ve Gal ülkelerindeki yetiflkin kad›nlar›n ancak üçte biri okuryazard›r.
1930’lu y›llar›n sonunda Tayvan’da ilkokula kay›t oran› %80’ler civar›ndayd›,
Kore’de ise %40’t›. 1949-1950’de Frans›z hâkimiyetindeki Bat› Afrika’da er-
kek ve kad›nlar›n ilkokula kay›t oran› %6, Tanzanya’da %10, Nijerya’da %16
idi. 1980-1993 aras›nda ilkokula kay›t oran› Sahraalt› Afrika’da on milyon art-
m›flt›r. Nijerya, Tanzanya ve Kenya gibi büyük Afrika ülkelerinde 1970’ten bu
yana k›z çocuklar›n›n y›ll›k ilkokula kay›t oran› 5 kat artm›flt›r.

YYeennii  TTüürrkk--AAffrriikkaa  EEkkoonnoommiikk  ‹‹lliiflflkkiilleerrii 159



TTaabblloo  44::  KKaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaall››  ssoossyyaall  vveerriilleerr

KKaayynnaakk::  DDüünnyyaa  KKaallkk››nnmmaa  GGöösstteerrggeelleerrii  ((22000055))

Sender’in (1999) kulland›¤› verilere göre, 1950’lilerin bafl›nda Afrika ül-
kelerinin ço¤unda befl yüzden az k›z çocu¤u ortaokula kay›t olmufltur. Mo-
zambik’te 1930’da, bir tane ortaokul vard›, o da baflkentteydi ve kay›tlara gö-
re sadece bir k›z çocu¤u kay›tl›yd›. 1950’de bu say› 321’e ç›km›flt›r ve 1990la-
r›n bafl›nda 66.000’den fazla k›z çocu¤u ortaokula kay›tl›d›r. K›z çocuklar›n
okullaflma oran› Sahraalt› Afrika’da 1960’lara kadar binde 1 ile %4 aras›nda

160 YYüükksseelleenn  AAffrriikkaa  vvee  TTüürrkkiiyyee    //    RRiissiinngg  AAffrriiccaa  aanndd  TTuurrkkeeyy



de¤iflen düflük düzeylerde kalm›flt›r ancak bu tarihten sonra ciddi yükselifl gö-
rülmektedir. Asl›nda, UNESCO rakamlar›na göre ortaokula giden çocuklar›n
aras›nda Sahraalt› Afrikal› k›z çocuklar›n›n oran› %44 olup, %37 ile Güney
Asya, %43 ile Çin’den daha yüksektir. 1960’lardan sonra ilk ve ortaokula ka-
y›t oranlar›n›n ivme kazanmas› k›z çocuklar›n›n yüksek ö¤renime kay›t oran-
lar›n›n h›zla artmas›yla 1980’lerden bu yana da sürmektedir. Sahraalt› Afri-
ka’da k›z çocuklar›n›n okullaflma oranlar› y›lda %12,4 olarak dünyadaki di¤er
bölgelerde olmad›¤› kadar h›zl› gerçekleflmektedir. 

Ayr›ca Afrikal›lar iyileflen fiziki altyap›dan da yararlanm›fllard›r. Tablo
4’teki karfl›laflt›rmal› verilerden izlenebilece¤i gibi, k›rsal alanlarda içme su-
yuna eriflim iyileflmifltir. 1970’lerde oran %10’un alt›nda iken günümüzde Af-
rika nüfusunun yar›s›ndan fazlas›n›n temizlik ve temiz suya eriflimi vard›r. fio-
selerin uzunlu¤u 1000 km2’lik alanda 3,8 km’den 1990’da 8,9 km’ye ç›km›fl-
t›r. Elektrik üretimi 1980 ile 1994 aras›nda %56 artm›flt›r. Ulafl›m ve güç a¤la-
r›n›n yayg›nlaflmas› Afrikal›lar›n di¤er önemli iletiflim araçlar›na, kültürel de-
¤iflim, radyo, televizyon ve yak›n dönemde de internet eriflimlerini sa¤lam›fl-
t›r. 1914’te Nijerya’daki en önemli gazetenin, Lagos Weekly Record, tiraj›
700’dü. 1990’lar›n bafl›nda gazetelerin toplam tiraj› 2 milyona yaklaflm›flt›r. 

TTaabblloo  55::  KKaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaall››  bbüüyyüümmee  vvee  nnüüffuuss

KKaayynnaakk::  DDüünnyyaa  KKaallkk››nnmmaa  GGöösstteerrggeelleerrii  ((22000055))
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Sahraalt› Afrika’da GSMH’nin yeterince iyi ölçülemeyen unsurlar›ndan
birisi tar›md›r. Afrika’da tar›m çok önemlidir ve toplam GSMH’n›n %30-
%55’ini oluflturdu¤u tahmin edilmektedir. Afrikal›lar›n neredeyse %70’i ta-
r›mla geçinmektedir, çal›flanlar›n yar›s›ndan fazlas› kad›nd›r. Tar›m, yak›n dö-
nemde 20 Sahraalt› Afrika ülkesinin toplam ihracat›n›n yar›s›ndan fazlas›n›
sa¤layarak döviz gelirlerinin en önemli kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Afrika ta-
r›m›n›n performans›yla ilgili kötümser düflünceler bulunmaktad›r ve genellik-
le iyi puan almamaktad›r. 

Bununla birlikte, Sender (1999) varolan verilerin azl›¤› nedeniyle böyle
bir de¤erlendirmeyi elefltirmektedir ve en yayg›n kullan›lan tar›m istatistikle-
rinin daha iyimser bir analizini sunmaktad›r. Tar›mdaki geliflmelerin di¤er iler-
leme göstergeleriyle tutars›zl›k içinde olmad›¤›n› göstererek var olan göster-
geleri tarihsel bak›fl aç›s›yla incelemektedir. 

“Azalan tar›msal üretim” iddialar›na ra¤men Afrika’n›n tar›msal büyü-
mesi mant›ken beklenebilece¤i kadar h›zl› olmufltur. Sender’a göre (1999),
Sahraalt› Afrika’daki tar›msal üretimin bileflik büyüme oran› 1965 ile 1995
aras›ndaki 31 y›lda toplam %2,34 olmufltur. Sahraalt› Afrika’daki nüfusun ne-
redeyse yar›s›n› içeren sekiz ülkede bileflik büyüme oran› y›lda %2,6 ile daha
da h›zl›d›r. Nijerya’da, y›lda %3, Fildifli Sahili’nde %4’ten fazlad›r. Bölge ge-
nelinde tar›msal üretimin büyümesi 1984’ten sonra h›z kazanarak 1996’da y›l-
da %3,1’e yükselmifltir. Japonya dâhil geliflmifl kapitalist ülkelerin büyüme
oranlar› sanayileflmelerinin ilk dönemlerinde uzun süre y›lda %1,5’in alt›nda
kalm›flt›r. 

TTaabblloo  66::  SSaannaayyii  vvee  ttaarr››mm  
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Ayr› ayr› bak›ld›¤›nda her bir ürünün tar›msal üretimi daha da h›zl› büyü-
müfltür. Örne¤in 31 y›ll›k dönemde, m›s›r üretimi y›lda %3,4, kümes hayvan-
c›l›¤› %4,6, çay %5,6, meyve sebze ihracat› %5 ve kâ¤›t ve mukavva üretimi
%9 artm›flt›r. Bu büyüme oranlar›n›n h›zl› kentleflme ba¤lam›nda gerçeklefl-
mesi dikkate de¤erdir. Bat› Afrika’da kentleflme sanayi devrimi s›ras›nda Bat›
Avrupa’daki kentleflmeden daha h›zl› olmufltur. Afrika’n›n di¤er bölgelerinde
kentleflme bu kadar h›zl› olmasa da, tar›mdaki iflgücü önemli üretkenlik geti-
risi baflarm›flt›r. Tar›mdaki ekonomik olarak aktif nüfusun artma h›z›n›n
(%2,2) üretimdeki büyümeden (%2,8) daha yavafl oldu¤u düflünüldü¤ünde bu
durum daha etkileyici olmaktad›r. 

Afrika tar›m›nda emek üretkenli¤inin art›fl› teknolojideki de¤iflime ve
kullan›lan baz› tekniklerin de¤iflmesine ba¤l› olarak gerçekleflmifltir. 1965-
1993 y›llar› aras›nda sulanan alan 2 milyon hektar artarak toplam alan›n
%75’ine ulaflm›flt›r. Gübre ve traktör kullan›m› önemli ölçüde artm›flt›r. Artan
üretkenlik ve teknik de¤iflim sonucunda hektar bafl›na düflen, m›s›r, pirinç,
bu¤day, patates, kasava ve çay gibi bir dizi üründe art›fl olmufltur. 19. Yüzy›l-
da hektar bafl›na büyüme oran› çok daha yavaflt›. 

Baflka etmenler de tar›mdaki üretici güçlerin düzeyindeki de¤iflime katk›-
da bulunmufltur. Yeni tekniklerin kullan›m›yla vas›fl› iflçilerin kullan›m› art-
m›flt›r. Son 30 y›lda Sahraalt› Afrika’da ulusal tar›m araflt›rma sistemlerinde
üniversite mezunu bilim adamlar›n›n say›s› %600 artm›flt›r. Üniversitelerde
tam zamanl› çal›flan araflt›rmac›lar›n oran› y›lda %10 oran›nda artm›fl ve son
30 y›lda bu araflt›rmac›lar›n birço¤u doktora sonras› e¤itimlerini tamamlam›fl-
lard›r. Ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› s›rada Tanzanya’da 15, Mozambik’te 4 üni-
versite mezunu araflt›rmac› vard›. 1960’ta Kongo Demokratik Cumhuriye-
ti’nde sadece bir lise bulunuyordu. 

Hektar bafl›na düflen tah›l üretiminin daha yüksek oldu¤unu ve di¤er bir-
çok geliflmekte olan bölgeye göre daha h›zl› artt›¤›n› belirtmek önemlidir. An-
cak onlar›n bafllang›çtaki durumu Sahraalt› Afrika’dan çok daha farkl›d›r. Ör-
ne¤in, Tayland’›n ekilebilir arazisinin üçte biri sulan›yordu, bu da yüzy›llard›r
yap›lan yat›r›mlar›n arazi altyap›s›n› iyilefltirdi¤ini göstermektedir. 

Genel olarak, tarihsel perspektiften di¤er bölgelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
Afrika’n›n insani geliflmesi ve ekonomik büyümesi etkileyici ve dikkate de¤er
olmufltur. Kan›tlar burada Afro-pesimizm olarak adland›r›lan görüflü çürüt-
mektedir. 
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VV..  SSoonnuuçç

Afrika’n›n ekonomik potansiyeli ile ilgili iddialar›n ço¤unun suça batm›fl
ve hanedanl›¤a dayal› devletleriyle, yozlaflm›fl bürokratlar›, baflar›s›z olmufl
pazarlar› ve toplumlar›yla yard›ma ba¤›ml› bir k›tan›n kötümser de¤erlendiril-
mesine odakland›¤›n› iddia etmifltim. Bir dizi tarihi ve istatistiksel veriye at›f-
ta bulunarak burada Afrika’n›n ekonomik potansiyelinin heterojen, karmafl›k,
her türden soruya aç›k bir kafayla nesnel ve seküler bir çal›flma yürütmeyi ge-
rektiren bir yap›da oldu¤unu göstermifl oldum. 

Economist’in kibirli “Afrika: Bir Umutsuz K›ta” bafll›¤›na ve k›tan›n
benzer Afro-pesimist de¤erlendirmelerine cevaben, Afrika deneyiminin dün-
yada her yerde oldu¤u gibi kendilerine ait umuduyla, tarihi ve haf›zas›yla bir-
çok insana sahip oldu¤unu söylemeye cesaret ediyorum. Afrikal›lar binlerce
y›ld›r varl›klar›n› güvence alt›na almak için kendi yollar›n› ve yöntemlerini
milim milim çizmifllerdir, ki bu varl›k onlar “Afrika’n›n peflindeyken” Bat›l›
sanayi devlerini beslemifl ve büyütmüfltür. Birçok insan s›tma, HIV-AIDS ve
di¤erlerinde oldu¤u gibi k›tan›n sorunlar›n›n çözümlerinin de, umut ve ilha-
m›n da k›tan›n kendisinde oldu¤u konusunda benimle ayn› fikirde olacakt›r. 

Yukar›da belirtilen ticaret yöntemleri ve d›fl ticaret hacimlerinin etkisi
Türkiye’nin Afrika ile daha yak›n ortakl›k gelifltirmesinin ülkemiz için fayda-
l› olaca¤›na iflaret etmektedir. Bu nedenle, bu noktada karfl›l›kl› yarar sa¤laya-
cak iliflkileri Afro-pesimizmin tehlikeli ve zehirli söyleminin yaralayabilece-
¤ine dikkat çekmekte yarar var. 

Afrika k›tas›yla iliflkilerin geliflti¤i yeni bir döneme girerken Türkiye’nin
kendi sömürge karfl›t› tarihini hakk›yla aç›klamaya ve Afrika deneyimini hak-
k›yla anlamaya ancak bunu Afro-pesimizmin kibirli prizmas›ndan de¤il de
nesnel ve bilimsel çal›flmalarla yapmaya ihtiyac› vard›r. E¤er bu çal›flma bu
yönde bir ad›m at›lmas›n› sa¤l›yorsa baflar›l› oldu¤u kabul edilebilir. 
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* Kadir Has Üniversitesi, ‹ktisat Bölümü, Ö¤retim Görevlisi, ‹stanbul. 
1 Etkinin temel farkl›l›¤› farkl› emek piyasas› koflullar›ndan kaynaklanmaktad›r.

Sender John, Cramer Chris, Oya Carlos (2005). Türkiye’de, yak›n dönemdeki üretken-
lik kazan›mlar› AB ile yap›lan gümrük birli¤i anlaflmas›ndan sonra ortaya ç›kan esnek
emek piyasas›na ve düflük ücretlere dayanmaktad›r. Türkiye’de düflük becerilere sahip
imalatç›lar için ücret belirlenmesi hammadde mallar›ndaki durumla oldukça benzerlik
göstermektedir. Afrika’da ise hammade ürünleri için ihracat fiyatlar›ndaki göreceli dü-
flüfl talepteki fiyat esnekli¤inin daha düflük olmas› nedeniyle ortaya ç›kan düflük gelifl-
me hacmiyle iliflkilidir (bu durumun tersi de geçerlidir. ‹hracat yönünden bak›ld›¤›nda,
etki imalatla hammade ürünlerinin paylar›na gore farkl›l›k gösterirken, ithalat k›sm›n-
da, özellikle ülkelerin gelirini belirleyen petrole ve sanayi hammaddelerine ba¤›ml›l›k
fark yaratmaktad›r. Bir tak›m ülke gruplar›n›n d›fl ticaret hadlerini gelifltiren ayn› un-
surlar, özellikle de petrol, mineraller ve maden ürünlerinin yüksek fiyatlar› di¤er ülke-
lerin d›fl ticaret hadlerinde kötüleflmeye neden olmufltur.

2 2002 y›l›ndan bu yana, toplam ihracatlar› içinde petrol, mineral ve maden ürün-
lerinin daha yüksek pay› olan baz› Afrika ülkelerinin d›fl ticaret hacimleri iyileflmifltir.
Mineral ve maden ürünlerinin ihracat› bask›n olan ülkeler aras›nda, en güçlü geliflme
uranyum (Nijer) ve bak›r (Zambiya) ihracatç›lar›nda olmufltur. Boksit ve aliminyum ih-
racatç›s› Mozambik 2000 ile 2004 y›llar› aras›nda d›fl ticaret hadlerinde bir miktar kö-
tüleflme yaflam›flt›r. Benin ve Burkina Faso gibi pamuk ihracatç›lar›, 2000-2004 döne-
minde genelde düflme e¤ilimi gösteren genifl de¤iflimlere maruz kalm›fllard›r. Mala-
vi’de d›fl ticaret hadleri tütün ve flekerin fiyatlar›ndaki azalma nedeniyle 200 y›l›ndan
bu yana kötüleflmifltir. Kahve ihracatç›s› Burundi 2003 ve 2004’te d›fl ticaret hadlerin-
de hafif iyleflme yaflam›fl, Fildifli Sahili’nde, dünyan›n lider kakao ihracatç›s› olarak,
2000 ile 2004 aras›nda d›fl ticaret hacimleri %20 artm›flt›r. K›sacas›, 2000 y›l›ndan bu
yana belirli ana ürünlerine olan artan talep nedeniyle d›fl ticaret hadleri di¤er bölgelere
göre daha çok artm›flt›r. 

3 Hürriyet gazetesinin en sayg›n ve duyarl› köfle yazar› olarak bilinen, hayvanla-
r›n refah›yla ilgili s›kça gerçeklefltirdi¤i kampanyalarla tan›nan Bekir Coflkun 27 Ara-
l›k 2005’te flöyle yazm›flt›r: “Afrika kabilelerinde dahi ‘hukuk’ daha iyi ifllerken, böy-
le bir ülkeye nas›l ‘hukuk devleti’ dersiniz?”. 

4 Olay›n anlat›m› 1968 yap›m›, Rod Taylor’un liderli¤inde bir Belçika flirketine
ait elmaslar› Afirkal› bir ulusal kurtulufl harekat›n›n eline düflmekten kurtarmaya (!) gi-
den bir grup görevli askerin hikayesinin anlatan “The Dark of the Sun” filminden al›n-
m›fla benzemektedir. Hikaye “Wild Geese” isimli 1978 yap›m› ünlü filmin senaryosuy-
la neredeyse ayn›d›r. “Wild Geese”de çok uluslu bir ‹ngiliz flirketi Orta Afrika’daki kö-
tü bir diktatörü devirmek ister ve bir grup paral› asker kiralar. Bu beyler hapisteki çok
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hasta ve idam› bekleyen muhalefet liderini kurtarmaya gönderilirler. Paral› askerler ba-
flar›l› bir kurtar›fl gerçeklefltirirler, ancak flirket kötü diktatörle bir anlaflma yapar ve pa-
ral› askerler güç durumda kal›rlar. Çok say›daki paral› asker filmlerinin Mr. Mann’› ve
arkadafllar›n› ne kadar etkiled¤ini kestirmek güçtür ancak giriflimlerinin sonucu diplo-
matik bir utanç ve ‹ngiltere’nin Tony Blair’i ve ‹spanya’n›n Mr. Mario Aznar’› için
uluslararas› bir skandal olmufltur. 

5 Burada bir uyar›da bulunmak gerekmektedir. ‹statistiki verilerin büyük k›sm› ve
bu verilerin kalitesi oldukça sorunludur. Bununla birlikte baz› aç›k e¤ilimleri tespit et-
mek mümkündür.

6 Yüzy›l›n sonunda ‹ngiltere ve Galler’le, Rusya Federasyonu’nda ise 1989’dan
bu yana karfl›laflt›r›ld›¤›nda Sahraalt› Afrika’n›n performans› daha üstün gelmektedir.
‹ngiltere ve Galler’de kad›nlar›n ortalama ömrü 20. yüzy›l›n bafl›nda bundan befl y›l da-
ha azd›, 1901’de 49 idi. Rusya Federasyonu’nda ortalama ömür 1989 ile 1995 aras›n-
da 6 y›l düflerken bebek ölüm oranlar› önemli oranda artm›flt›r.

7 Sender kad›nlar›n ortaokula devam›yla bebek ölüm oranlar› ve do¤urganl›¤›n
azalmas› aras›nda güçlü iliflki oldu¤unu düflünmektedir. 

8 1995’te kad›nlar›n Güney Asya’da %36’s› (Pakistan %24, Bangladefl %26, Af-
ganistan %15, Nepal %14) okur yazar de¤ildir. Di¤er geliflmekte olan ülkelerin okur
yazarl›k düzeyleri dikkate al›nd›¤›nda Sahraalt› Afrika’n›n okur yazarl›¤› art›rmas› ol-
dukça etkileyicidir. Örne¤in kad›n okur yazarl›¤›nda 1950’li y›llar›n bafl›nda h›zl› sa-
nayileflen ekonomilerin ço¤undan daha yüksek bir düzeye ulafl›lm›flt›r.
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