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Özet 

ABD’nin Afrika Boynuzu’ndaki güvenlik faaliyetleri Orta Doğu ve Afrika açısından ihtiyaç duyulan 

güvenlik yapısını ortaya çıkarmakta mıdır? Bu soru ABD’nin bölgesel güvenlik faaliyetlerini 

yürütürken, ilgili bölgedeki devlet ve farklı seviyelerdeki birimlerle olan ittifak ilişkilerini, destek 

faaliyetlerini ve bunların sonucunda ortaya çıkan stratejik seviyedeki eyleme biçimlerini de anlamak 

için önemlidir. ABD, gerek ticari faaliyetler gerek de bölgesel müttefiklerinin güvenliği söylemi 

bağlamında güç kapasitesini kullanarak kurumsallaşma yoluna gitmektedir. ABD’nin gelenekselleşmiş 

bu dış politik davranış kalıbı öncelikle, Orta Doğu bölgesi için CENTCOM, daha sonra da Afrika 

özellikle de Afrika Boynuzu bölgesi için AFRICOM olarak ortaya çıkmıştır. Afrika Boynuzu’nun, Arap 

Yarımadası vasıtasıyla, başta el Kaide terör örgütünün çeşitli uzantılarının mensuplarının Afrika’ya 

geçişi, buradan da Kuzey Afrika kanalıyla Avrupa’ya sızmaları önemli bir güvenlik zafiyeti 

yaratmaktadır. Bu yaklaşıma dayanarak, ABD, gerek zayıf devlet yapısının ortadan kalması gerek de 

direkt olarak güvenlik yapısının geliştirilmesi için AFRICOM aracılığıyla faaliyetler yürütme 

girişiminde bulunmuştur. Ancak, AFRICOM’un ABD ve bölgesel müttefikleri açısından bu amaca ne 

denli hizmet ettiği de ayrı bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. Zira, hem güvenliğin temini hem bölgesel 

müttefiklerinin güvenlik alt yapısının oluşturulması hem de bölgesel müttefiklerin devlet kapasitesinin 

güçlendirilmesi amacı taşıyan bu komutanlık, kurulduğu andan itibaren çeşitli sorunlar ve güçlüklerle 

karşılaşmıştır. Öncelikli olarak, CENTCOM haricinde yeni ve başka bir coğrafi bölgede tanımlanmış 

olan bu komutanlık, teşkilatlanma yapısı ve emir komuta zinciri açısından idari maksata yönelik olarak 

sorunlarla karşılaşmıştır. Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin pek çok unsurunu barındırarak, adeta küçük 

bir modeli şeklinde vazife yapmak üzere teşkilatlandırılmış bu komutanlığın komuta yeri, tek başına bir 

emir komuta zinciri olumsuz örneği olarak durmaktadır. Bu teşkilatlanma sorununun yanı sıra, birlikte 

vazife ifa edilecek unsurların disiplinsiz yapısı da operatif faaliyetlerin ifasında önemli bir taktik seviye 

sorununa işaret etmektedir. Bu sorunun temelinde de zayıf devlet yapıları ile ortaya konmaya çalışılan 

ittifak girişimleri bulunmaktadır. Devlet yapısının güçlendirilmesi yalnızca güvenlik faaliyetlerine 

yönelik tedbirlerle gerçekleşmeyeceği için AFRICOM unsurlarına sivil-asker ilişkileri bağlamında da 

görevler tevdi edilmiştir. Bu vazifenin ifası ve devletin güçlendirilmesi çabasına rağmen gerekli 

gelişmelerin kaydedilememiş olması AFRICOM’un personel sayısının hatırı sayılır bir şekilde 

düşürülmesine sebep olmuştur. Bu yapısı ile ilgili komutanlık bir güvenlik kurumsallaşması başarısız 

örneği olarak ortaya çıkmıştır. 
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1. Giriş 

 

ABD, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde yeni bir küresel yapının oluşumu için önemli başat 

devletlerden biri olmuştur. ABD’nin karşısında ise II. Dünya Savaşı sürecinde ittifak halinde 

olduğu SSCB yer almaktadır. Bu iki devletin uluslararası politika alanında karşılıklı 

konumlanmasının sebep ve sonuçları başka bir çalışmanın alanı olsa da iki kutuplu dünyada 

sistemik yapının başat eyleyen güçleri ortaya çıkmıştır. Bu yapı bir tarafta ABD diğer tarafta 

ise SSCB’nin yer aldığı buna ek olarak da her iki devletin etkisi altında olmamakla birlikte 

nispeten SSCB ile daha yakın bir ilişkiye sahip 3. Dünya Devletlerinin varlığını oluşturan bir 

yapısal hali ortaya çıkarmıştır. Bu yapısal durumda, ABD, Afrika devletleri genelinde, küresel 

çapta olduğu gibi SSCB’nin çevrelenmesine odaklanmıştır.  

SSCB’nin dağılmasının ardından ortaya çıkan durumda bazı araştırmacılara göre yeni bir 

yapının oluştuğu iddia edilmiştir. Bu duruma en net yanıt Kenneth N. Waltz tarafından verilmiş 

ve SSCB’nin yıkılışının yeni bir yapısal seviye yaratmadığı ancak yapı içinde gerçekleşen 

önemli bir krize işaret ettiği belirtilmiştir. Bu değişim ve kriz sürecinde ABD’nin dış politika 

uygulama yol ve şekilleri de etkilenerek değişmiştir. Söz konusu yol ve şekillerin değişikliği 

her ne kadar Vietnam Savaşı sonrası dönemde başlamış olsa da görünürlük açısından SSCB’nin 

yıkılışı sonrası daha belirgin bir hal almıştır. Bu kriz sürecinde SSCB’nin etki alanı kadar 

olmasa da küresel seviyede etkili olan Rusya Federasyonu (RF)’nun ortaya çıkışı ekonomik 

alanda hayli etkili bir seviyede Çin Halk Cumhuriyeti (CHÇ)’nin varlık göstermeye başlaması 

ABD için de stratejik planların revize edilmesi gerekliliğini doğurmuştur.  

Anılan bu çerçevede Afrika Kıtası ve özellikle çalışmanın konusunu teşkil eden Afrika’nın 

Kızıl Deniz sahil bölgesini kapsayan alan önemli bir güvenlik ve ekonomik merkez haline 

gelmiştir. Bu süreçte ABD özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nin bölgesel güvenlik etkisi ile 

birlikte ön alıcı faaliyetler yürütme kararı alırken bu kararına Arap Yarımadası’ndan Afrika 

Kıtasına geçerek etki alanlarına genişletme çabası sergileyen terör örgütleri de destekleyici bir 

unsur olmuştur. Buna ek olarak ABD’nin ekonomik etkinliği özellikle seyrüsefer güvenliği 

bağlamında oldukça yüksek olan bölgede güvenlik faaliyetlerini başarılı bir şekilde yerine 

getirebilme kabiliyetine sahip devletlerden oluşan bir ittifak oluşturması da amaçlanmıştır. Bu 

amacın yerine getirilebilmesi için güvenlik yapılarının oluşturulması ABD stratejisi açısından 

birinci öncelik olarak yer almıştır. Bu noktada ABD’nin küresel çapta uygulamaya çalıştığı 



stratejinin bir örneği de Afrika Komutanlığı olarak tanımlanan AFRICOM faaliyetleri dahilinde 

görülmüştür.  

Bu çerçevede çalışma öncelikli olarak ABD’nin AFRICOM çerçevesinde de uygulamaya 

çalıştığı stratejinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi ve  anlamlandırılabilmesi için yapının ve 

güvenlik faaliyetlerinin tanımlanması ile başlayacaktır. Bu ilişki düzeyini devlet ve status quo 

kavramları çerçevesinde bir inceleme takip edecektir. Bu tartışmanın yapılmasının amacı da 

devlet ve status quo kavramı ile yapısal ilişki düzeyinin başarılı/başarısız devletler bağlamında 

ABD’nin AFRICOM faaliyetlerine etkisinin anlaşılması olacaktır. Bu aşamadan sonra 

ABD’nin güvenlik kurumsallaşması bağlamında CENTCOM gibi oldukça geniş bir yetki ve 

operasyon alanına sahip yapılanmaya rağmen AFRICOM’un kurulma gereklilikleri tartışması 

gerçekleştirilecektir. Böylece ABD’nin güvenlik yapılanmasındaki yetki karmaşasına dair 

sorun alanları tespit edilmekle birlikte çalışmanın başarısızlığı ifade eden olgu ve olayları da 

tanımlanmış olacaktır. Bu karşılaştırmanın ardından AFRICOM tarafından ortaya konan 

faaliyetler ele alınacak yapısal durum tespit edilecek ve durumun neden bir başarısızlık örneği 

olduğu belirtilecektir.  

Çalışma yapısal realist perspektiften bir güvenlik kurumsallaşmasını ele alırken genel olarak 

perspektifin ele alınması ile ortaya çıkan sonuçlar bağlamında bir başarısızlığı tespit etmesi 

dolayısıyla diğerlerinden farklılaşmaktadır. Bu çerçevede güvenlik politikalarının uygulanması 

bağlamında ortaya çıkan ve yapısal oluşumun gerçekleşmesini ortadan kaldıran uygulama 

sorunları ile teorik çerçevenin uyumlaştırılması gerçekleştirilecektir. Böylece çalışma Yapısal 

Realist Perspektifin sunduğu önermeler bütünü çerçevesinde ortaya çıkan güvenlik sorunları 

açısından yine yapının nasıl ortadan kalktığı yahut sorunlu bir hale dönüştüğünün tespiti 

açısından bir tartışmanın temelini hazırlayarak katkıda bulunmaya çalışacaktır.  

2. Yapı ve Güvenlik İlişkisi 

Realist perspektife dayalı olarak güvenliğin gücün artırımı ile doğru orantılı olduğuna dair bir 

önerme ortaya konabilir. Bu önermenin gücün artırımı hususunda devlet tarafından 

uygulanması gereken faaliyetlere dayalı olarak nasıl test edileceği ise neredeyse bir bilinmezlik 

içermektedir. Zira Realist perspektife dayalı olarak oluşan kanaatlerdeki “savaş” önceliği 

söylemi önermenin genel geçer ve tümevarımcı bir yaklaşımla “her şeyi” açıklama çabasını 

beraberinde getirmektedir. Buna karşın Yapısal Realist perspektifin sistemik seviyeden 

başlayarak tümdengelimci bir yaklaşım kullanılan metodolojisi birimlerin karşılıklı 



konumlanması üzerine kuruludur.1 Bu şartlar altında yapı devletlerin güvenliklerini artırma 

çabası içerisinde karşılıklı konumlandıkları bir şekle bürünmektedir. Ancak bu konumlanma 

şekli devletler arasındaki koalisyon yapılarının ortaya çıkışını tetiklemektedir. Bu durumda da 

güvenlik faaliyetleri yahut ihtiyaçları devletlerin koalisyonları oluşturma hususunda önemli bir 

motivasyonunu oluşturmaktadır. Böylece bölgesel ittifak yapılarının güvenlik ihtiyacı üzerine 

konumlandığı bu ihtiyacın da ekonomik faaliyetler temelinde motive edildiği bir hal ortaya 

çıkmaktadır.2  

Bu şartlar sistemik seviyede etki kapasitesine sahip devletlerin alt-sistemik seviyelerdeki etki 

alanlarını ortaya çıkarabilmek için alt-sistemik seviyedeki devletlerle ilişkisini 

gerektirmektedir. Böylece iki seviye arasında bir etkileşim zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Ancak Yapısal Realist perspektifin analiz birimleri olarak tanımladığı sistemik seviye, devlet 

seviyesi ve birey seviyesi ilişkileri bağlamında ortaya çıkan sistemik seviye ile alt-sistemik 

seviye ilişkisi ara formu temeldeki tümdengelim metodunun değişmesine sebep olmamaktadır. 

Bunun yanı sıra sistemik seviye ile alt-sistemik seviye arasındaki ilişkinin tartışılması bir başka 

seviye ile bölgesellik kavramının metodolojik bir çerçeveye oturtularak teorik bir perspektifin 

ortaya konabilmesi uluslararası politika teorisinin incelenmesi açısından da önemli bir eksiği 

giderme ihtimaline sahiptir.3 Bunun yapılabilmesi için bir devletin güvenlik ihtiyacının yapısal 

seviyenin herhangi bir formuna nasıl tesir etme ihtimalinin olduğu tartışılmalıdır.  

Güvenlik bireyin olduğu gibi devletin de temel bir ihtiyacıdır. Bu temel önermenin genel geçer 

niteliği uluslararası politika teorisi bağlamında ele alınacak konuyu muğlak bir hale getirdiği 

için güvenlik kavramı açısından ele alınmalıdır. Diplomasi tarihi açısından devletlerin karşılıklı 

konumlandığı bir sistemin başlangıcı Vestfalya 1648 (Westphalia) olarak tespit edilmektedir. 

Vestfalyan bir anlayışa göre devletler 17. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren birbirlerinin 

sınırlarına ve egemenlik haklarına saygı göstermektedir.4 Ancak bu anlayışa temel oluşturduğu 

ifade edilen Vestfalya Antlaşmasından sonra ortaya çıkan sınır anlaşmazlıkları ve egemenlik 

hakkı tartışmaları bile bu görüşün genel geçer olabilme kapasitesinin düşüklüğünü 

göstermektedir. Bu durum devletlerin karşılıklı konumlanması açısından güç mücadelesinin 

öne çıktığı bir yapıyı işaret etmektedir. Güç mücadelesi ise devletin kapasitesi yani kendine 

 
1 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company, 

1979), 18-38.  
2 Barry Buzan, “Rethinking Security After the Cold War,” Cooperation and Conflict 32.1, (1997): 5-28.  
3 Emanuel Adler, “Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics,” European Journal of 

International Relations 3.3, (1997): 319-363.  
4 Henry Kissinger, Dünya Düzeni, çev. Sinem Sultan Gül. (İstanbul: 2016), 13. 



yardım (self-help) kavramı ile ilgilidir. Kendine yardım kapasitesi yüksek olan devletlerin güç 

mücadelesinde daha yüksek ve net sonuçlar alması muhtemeldir.  

Bu aşama devletler güç mücadelesini tekil olarak yürütürler mi sorusunun sorulmasını gerekli 

kılmaktadır. Elbette devletler tarihi süreçte de net bir şekilde takip edilebileceği gibi güç 

mücadelesini çoğu zaman ittifaklar vasıtasıyla ortaya koymuştur. Bu durum da devletin ittifak 

ilişkisini güç mücadelesinde; 

• Üstünlük sağlama 

• İnsan kaynağı ve ekonomik kaynakların paylaşımını gerçekleştirme 

• Politik faaliyetlerini güç mücadelesi üzerinden dost unsurları etkilemeye yöneltme gibi 

amaçlarla geliştirdiğini göstermektedir.  

İttifak ilişkilerinin oluşumu açısından konu uluslararası politikanın sistemik seviyesi 

bağlamında ise II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası dönem olarak iki aşamada ele alınmalıdır. 

Zira güç mücadelesi ve buna dayalı olarak ortaya çıkan yapı bu aşamada farklı bir karakteristik 

hal almıştır. Bu halin ortaya çıkışında devletlerin uluslararası politika eyleme biçimlerindeki 

radikal değişiklik de önemli bir rol oynamaktadır. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte ortaya çıkan 

atomik silahlanma kapasitesi öncesi dönemde devletler savaşın klasik tanımı bağlamında 

politik amaçlarını rakip devletlere yahut devlete uygulatma amacıyla kullanılan şiddettir. Bu 

bağlamda devlet politik amacını bir şiddet unsuru ortaya koyarak örgütlü bir şekilde ortaya 

koymasıdır.5 Ancak bu örgütlü düzey bir başka deyişle sistemik yahut alt-sistemik seviyenin 

oluşmasında devletin kendine yardım kapasitesi gibi bileşenler etkili olmaktadır. Bu noktada 

soru kendine yardım kapasitesi yetersiz olan devlete kim yahut hangi devlet yardım etmeli 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun cevabı elbette başkasına yardım edebilme kapasitesine 

sahip devlet olacaktır.  

Başkasına yardım kapasitesine sahip devlet II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Karşılıklı 

Garantili Yıkım (Mutually Assured Destruction) kavramının bir sonucu olarak II. Dünya Savaşı 

öncesi dönemde olduğu gibi politik amaçlarını bir başka devlet yahut devletler grubuna 

uygulatmak için klasik savaş yöntemlerini benimseyememektedir. Bu durum aslında savaşın 

dönüşen doğası olarak da önemli bir literatürün oluşmasına sebep olmuştur. Bunun yerine 

başkasına yardım etme kapasitesine sahip devlet yapısal seviyedeki etkisini kullanmak suretiyle 

hem kendi etrafında bir ittifak ilişkisi oluşturmak hem de kendi güç seviyesindeki devletleri 

 
5 Hedley Bull, The Anarchial Society: A Study of Order in World Politics (New York: Columbia University 

Press, 1977), 184.  



kısıtlayabilmek adına adımlar atacaktır. Böylece ortaya güç mücadelesinin zuhur ettiği 

bölgelerde meydana gelen ve alt-sistemik seviyeler olarak değerlendirilebilecek ittifak 

ilişkilerine bağlı güç mücadeleleri çıkmaktadır. Bu mücadelenin yürütülebilmesi içinse 

başkasına yardım edebilme kapasitesine sahip devletin, kendine yardım kapasitesi düşük olan 

devletleri kurgulaması ve desteklemesi gerekmektedir. İşte bu durum da devlet ve status quo 

kavramlarının tartışılmasını gerektirmektedir.  

3. Devlet ve Status Quo 

Devlet sistemik yapıda eyleyen en önemli birimdir.6 Bu noktada eyleme ifadesi devletlerin 

sadece diplomatik ve hukuki yollarla birbiri ile ilişki kurmadığının bunun yanı sıra örtülü 

operasyonlar, istihbarat faaliyetleri, ekonomik ilişkiler vb. hususlarla da ilişkilerini geliştirdiği 

ve bunun da bilinen klasik diplomatik ilişkileri kapsamadığı görüşüne dayanarak 

kullanılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan sistemik yapıda devletlerin uluslararası 

politika ortamında eyleyen en önemli birim olarak karşılıklı konumlanması sonucu kısıtlayıcı 

ve eşitleyici bir yapının oluştuğu yukarıda tartışılmıştır. Bu yaklaşıma dayalı olarak devlet 

uluslararası politika ortamında sistemik yapıyı yönlendirebilen bir kapasiteye sahip olduğu 

takdirde status quonun da devamı yönünde çaba sarf edecektir.7  

Popüler yazında devletlerin emperyalist bir davranış ile uluslararası politika ortamında 

eylediğine dair bir görüş ortaya çıkmaktadır. Bu görüş genel olarak bilinçli yahut bilinçsiz bir 

şekilde Leninist bir temele dayanmaktadır. 8  Ancak emperyalizm bir başka deyişle bir 

imparatorluğun başka imparatorluk üzerinde kesin bir hakimiyet tesis etmesi suretiyle 

hakimiyet tesis ettiği imparatorluğu her türlüğü kaynağından faydalanarak genişleme süreci II. 

Dünya Savaşı ile birlikte sona ermiştir. Bazı çalışmalarda bir imparatorluk olarak 

değerlendirilmeye çalışılan ABD9 bile ekonomik ve kültürel faaliyetlerin yaygınlığı üzerinden 

bir genel kanıya dayalı olarak imparatorluk olarak değerlendirilmiştir. Oysa ki ABD federal 

devlet sistemi ile yönetilen bir devlet olarak uluslararası politikanın sistemik seviyesinde etkili 

bir devlet olarak eylemektedir.  

 
6 Kenneth N. Waltz, Man the State and War: A Theoretical Analysis (New York: Columbia University Press, 

2001), 159-187. 
7 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York: McGraw-Hill, 

1993), 103. 
8 Vladimir Ilyich Lenin, Imperialism, the Highest Stage of Capitalism (Seaside, Or.: Rough Draft Printing, 

2014). 
9 Michael Hardt and Antonio Negri, Empire (Cambridge, MA.: Harvard University Press, 2001), 160-183.  



ABD’nin sistemik seviyedeki eyleme biçimleri de II. Dünya Savaşı sonrası dönemde oluşan 

status qounun korunması adına gerçekleşmektedir. Bu çerçevede ABD, SSCB’nin yıkılışına 

kadar olan süreçte ağırlığı iki kutuplu olarak değerlendirilebilecek bir yapısal seviyede 

SSCB’nin yıkılışı sonrası süreçte ise diğer güç odaklarının da iki kutuplu sürece nazaran daha 

görünür olduğu bir yapısal seviyede status qounun korunması adına ekonomik, kültürel ve 

askeri faaliyetler yürütmüştür. II. Dünya Savaşı sonrası dönemin diğer status quo unsurları da 

SSCB ardılı olarak Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. ABD’nin ittifak 

ilişkisi dahilinde bulunduğu AB devletleri ve diğer devletler de birer dengeleyici unsurdur. 

Gerek Rusya Federasyonu gerek de Çin Halk Cumhuriyeti sistemik seviye etkisi bağlamında 

ABD ile olan ekonomik ilişkileri bağlamında mücadeleci bir iş birliği yaklaşımı 

sergilemektedir. Zira II. Dünya Savaşı gibi güç dengelerini yeniden oluşturma ve mevcut güç 

odaklarını ortadan kaldırma ihtimaline sahip bir yeni yapının sadece ABD için değil aynı 

zamanda Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti için ortaya çıkaracağı muhtemel büyük 

yıkımlar status quonun devamı hususunda anılan devletleri ortak bir paydada birleştirmektedir. 

Morgenthau, Soğuk Savaş döneminde SSCB’nin güç etkisinin en azından kırılabilmesi için dış 

yardım stratejisinin de kullanılması gerektiği ve bunun ABD dış politikasının bir bileşeni 

olduğunu açık bir şekilde belirtmiştir.10  Bu ifadeler de status quonun yürütülebilmesi için 

kullanılacak enstrümanlar ve amacın tanımlanabilmesi için ip uçları vermektedir. Bu şartlar 

altında devletler sistemik yapının eşitleyici ve kısıtlayıcı etkisi dahilinde açık bir şekilde savaş 

yürütemeyecekleri ortamda koalisyonların kendi taraflarında oluşması için girişimlerde 

bulunmaktadır. Böylece ortaya status quo dahilinde birimleri kendi lehinde etkileme ve 

yönlendirme çabasına sahip güçlü devletin güvenlik faaliyetleri dahilinde yapılandırma çabaları 

ortaya çıkmaktadır.  

4. ABD’nin Güvenlik Yapısı Faaliyetleri 

Tanımlanan bu yapı dahilinde ABD ekonomi politik çıkarlarını koruyup yönlendirebilmek 

amacıyla bölgesel güç odakları ile irtibat kurma çabasını II. Dünya Savaşı sonrası dönemde 

kurumsal bir boyutta sürdürmüştür. ABD’nin Afrika Kıtasına yönelik faaliyetleri de II. Dünya 

Savaşı sonrası dönemde SSCB’nin çevrelenmesi ile ilgili olarak gerçekleşmiştir. Yukarıda 

ortaya konan iki kutupluluğun yoğun olduğu uluslararası politika yapısı dahilinde Soğuk Savaş 

yılları için geçerli olmak üzere 3. Dünya devletleri şeklinde değerlendirilen birimler daha çok 

SSCB ile yakınlaşma çabası sarf etmiştir. Bu devletlerin eski emperyal sömürgeler olması ve 

 
10 Jaap W. Nobel, “Morgenthau’s Struggle with Power: the Theory of Power Politics and the Cold War,” Review 

of International Studies 21, (1991): 61-62. 



yukarıda belirtilen kapitalist söylemi üzerinden SSCB’nin status quoyu lehine kullanma 

çabasının bir sonucu olarak bölgesel hakimiyette ABD ve SSCB karşı karşıya gelmiştir.  

Bu karşılaşmanın önemli bir örneği o dönem bağımsızlığına yeni kavuşmuş olan Belçika’da 

gerçekleşmiştir. Kongo’nun 1960 bağımsızlığa kavuşması sonrası devam edegelen iç 

karışıklıklar dönemi Birleşmiş Milletlerin de bu devlete bir barış gücü göndermesine sebep 

olmuştur.11 İç karışıklıklar döneminde Kongo’nun Belçika Krallığı döneminde bir sömürüye 

tabi tutulması bu devletteki milli hareketlerin beraberinde bir Avrupa karşıtlığını da ortaya 

çıkarmıştır. Bu yapıların Avrupa karşıtlığı sürecinin ABD’nin Avrupa ile SSCB’nin 

çevrelenmesi için attığı adımlar dolayısıyla ortaya çıkan önemi bağlamında ABD açısından da 

bir sorun alanı oluşturmuştur. Buna ek olarak Kongo’daki yapıların SSCB tarafından 

desteklenmesi de ABD için SSCB’nin Afrika Kıtasındaki çevrelenmesi için de bir stratejik 

tutum sergilenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu şartlar altında ABD, Kennedy’nin 

iktidara gelmesinden itibaren muhtemel bir SSCB etkisinin kırılması merkezinde Kongo ile 

olan ilişkileri hem doğrudan hem de BM nezdinde yürütmüştür.12 ABD’nin bu politikasının 

ardında SSCB’nin çevrelenmesi olduğu gayet açık bir şekilde anlaşılırken aynı zamanda 

Belçika gibi bir Avrupa devleti BM gibi uluslararası bir kurum ile politik uygulama kapasitesini 

kullanma bağlamında irtibatı da önemlidir. Zira yukarıda status quonun tanımlanması sırasında 

ortaya konduğu gibi ABD, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde sistemik seviyede eyleme 

kapasitesine sahip başat güç olarak SSCB’nin status quo dengelerini lehine kullanma 

girişimlerini engelleme kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Bu noktada elbette Kongo’ya 

yapılan operasyonun analizi yapılmayacaktır. Ancak yapılan operasyon ile birlikte küresel 

çıkarlar bağlamında ABD’nin çıkarlarının temin edildiği görülmektedir. Buna ek olarak ABD 

güvenlik kurumsallaşması bağlamında Afrika Kıtası devletlerine yönelik olarak müdahale 

unsurlarını da ortaya koyma çabası sergilemiştir. Bunun için ABD ve Belçika silahlı kuvvet 

unsurları Kongo devleti silahlı kuvvetlerinin yapılandırılması ve eğitilmesi için faaliyet 

göstermiştir.13 Böylece ABD, bir ittifak unsuru olan Belçika ile status quonun devamı adına 

muhtemel bir müttefik ortaya çıkarmak adına Kongo için bir devletin kurumsallaşması 

çalışmasını yürütmüştür.  

 
11 Thomas P. Odom, Dragon Operations: Hostage Rescues in the Congo, 1964-1965 (Fort Lavenforth, Kan.: 

Combat Studies Institute, 1988), 3. 
12 Odom, Dragon Operations, 5.  
13 Odom, Dragon Operations, 6. 



Anılan örnektekine benzer ve SSCB’nin bölge devletleri irtibat kurmak suretiyle status quo 

dengelerini kendi lehine kullanma14 buna karşın ABD’nin de müttefikleri vasıtasıyla SSCB’nin 

bu amacına konu olan devletleri yönlendirme ve kısıtlama davranışı Soğuk Savaş sürecinde 

devam etmiştir. ABD bu süreçte askeri güvenlik kurumsallaşmasını bölgesel komutanların 

oluşturulması şeklinde ortaya koymuştur. Bu oluşumlar sadece askeri faaliyetlerin ifa edilmesi 

ile yetkili kılınmamıştır. Sivil-asker ilişkileri bağlamında ilgili bölgesel komutanlıklar eğitim 

faaliyetlerinden sağlık faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede de görev yapmaktadır. Dış 

yardım kavramı bağlamında güncel literatür her ne kadar askeri yardımların dış yardım 

bağlamında tutulması gerektiğine yönelik bir yaklaşım sergilese de ABD’nin Afrika’daki 

devletler de dahil olmak üzere askeri yapıları üzerinden gerçekleştirdiği yardım, eğitim ve 

donatım faaliyetleri önemli bir etki alanı yaratmaktadır. AB’'nin Afrika Kıtasına yönelik askeri 

faaliyetleri bölgesel komutanlıklar bağlamında CENTCOM’un kuruluşu olan 1983 yılından 

AFRICOM’un müstakil bir komutanlık olarak ihdas edildiği yıl olan 2007’ye kadar 

CENTCOM uhdesinde ifa edilmiştir.  

5. AFRICOM 

Soğuk Savaşın sonlarına doğru Carter idaresi bölgesel askeri planlama dahilinde ani müdahale 

güçlerini oluşturmuş bu güçlerin merkez komutanlığı tanımı ile U.S. Central Command 

(CENTCOM) olarak yeniden organize edilmesi ise 1 Ocak 1983 itibarıyla gerçekleşmiştir.15 

ABD’nin bölgesel olarak askeri kurumsallaşması sadece askeri operasyonlar değil yukarıda da 

belirtildiği gibi sosyal, ekonomik faaliyetlerin askeri gücün kullanımı ile empoze edilmesi ile 

etki alanının genişletilmesi amacını da gütmektedir. 16  Tam olarak bu noktada ABD’nin 

emperyalist tanımı üzerinden askeri güçle bir başka bölge yahut devletin kaynaklarını 

sömürmesi şeklinde son derece basit bir politik uygulamadan hayli uzakta pek çok güç 

bileşeninin komplike olarak birleştirildiği ve ittifak ilişkileri ile yoğurulduğu bir ilişki ağı 

oluşturduğunu görmek analizin anlaşılabilmesi için önem arz etmektedir.  

Böylece çalışma boyunca sık sık dikkat çekilen ABD’nin başka devletlerle güvenlik ilişkileri 

bağlamında ortaya çıkan ancak bu güvenlik ilişkilerinin sosyal ve ekonomik faaliyetlerin 

yönlendirilmesi, oluşturulması ve korunması gibi amaçları da içeren bir ilişki ağı oluşmuştur. 

Bu girişimlere rağmen özellikle Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan krizler CENTCOM yetki 

 
14 Alessandro Iandolo, “Imbalance of Power: The Soviet Union and the Congo Crisis, 1960-1961,” Journal of 

Cold War Studies 16.2, (Spring 2014): 35. 
15 John Morrissey, The Long War: CENTCOM, Grand Strategy, and Global Security (Athens, GA.: University 

of Georgia Press, 2017), 25. 
16 Morrissey, The Long War, 70-88. 



ağının ve sorumluluk bölgesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini doğurmuştur. 

ABD’nin Soğuk Savaş sonrası maruz kaldığı en büyük tehdit terör olmuştur. Bu terör tehdidinin 

somutlaşmış örneği de 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi kulelerine yapılan saldırılar 

ile belirginleşmiştir. George W. Bush döneminde öncelikle Afganistan ardından da Irak 

işgalleri ile başlayan “teröre karşı savaş” sürecinde ABD müttefikleri yine bir yapı içinde 

birlikte hareket etme yahut etmeme seçeneği ile yüzleşmiştir. Soğuk Savaş döneminde olduğu 

gibi bir devlet yahut devletlerden oluşan ittifak ilişkisine dayalı olmayan bu tehdit hem güvenlik 

algı ve paradigmalarının tartışılmasına hem de ABD’nin bölgesel güvenlik komutanlıklarının 

yeniden gözden geçirilerek yapılandırılmasına sebep olmuştur.  

Bu aşamada CENTCOM’un geniş yetki ve sorumluluk sahasının nispeten kısıtlanarak Afrika 

Kıtası devletleri ile olan ilişkilerin daha net bir faaliyet alanı çerçevesi içine alınabilmesi için 

2007 yılında AFRICOM kurulmuştur 2008 tarihi itibarıyla da faaliyetlerine başlamıştır.17 

AFRICOM da tıpkı kuruluşundan önce bölgenin önemli bir alanından sorumlu CENTCOM gibi 

dış yardımların ulaştırılması da dahil olmak üzere bölgede ABD dış politikasının uygulanması 

için anahtar role sahip bir kurum halini almıştır.18 Bu noktadan bakıldığında aslında AFRICOM 

da ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya koyduğu politik stratejisinin bir aracı 

olarak zuhur etmektedir. Bu aşamada AFRICOM’un kuvvet bileşenleri de faaliyet alanının 

anlaşılması için önemlidir.  

AFRICOM için kurulu bulunan kara gücü Southern European Task Force (SETAF) tarafından 

oluşturulmaktadır. Anılan bu güç yukarıda Kongo örneğinde olduğu gibi Ruanda’da 1994 

yılında yaşanan olaylar sırasında müdahale gücü olarak kullanılmıştır. Bu ölçekten bakıldığında 

60’lı yıllarda ABD’nin bir Afrika Devletine müdahalesi ile 90’lı yıllarda ABD’nin bir Afrika 

Devletine müdahalesi arasında benzerlikler görülmektedir. AFRICOM’un kara gücü kapasitesi 

açısından en önemli sorunu ise kara gücü unsurlarının Avrupa görev gücü kapsamında 

olmasıdır. AFRICOM deniz gücünün temel bileşenleri de ABD’nin 6. Filo Komutanlığı 

tarafından sağlanmaktadır. AFRICOM kurulmasından çok daha önceki bir dönemden, II. 

Dünya Savaşı yıllarından itibaren anılan filo komutanlığı görev sahasında bölgenin bulunması 

AFRICOM’un kuruluşu sonrası doğal olarak deniz gücünün 6. Filo Komutanlığı tarafından 

temin edilmesi sonucunu doğurmuştur. AFRICOM’un hava gücünü de 1959 yılından itibaren 

Almanya Ramstein’de konuşlu bulunan 17. Hava Kuvvet Komutanlığı yürütmektedir. Anılan 

 
17 Theresa Whelan, Why AFRICOM? An American Perspective (Pretoria: Institute for Security Studies Situation 

Report, 2007), 5. 
18 Whelan, Why AFRICOM?, 6. 



bu komutanlık II. Dünya Savaşından sonra 1953 yılında Fas’ın başkenti Rabat’ta konuşlanmış 

bilahare Almanya’da halihazırdaki üsse taşınmıştır. Genel konuşlanma, teşkilat, malzeme ve 

kadro yapısından da anlaşılacağı üzere AFRICOM ana kuvvet unsurlarını Afrika Kıtası dışında 

bulunan üslerden sağlamaktadır. Bu durum kuvvetin muharebe reaksiyon süresini uzatmakta, 

sivil-asker ilişkileri gibi konularda faaliyetlerini zorlaştırmaktadır.  

AFRICOM’un yerinde müdahale kapasitesi için ayrıca Afrika Boynuzu bölgesinde konuşlu 

Müşterek Operasyon Görev Gücü (Combined Joint Operation Task Force) ihdas edilmiştir. Bu 

görev kuvveti Afrika Boynuzu bölgesini ile Arap Yarımadası arasındaki muhtemel terör örgütü 

geçişlerinin, seyrüsefer güvenliğinin, sivil-asker ilişkileri bağlamında ABD Silahlı 

Kuvvetlerinin faaliyetlerinin sorumlusudur. Ancak bu görev gücü de AFRICOM’un kuruluşu 

öncesi bir yandan EUROCOM diğer yandan CENTCOM unsurları dahilinde oluşturulmuştur. 

Bu görev gücünün ilk nüvesi ABD’nin teröre karşı savaş yaklaşımı sonucu olarak USS Mount 

Whitney gemisinin 2002 yılında Afrika Boynuzu çevresi seyrüsefer güvenliği, keşif ve 

gözetleme vazifelerine istinaden oluşmuştur. Müşterek Operasyon Görev Gücünün kara 

konuşlanması da 2003 yılı itibarıyla Cibuti’de Camp Lemonnier’de gerçekleşmiştir. Bingazi’de 

ABD’nin konsolosluğuna yönelik 2012 yılında gerçekleşen saldırıdan sonra ABD özel 

kuvvetlerine bağlı birimlerin resmi olarak koruma sağlaması kararı ile Müşterek Görev Gücü 

de kendi 2013 yılı itibarıyla Cibuti bölgesinde ABD unsurlarının korunması ile 

görevlendirilmiştir.  

AFRICOM, ABD’nin bölgesel müttefiklerinin oluşturulması ve var olanların daha etkin bir 

şekilde müşterek faaliyetlere dahil edilmesi amacı ile 2007 yılı itibarıyla kurulmuş olsa da bu 

vazifesini layıkıyla yerine getirememiştir. Bunun temel sebepleri arasında asli güç unsurlarının 

görev tanımlama alanından oldukça uzak bir şekilde konuşlanmış olması yatmaktadır. 

AFRICOM'un bir başka başarısızlık unsuru da ABD’nin çeşitli unsurlarla II. Dünya Savaşı 

sonrası dönemde ortaya koymaya çalıştığı devlet kapasitesi artırma yahut genişletme faaliyeti 

ile ortaya koymaya çalıştığı çabaların halihazırda Çin Halk Cumhuriyeti faaliyetleri ile sekteye 

uğramasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti 2000 yılı itibarıyla Afrika Devletleri ile başladığı yoğun 

ticaret ilişkilerini 2020’ye gelindiğinde ABD’nin oldukça önünde bir seviyede 

sürdürmektedir.19 ABD’nin Soğuk Savaş döneminde bölgede karşılaştığı rakibi olan SSCB 

yahut sonrası dönemde başka bölgelerde karşılaştığı rakibi olan Rusya Federasyonu ile 

karşılaştırılamayacak ölçekteki bu etki genişliği askeri gücünün üzerinden üretmeye çalıştığı 

 
19 Hasan Aydın, “Donald Trump Döneminde ABD’nin Afrika Politikası: Farklar, Beklentiler ve Gerçekler,” 

Cappadocia Journal of Area Studies 3.2., (2021): 189-190. 



ittifak ilişkisini de devlet kapasitesi genişletme girişimlerini de sekteye uğramıştır. ABD’nin bu 

durum karşısında Trump idaresi döneminde AFRICOM’u da kapsayan bir biçimde bütçe 

kesintilerini ortaya koyması20 da Çin Halk Cumhuriyeti karşısında daha az etkin bir politika 

uygulamasına sebep olmuştur. Böylece ABD dış yardımlar, askeri yardımlar, eğit-donat 

anlaşmaları gibi faaliyetlerle ortaya çıkardığı ilişki ağının ortaya koyduğu ittifak ilişkisi 

yaratabilme kabiliyetini Afrika Devletleri seviyesinde oldukça düşük düzeyli bir şekilde ortaya 

koymuştur. Ancak bu noktada gerek AFRICOM özelinde gerek de Afrika Kıtasına yönelik 

politika bağlamında ABD’nin diğer bölgelere göre genel olarak daha düşük bir profil izlediği 

de dikkatten kaçırılmamalıdır.  

6. Sonuç 

ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrası dönemde karşısında bulunan SSCB gibi güç unsurlarını 

dengelemek çabasının bir status quo siyaseti olduğu konusu açıktır. Bu noktada analiz düzeyleri 

ele alınırken sistemik seviyenin emperyal yapılar bir başka deyişle imparatorluk tarafından 

değil devlet yapıları tarafından oluşturulduğu dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede ABD, uzunca 

bir süre SSCB karşısında bir dengeleme ve status quo politikası yürütmüştür. Bu politik 

düzlemde ABD’nin genel tavrı askeri destek ile ortaya çıkan ticari ilişkilerin kurgulanması 

olmuştur. Erken dönem örneği Kongo olayında da gösterilmeye çalışıldığı gibi ABD’nin Afrika 

Devletleri olan ilişkileri de bu yaklaşım üzerine kurulu olmuştur. Böylece ABD bir devlet 

yaratımı süreci de ortaya koymak suretiyle ittifak ilişkileri oluşturma ve yönlendirme amacı 

sergilemiştir. SSCB ile olan mücadele sürecinde bu yaklaşım 3. Dünya Devletleri tanımlaması 

çerçevesinde anılan bu devletlerin önemli bir kısmının nispi olarak SSCB’ne birliğine daha 

yakın bir çizgide politik faaliyet yürütme çabası olarak ortaya çıkmıştır. Ne var ki; SSCB’nin 

dağılması sonrası ortaya çıkan politik manzarada ABD, Afrika Devletleri için yegane seçenek 

olmuştur.  

SSCB’nin dağılışı sonrasında ortaya çıkan süreçte ABD’nin Afrika politikasına yönelik olarak 

oldukça düşük profilli bir süreç devam edegelse de küresel çapta askeri varlığına dönük 

saldırılar Vaşington’un Somali ve Ruanda gibi devletlerde varlık göstermesini zorunlu 

kılmıştır. Bu zorunluluk tıpkı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ittifak faaliyetleri ile zuhur 

etmiştir. 11 Eylül olayı neticesinde belirginleşen teröre karşı savaş döneminde ise ABD’nin 

önceliği sonradan AFRICOM görev sahasını kapsayacak olan bölgeler olmuştur. Bu noktada 

da eş Şebap gibi terör örgütlerinin el Kaide ve türevlerinin Arap Yarımadasından Afrika 

 
20 Aydın, “Donald Trump Döneminde”, 183. 



Kıtasına geçişinin engellenmesi temel öncelik olmuştur. Bu noktada ABD’nin Afrika Kıtasında 

bir ekonomik rakibinin bulunmayışı incelemelerin bu minvalden ele alınmayışına da sebep 

olurken meselenin terör örgütlerine yoğunlaşılarak analiz edilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Ancak Çin Halk Cumhuriyeti’nin Afrika’daki varlığının yükselişi ile ABD bir başka rakiple 

yüzleşme zorunda kalmıştır. Gerek ABD’nin Çin Halk Cumhuriyetine nazaran daha düşük bir 

profil izlemesi gerek de Trump İdaresi tarafından ortaya konan askeri ve dış yardım harcamaları 

bütçe kısıtlılıkları özelde AFRICOM genelde de Afrika Kıtasına dönük politik başarısızlığı 

ortaya çıkarmıştır.  
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