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TÜRKİYE’NİN AFRİKA’YA BAKIŞI VE AFRİKA POLİTİKASI 
 
Genel Bakış 
Batı medeniyetini hâlen varlık sahasında tutan ana neden olarak nitelendirilebilen Afrika, zengin kaynakları 
ve konumuyla son yüz yılda dünyanın diğer güç odaklarının da ilgisini çekmeye başlamıştır. Bunların başında 
Çin ve Rusya gelmektedir. Batılıların yüzyıllardır sürdürdükleri sömürü faaliyetlerinin bir sonucu olarak kıta 
genelinde Batı’ya karşı bir duruşun ortaya çıkmasıyla Batı kanadının otorite ve imaj kaybına uğraması, kıtada 
diğer büyük devletlerin faaliyet göstermesi için alan açmıştır. Böylece bölgesel güç sıfatını haiz birçok devlet, 
Afrika’ya yönelik etkin politik adımlar atma gayretinde olmuştur. 
 
Kıtada çok sayıda büyük devletin çıkarının bulunması, doğal olarak bu devletler arasında siyasi çekişmelerin 
ve rekabetlerin oluşmasına neden olmuştur. Bu rekabet genellikle ekonomik yatırımlar şeklinde ya da Afrika 
ülkelerinin yönetimlerinde sıklıkla gerçekleşen dış kaynaklı darbeler şeklinde kendini göstermiştir. Bölgede 
sonradan etkinlik gösteren güçler, henüz tam anlamıyla yerleşemedikleri bu bölgede çeşitli yatırımları 
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yöntem olarak benimserken ABD’nin başını çektiği Batı kanadı, varlığını koruyabilmek adına siyasi darbeleri 
kurgulama ve desteklemeyi tercih etmiştir. 
 

Türkiye de kendi içindeki siyasi sorunları ve istikrarsızlıkları büyük oranda gidermeyi başarmış bir ülke olarak 
son yıllarda kendi bölgesinde nüfuzunu artırmaya başlamış ve bölgesel bir aktöre dönüşmüştür. Bunun 
sonucunda diğer ülkeler gibi nüfuzunu geliştireceği alanlar arayışına girmiştir. Afrika da hem tarihi hem 
coğrafi hem de dini bakımdan bağları bulunması hasebiyle Türkiye’nin ilgi alanı içerisinde yer almıştır. 
 
Türkiye, Afrika’yı sırf siyasi nüfuzunu artırabileceği bir saha olarak görmemiş; aynı zamanda yaptığı insani 
yardımlarla ve kültürel anlamda destekleriyle Afrika insanının sempati duyduğu etkili bir güç hâline 
gelmiştir. 
 
Türkiye’nin Afrika’da gözle görülür şekilde varlık göstermesi ise 1998 yılında Afrika’ya Açılım Politikası’nın 
başlatılması ve 3 yıl sonrasında da AK Parti’nin iktidara gelerek yönetimde istikrar, sağlamasıyla başlamıştır. 
Türkiye’nin kıtada sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, idari ve sivil alt yapıların geliştirilmesi gibi alanlarda 
yürüttüğü faaliyetlerinin önemli bir kısmına öncülük eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ilk 
ofisini 2005 yılında Etiyopya’da açmasının ardından etkinlik alanına 21 ülke daha eklemiş ve yaklaşık 7.000 
projeyi tamamlamıştır. TİKA’nın yanında kültürel etkinlikler düzenleyen Yunus Emre Enstitüleri, kıtada Türk 
dili ve kültürünün tanınmasına öncülük etmektedir. Çok da uzun bir geçmişe sahip olmayan Türkiye Maarif 
Vakfı da 26 ülkede bulunan 175 eğitim kurumuyla ve yurtlarıyla Afrika’da eğitim faaliyetleri yürütürken kıtada 
FETÖ’yle mücadele konusunda en önde gelen kuruluşlardandır.  Ayrıca bunlarla birlikte çeşitli insani yardım 
derneklerinin kıtadaki faaliyetleri ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının(YTB) yükseköğrenim 
öğrencilerine verdiği destekler, Türkiye’nin kıta genelinde daha yakından tanınmasını ve popülaritesinin 
artmasını sağlamıştır. Yine Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) de bu anlamda çeşitli faaliyetler 
yürütmektedir. 
 
Bu sosyal faaliyetlerinin yanında Türkiye; Afrika ülkeleriyle kurduğu diplomatik ilişkileri karşılıklı ziyaretler, 
yeni diplomatik misyonların oluşturulması ve ticari faaliyetlerle güçlendirmektedir. 2005 yılında Afrika 
Birliğinde(AfB) gözlemci olan Türkiye, 2008 yılında birlik tarafından stratejik ortak ilan edilmiştir. Daha sonra 
2013 yılında Afrika’ya Açılım Politikası yerini Afrika Ortaklık Politikası’na bırakmıştır. Bunların yanında Türkiye, 
2009’dan bu yana kıtada 31 büyükelçilik açarak toplam 43 ülkede büyükelçiliğe sahip olmuştur. 
 
Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri, BM misyonları kapsamında Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde askerî unsur 
bulundururken Libya ve Somali ordularında da eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.  
 
Gerek başbakanlığı gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye’deki iktidarın öne çıkan ismi olarak 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarı döneminde Afrika’da gerçekleştirilen faaliyetlerin karşılığını 
almış; karizmatik bir siyasetçi olarak Afrika halkları ve özellikle Müslüman Afrikalılar tarafından tanınmaya 
başlamıştır. Bu durum çeşitli Afrika ülkelerine bizzat yaptığı ziyaretlerle pekişmiştir. Son olarak da 17-20 Ekim 
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tarihlerinde Angola, Togo ve Nijerya’ya yaptığı ziyaretlerle son yirmi yılda 30 Afrika ülkesini ziyaret eden 
Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’yla olan siyasi ve ekonomik bağlarını güçlendirecek adımlar atmıştır. 
 
Erdoğan’ın ilk olarak yaptığı Angola ziyareti, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olma 
özelliğini taşımaktadır. Geçen aylarda Türkiye’ye ziyarette bulunan Devlet Başkanı Manuel Lourenço’yla 
yaptığı görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Erdoğan, bu ziyareti esnasında çeşitli 
alanlarda 7 anlaşmanın imzalandığını açıklamış ve savunma sanayii alanında işbirliği mesajları vermiştir. 
Ayrıca iki ülke arasında vize serbestisi anlaşması imzalanmıştır.2 Öte yandan THY, Erdoğan’ın bu ziyaretiyle 
birlikte başkent Luanda’ya seferlerini başlatmıştır.3 
 
Angola ziyaretinin ardından Togo’ya geçen Erdoğan, Angola’da olduğu gibi bu ülkeye de Cumhurbaşkanı 
düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu. Togo Cumhurbaşkanı Essozimna Gnassingbe ile gerçekleştirdiği 
görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Erdoğan, FETÖ’ye karşı duruşu nedeniyle Togo’ya teşekkür 
etti ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.4 Ayrıca Erdoğan; Burkina Faso, Liberya ve Togo 
Cumhurbaşkanlarıyla dörtlü bir zirve gerçekleştirdi.5 
 
Togo’daki temaslarının ardından son olarak Türkiye’nin Sahra Altı Afrika’daki en büyük ticaret ortağı 
durumundaki Nijerya’ya geçen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile birlikte düzenlenen basın 
toplantısında askerî savunma ve güvenlik alanlarında Nijerya ile işbirliğine hazır olduklarını ve terörle 
mücadelede Türkiye’nin gösterdiği hassasiyetin Nijerya tarafından karşılık bulacağını ümit ettiğini dile 
getirdi. Erdoğan’ın bu şekilde Nijerya’da henüz varlığına göz yumulmakta olan FETÖ unsurlarına imada 
bulunmasının ardından iki ülke arasında çeşitli konularda 7 ayrı anlaşma imzalandı. Böylece sıcak bir 
biçimde karşılandığı Afrika’daki son durağında temaslarını sona erdiren Erdoğan, yurda döndü.6 
 
Daha sonra 21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul’da Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu gerçekleştirildi. 45 
ülkeden 3 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan forumun kapanış programında konuşan Erdoğan, 
hâlihazırda 25 milyar dolar düzeylerinde olan Türkiye-Afrika ticaret hacmini önce 50, daha sonra da 75 milyar 
dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca henüz kullanıma girmeyen TURKOVAC’ın Afrika ülkelerinin 
istifadesine sunulacağını belirtti.7 Bütün bunlarla beraber 27 Ekim’de Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı 
Mahamat Itno’nun Türkiye’yi ziyareti ve 17-18 Aralık tarihlerinde de Türkiye-Afrika Üçüncü Ortaklık Zirvesi’nin 

 
2 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211017.pdf 
3 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-angolaya-savunma-sanayii-konusunda-her-turlu-destegi-vermeye- 
  haziriz/2395527 
4 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-togonun-feto-ile-mucadelemiz-baglaminda-verdigi-destek-takdire- 
  sayandir/2396792 
5  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cumhurbaskani-erdogan-togoda-uc-afrika-ulkesinin-liderleriyle-bir-araya-geldi/2396943 
6 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-nijeryayla-askeri-savunma-ve-guvenlik-konularinda-is-birligimizi- 
  guclendiriyoruz/2397583 
7 https://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-afrika-ile-ticarette-hedef-75-milyar-dolar 
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gerçekleştirilecek olmasıyla, içinde bulunulan 2021 yılının Afrika’yla ilişkiler konusunda hareketli geçen 
önemli bir yıl olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Önümüzdeki Süreç 
Türkiye, sevindirici bir durum olarak Afrika ile son yirmi yılda birçok alanda çeşitli ilişkiler kurmuş ve bu 
ilişkileri geliştirme çabasında olmuştur. Bununla beraber Türkiye’nin bu faaliyetleri, uluslararası alanda 
henüz ciddi anlamda ses getirebilmiş değildir. Türkiye’nin özellikle siyasi anlamda kıtaya olan yatırımlarını 
artırması gerekmektedir. 
 
Yukarıda da bahsedildiği üzere Türkiye’nin Afrika politikası büyük oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
odağında gelişim göstermektedir. Bu durum da bölgedeki politikanın şahıs odaklı yürüdüğünü 
göstermektedir. Türkiye’nin kıtada daha sürdürülebilir ve sağlam bir politikaya sahip olabilmesi için bu 
vaziyetten bir miktar sıyrılması gerekmektedir. Ayrıca kıtaya dair izlenen politikada kısmi bir strateji 
eksikliği ve plansızlık görülmektedir. Bu durumun telafi edilmesi Türkiye’nin faydasına olacaktır.8 
 
Türkiye’nin kıta ülkeleriyle olan ilişkilerini geliştirmesi için D-8, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşları ve 
oluşturulabilecek ülkelerarası organizasyonları etkin şekilde kullanması mümkündür. Özellikle Kuzey Afrika 
ülkeleri ile hem dini hem de coğrafi bakımdan yakınlığa sahip olan Türkiye, bu yakınlığını 
değerlendirebilmeli ve bölgede birleştirici bir role sahip olmalıdır. Ancak kaçınılmazdır ki Afrika ülkelerini 
güdümünde bulunduran ülkeler, Türkiye’nin çalışmalarından rahatsız olacaklardır. Şimdilik bu rahatsızlık 
doğrudan diplomatik problemler şeklinde açığa çıkmasa da ileride bunun Türkiye ile söz konusu ülkeler 
arasında sorun teşkil etmesi mümkündür. 
 
Bu anlamda Türkiye’nin önündeki engellerden bir diğeri de kıta ülkelerinde sıklıkla karşılaşılan 
antidemokratik askerî müdahaleler ve bunların sonucunda meydana gelen siyasi istikrarsızlıklardır. Artık 
darbenin sıradanlaşan bir olgu hâline geldiği bu ülkelerde, Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel 
yatırımları ve çabaları her daim risk altındadır. Herhangi bir askerî müdahalenin bu yatırımların tamamının 
boşa gitmesine sebep olması mümkündür. Sözgelimi son yıllarda Türkiye ile olumlu ilişkiler geliştiren 
Sudan’daki Ömer el-Beşir rejiminin 2019 yılında devrilmesi, daha sonrasında çok sayıda darbe girişiminin 
meydana gelmesi ve son olarak da 25 Ekim günü tekrar başarıya ulaşan bir darbenin vuku bulması; bu 
ülkede herhangi bir yatırımın yapılmasını ve diplomatik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini gerek Türkiye 
açısından gerekse diğer ülkeler açısından imkânsız kılmıştır. 
 
Sudan’da yaşanan durumun bir benzeri daha önce Mısır’da da yaşanmıştır. Türkiye’nin diğer Afrika 
ülkelerinden tamamen farklı karakterde olan Mısır’la ilişkileri önemsemesi gerekmektedir. Mevcut rejimin 
bir darbe mahsulü olması durumu değiştirmemektedir. Türkiye’nin Mısırlı Müslümanların durumunu ve 

 
8 https://www.indyturk.com/node/426541/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/t%C3%BCrkiyenin-afrika-politikas%C4%B1-bir-tebrik- 
  bir-ele%C5%9Ftir 
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haklarını da gözeterek aynı coğrafyayı paylaştığı bu ülkeyle ilişkilerini belli oranda iyileştirmesi hem kendi 
açısından hem de dağınık durumdaki İslâm coğrafyası açısından olumlu bir gelişme olacaktır. 
 
Son olarak Afrika ile ilişkiler hususunda Libya’ya değinilmesi gerekmektedir. Taraflar arasında imzalanan 
ateşkes neticesinde durağanlaşan ülkede, iki kutupluluk hâlen devam etmektedir. Bu sebeple henüz etkili 
bir çözüme varılamayan bu bölgede etkin bir aktör olan Türkiye’nin mevcut durumda teyakkuz hâlini 
koruması gerekmektedir. Seçimlerin de yaklaştığı bir atmosferi yaşayan Libya’nın akıbetini ise zaman 
gösterecektir. Özetle kısa vadede Afrika’ya yönelik attığı adımları artırması ve geliştirmesi, uzun vadede de 
kıtadaki Batı hegemonyasını ve artmakta olan Çin ve Rus etkisini kırması; Türkiye’nin bölge için geliştireceği 
politikanın araç ve amaçları olmalıdır. 
 
Kaynaklar 
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