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TAKDİM
Bu rapor, Afrika Vakfı tarafından Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti İşbirliği ve Kalkınma Ajansı
(TİKA) ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen
çalıştayın nihai raporudur. “Kesişim Noktasında Afrika Boynuzu” isimli bu çalıştay,
Afrika Boynuzu’nda sosyo-ekonomik, siyasal
ve güvenlik alanlarında ortaya çıkan güncel
değişimlere ışık tutmaktadır. Yarımada yıllardır, başarısız, içe kapanmacı, rantçı ve otoriter
diktaya dayalı kalkınmaya endeskli devletlerin oluşturduğu politik ve ekonomik sistemlerin karışımlarını içermektedir. Bu şartlarda,
devletlerarasındaki ilişkiler sınır çatışmaları,
etnik gerilimler ve güç rekabetlerinden olumsuz etkilenmektedir. Etiyopya Başbakanlığı
makamına Abiy Ahmed’in gelmesiyle birlikte
ise Boynuz’da yeni reformlar hayata geçirilmeye başlanmıştır. Buna rağmen etnik gerilimler hala artış göstermekte ve 2020 yılında
yapılacak seçimler nedeniyle sosyal ve politik riskler varlığını sürdürmektedir. Başbakan
Abiy Ahmed, kontrolden çıkan etnik gerilimleri durdurma yolunda birçok engelle karşı
karşıya kalmaktadır. Bu engeller Ahmed’in
başlattığı reform politikalarının Etiyopya’da
ve Afrika Boynuzu’nda köklü bir değişime

neden olup olamayacağı konusunda şüpheci
yaklaşımları kuvvetlendirmektedir.
Bazı analistler, bu değişikliklerin bölgedeki
tansiyonu düşüreceğini savunurken, bazıları
değişikliklerin sonuçlarının henüz belli olmadığına işaret etmektedir. Bu rapor, çalıştaya katılan akademisyen, diplomat, politika
analistleri tarafından ifade edilen görüşleri
aktarıp, bölgede uygulanan güncel politik,
sosyo-kültürel, ekonomik ve güvenlik reformlarını inceleyip, küresel ve bölgesel aktörlerin
oynadıkları rolleri değerlendirerek bölge için
bir gelecek projeksiyonu geliştirmeyi hedef lemektedir.
Afrika Vakfı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve TİKA’ya gösterdikleri yoğun destek ve değerli katkıları için teşekkürü
bir borç bilir, programa Afrika Boynuzu’ndan
katılan analist, uzman, diplomat, akademisyen ve bürokratlara içten teşekkürlerimizi sunarız. Afrika Boynuzu’nun çeşitli alanlardaki
sorunlarına somut çözümler sunma hedefiyle
uzman, akademisyen ve paydaşlar ile birlikte
çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız.
Hasan Basri Kurt
Yönetim Kurulu Başkanı
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GİRİŞ
Afrika Boynuzu dünyanın en önemli jeostratejik bölgelerinden birisidir. Bölge, dünyanın en karışık ve çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı coğrafyalarından biri olarak
göze çarpmaktadır. Afrika Boynuzu çok eski
çağlardan beri büyük güçlerin rekabetlerine
şahit olmuştur. Ancak, Etiyopya Başbakanı
Abiy Ahmed’in iktidara gelişinden itibaren
Etiyopya başta olmak üzere Boynuz ülkeleri daha önce görülmemiş bir şekilde sosyal, ekonomik, politik alanlarda ve güvenlik
alanlarında ciddi dönüşümler geçirmektedir.
Başbakan, mevcut sorunları aşabilmek adına
çeşitli reformları hayata geçirmekte, iç ve
dış ittifakları yeniden konumlandırmaktadır;
ancak tüm bu çabalara rağmen etnik gerilimler hala yükseliş göstermekte ve gelecek yıl
yapılacak seçimler sosyal ve politik riskler
taşımaktadır. Oromo’daki son çatışmaların
çok sayıda protestocunun ölümüne sebep olması da demokratikleşme sürecini baltalamıştır.
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Bazı analistler Etiyopya’da başlayan demokratikleşme sürecinin bölge genelinde
tansiyonu azaltıcı bir etki yaratacağını dile
getirmişlerse de çoğu analist bu dönüşümlerin çıktı ve sonuçlarına dair belirsizlikleri
vurgulamıştır. Rapor, bölgedeki güncel politik, ekonomik ve güvenlik konularındaki
dönüşümleri gözden geçirmekte, küresel ve
bölgesel aktörler tarafından oynanan rolü
tanımlamakta ve bölgenin geleceği için bir
vizyon ortaya koymaktadır. Afrika Boynuzu, bölgesel ve küresel politikadaki rolüyle
stratejik bir konumdadır. Bu raporda Afrika
Boynuzu tarihsel ve kültürel bağlamda birbirlerine bağlı olan uç Doğu Afrika ülkeleri
olarak tanımlanmaktadır. Bu ülkeler; Eritre,
Etiyopya, Cibuti ve Somali olmak üzere dört
ülkedir. Mevzu bahis tarihsel ve kültürel yakınlıklarına rağmen bölgenin Oromo, Amhari, Tigrayan, Somali ve Afar başta olmak
üzere çok sayıda etnik grubu içinde barındırdığını da unutmamak gerekmektedir.
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BOYNUZDAKİ SİYASAL REFORMLAR
Bu bölümde Etiyopya’daki demokratikleşme
sürecine, kapsayıcı kamu politikaları geliştirme noktasındaki reformlara ve tüm bu gelişmelerin bölgedeki olası etkilerine değinilmiştir. Nisan 2018’de Abiy Ahmed Etiyopya’nın
Başbakanı ve Afrika Boynuzu’nun yeni lideri
olarak ortaya çıkmıştır. Bölgedeki birçok liderin aksine, Abiy Ahmed, kendisini Etiyopya
başta olmak üzere bütün bölgede değişim yaratma potansiyeli taşıyan devrimci ve reformcu bir lider olarak tanıtmıştır. Onun seçilmesi, Boynuz’da demokratik siyasal reformların
gerçekleştirilmesi konusundaki siyasi iradeyi
kuvvetlendirmiştir. Abiy Ahmed, uzun yıllardır ifade özgürlüğünü kısıtladığı, muhalefet
liderlerini baskıladığı ve hapse attığı, protes-

toculara karşı sert önlemler aldığı gerekçeleriyle eleştirilen önceki Etiyopya hükümeti
karşısında sunduğu demokratik reçetelerle
büyük bir meşruiyet ve destek kazanmıştır.
Ahmed göreve geldikten sonra etnik çeşitliliğe
köprü olacak reform paketleri sundu, Eritre ile
ilişkileri normalleştirdi ve Boynuz devletleri
arasında düzenlenen ilk ve tek toplantıyı organize etti. Bölgesel olarak Eritre ile çatışmaya neden olan topraklardan çekilerek iki ülke
arasındaki ilişkileri normalleştirdi. Bunu başarmak için Lahey’deki Uluslararası Tahkim
Mahkemesi’nin hükmünü tanıdı, ki bu konuda
önceki başbakanlar pek istekli değillerdi. Hatta Abiy Ahmed için daha önemli olan Somali
ve Somaliland arasında uzun süredir devam
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eden mücadelenin çözümüne sunduğu katkıdır. Tüm bu reformlarla Abiy Ahmed, Etiyopya ve bölgeyi birleştirmeyi ve bölgesel barışı
sağlamayı hedef lemektedir. Abiy Ahmed’in
içeride ve dışarıda barışa ve birliğe yönelik
yaklaşımı İmparator Haile Selassie’ye benzetilmekte, Etiyopya’daki etnik gerilimlerin uzlaşı ve müzakere yoluyla çözülmesi yolunda
önemli adımlar attığı vurgulanmaktadır.
Ancak etnik gerilimler etkisini devam ettirmekte ve gelecek sene yapılacak seçimler dolayısıyla riskler bir hayli yüksek görünmektedir. Bu gerilimler özellikle Amhara-Oroma
ve Tigrayan-Amhara etnik grupları arasında
yoğunlaşmaktadır. Her ne kadar reformlar
olumlu bir hava yaratsa da, etnik gerilimleri azaltma anlamında kayda değer bir gelişim
görülmemektedir. Bazı yorumculara göre,
Amhara bölgesine darbe girişimi sırasında
Genelkurmay Başkanı’na yapılan suikast ve
Oromo bölgesinde meydana gelen çatışmalarda onlarca protestocunun öldürülmesi reform
sürecinin zorluğunu göstermiş ve Nobel Barış
Ödülü kazanan liderin imajını sarsmıştır. Bununla birlikte Abiy Ahmed’in ev sahipliğinde
Afrika Boynuzu ülkeleri arasında düzenlenen
toplantıya Somali’nin katılmaması bir diğer
kırılma noktasını oluşturmuştur.
Etiyopya’da meydana gelen değişimlerin bölge
genelinde hangi ölçüde etki uyandıracağı sorusu ise çalıştay boyunca üzerinde en çok konuşulan başlıklardan birisi olmuştur. Katılımcıların çoğu yüksek beklentilere rağmen Abiy
Ahmed’in bölgede ciddi dönüşümler sağlayabileceği noktasında şüphelerini dile getirirken
bir kısmı daha olumlu bir tutum sergilemişlerdir. Politik perspektiften, reformların diğer
ülkelerin liderleri tarafından benimsenmesi,
Afrika Boynuzu’nun geleceğinin şekillenmesi
konusunda ziyadesiyle önemlidir.
Bölgedeki diğer bir sembolik gelişme ise Eritre Dışişleri Bakanı’nın Somaliland’ı ziyaret
etmesidir. Bazı analistlere göre ziyaret bölgedeki politikanın yeniden kurgulanması için bir
ilk adım niteliği taşımış ve Afrika Boynuzu’nda barışın ve birliğin sağlanması adına hayati
bir gelişme olmuştur. Katılımcılar dönüşüm
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dalgasının ikili ilişkiler üzerine kurulmasının
olası etkilerine vurgu yapmışlar ve bölgedeki
liderlerin Afrika Boynuzu’nda daha büyük bir
siyasal bütünleşme arayışında olduklarını ifade etmişlerdir.
Katılımcıların çoğu bölgenin geleceği için
yeni bir vizyonun oluşturulmasına en büyük
engelin bölgede demokratik ve kapsayıcı politikaların eksikliği olduğunu vurgulamıştır.
Bölgedeki otoriter rejimlerin demokratikleşmesinin kritik olduğu aktarılmıştır. Eğer bu
bölgedeki devletler güçlü bir barış ve istikrar
ortamı oluşturmak istiyorlarsa demokratikleşme sürecine hız vermek, hukukun üstünlüğünü ve kapsayıcı politikaları benimsemek
zorundalardır. Bunun gerçekleşmemesi durumunda Abiy Ahmed tarafından başlatılan
reformlar başarıya ulaşamayacaktır. Nitekim
kalıcı bir dönüşüm için kişisel çabalar yeterli
olamayacaktır.
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EKONOMİK REFORMLAR:
BÖLGESEL EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
Bu bölümde, Etiyopya’da uygulanan ekonomik
reformların diğer bölge ülkelerine nasıl aktarılabileceğine ve ekonomik bütünleşme yaklaşımıyla ilgili ana problemlere değinilmiştir.
Ayrıca başarılı bir ekonomik bütünleşme modeli için önerilerde bulunulmuştur.

çıl ilişkilerin sağlanması ve sürdürülmesini
de beraberine getirecektir. Katılımcılar liderlerin bu amacı gerçekleştirmek için samimi
birlik arzusu göstermeleri gerektiğini ve daha
derin ve çok yönlü bir işbirliğinin önemini
vurgulamışlardır.

Yıllardır, Boynuz’da, sosyal yozlaşma, politik
ve etnik bölünmeler çatışmalara ve toplumsal ayaklanmalara neden olmaktadır. Abiy
Ahmed’in Etiyopya Başbakanı seçilmesinin
ardından görülen değişim, Etiyopya’da başlatılan yeni ekonomik reformların bölgeye yayılma ihtimalini ortaya çıkartmıştır. Çalıştaya
katılan uzmanlar, kıtanın bu kısmında meydana gelen yeni ekonomik bütünleşme vizyonunun insanların ve ürünlerin serbest dolaşımı
kavramıyla sınırlanmaması gerektiğini, daha
geniş bir bakış açısıyla politik yapıların yeniden oluşturulması, ticaret kurallarının birbiriyle uyumlu hale getirilmesi, düzenleyici
kuruluşların kurulması ve uluslararası ticari
antlaşmalar için yasal kılavuzlar oluşturulması adına bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Ekonomik bütünleşme ve
karşılıklı bağımlılığın artması bölgede barış-

Başarılı bir ekonomik bütünleşme stratejisi
için oluşturulacak çerçeve yerel menfaatleri
de hesaba katmalıdır. Tabii ki, bölge dışı aktörler bu kapsamda bir role sahip olmakla birlikte öncelik bilhassa Etiyopya, Somali, Eritre
ve Cibuti gibi bölge ülkelerinin ulusal çıkarları olmalıdır. Cibuti ve Eritre gibi küçük ülkelerin ekonomik bağımsızlıklarını ve limanları
üzerindeki kontrollerini kaybetme çekinceleri
nedeniyle Afrika Boynuzu’nda ekonomik bütünleşmeye her zaman ön yargıyla yaklaştıkları bilinmekle birlikte, ASEAN örneğindeki
gibi ekonomik bütünleşme sürecinin yalnızca
Çin gibi büyük ülkeleri değil aynı zamanda
Singapur gibi küçük ülkeleri de bünyesine
alabildiği unutulmamalıdır. Bu anlamda güven inşası önemli bir role sahiptir. Liderlerin
göstereceği samimi çaba bütünleşme için büyük önem arz etmektedir.
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A FR İ K A BOY N UZU’N DA
GÜ V EN Lİ K DÜZEN LEM ELER İ
Bu başlıkta katılımcılar, Boynuz’daki güvenlik düzenlemelerini, güvenlik tehditlerinin
türlerini ( iç ve dış) ve bölgedeki güvenlik endişelerini giderebilecek önlemleri ele almışlardır. Onlara göre güvenlik işbirliği, demokratikleşme, kapsayıcı politikalar, müzakere
ve barış antlaşmalarının imzalanması Boynuz’daki şiddetli çatışmaları ve rekabet alanlarını yapısal olarak dönüştürebilir.
Afrika Boynuzu’nda güvenlik 3 katmanlı olarak düşünülmektedir. Bunlardan ilki yıllardır
süregelen güvenlik düzenlemeleridir. Bu tür
güvenlik düzenlemeleri için en iyi örnek, birçok devletin askeri üs kurmak istediği Cibuti’dir. Bölgede ABD’yi takiben sırasıyla Çin,
Fransa ve Suudi Arabistan askeri üs kurmuşlardır. Bu, yabancı ülkelere askeri amaçlarla
topraklarını kiralamayı ya da satmayı içeren
ilginç bir dinamiktir. Her ne kadar Cibuti buna
izin veren antlaşmalar imzalasa da, birçok
analist bölgenin askerileşmesine sebep olarak
barışın teminini zorlaştırması nedeniyle askeri üslerin kurulmasına karşı çıkmaktadır.

Etiyopya’da daha belirgindir. Somali sorunu da bundan çok farklı değildir. Bu güvenlik düzenlemesinin en büyük zayıf lığı ulusal
kuvvetler şeklinde düzenlenmemiş olmasıdır. Böyle bir güvenlik düzenlemesi, Afrika
Boynuzu’nda Etiyopya’yı etnik bölünmelerin
yanında en fazla silahlanmış ülkelerden biri
haline getirmiştir. Somali’de de durum aynıdır. Somaliland ve Jubaland kendi askeri güçlerine sahiplerdir. Mogadişu’daki merkezi hükümetin ordusu da kabilesel olarak bölünmüş
durumdadır. Bu sebeple Somali, etnik ayrımların yanında silahlanmanın yüksek olduğu
diğer bir devlettir. Böyle bir güvenlik düzenlemesi, devletlerin ve bölgenin barış ve istikrarına karşı en büyük tehdittir.

GÜVENLİK
TEHDİTLERİNİN
TÜRLERİ

İç ve dış güvenlik meseleleri bölgenin istikrarına yaşamsal bir tehdit arz etmektedir.
Dış güvenlik tehditleri konusunda Etiyopya
ve Eritre arasında uzun süredir devam eden
çatışmalara sürekli değinilmektedir. Nitekim
Cibuti ve Eritre arasındaki sınır çatışmaları
da bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasının
önündeki engellerden birisidir. En önemli dış
güvenlik kaygıları ise Aden Körfezi, Kızıldeniz, kara ve deniz sınırı çatışmalarıdır.

Bölgesel güvenlik düzenlemeleri Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi ve Afrika Birliği
Somali Misyonu (AMISOM) çerçevesinde koordine edilmektedir. Bölgesel güvenlik konusuna ilişkin en büyük meydan okuma Etiyopya’nın bölgeye etkisi ve Kenya’nın Somali’deki
tek taraf lı müdahalelerinden gelmektedir. Son
12 yılda, AMISOM Somali’de barışı sağlama
girişimlerinde başarısız olmuştur. Bu anlamda uzmanlar AMISOM aracılığıyla koordine Güvenlik uzmanları etnik temelli askerileşedilen bölgesel barışın sona erdirilmesi gerek- meyi Etiyopya’da iç barışın teminine ve sosyal
tiğini vurgulamaktalardır.
birleşmeye karşı temel tehdit olarak görmekteBölgesel güvenlik düzenlemelerine yönelik lerdir. Etiyopya’da etnik gruplar askerileşmeüçüncü ve son tabaka ise yerel düzeyde kar- ye devam ederken belli politik çıkarları için
şımıza çıkmaktadır. Bunlar etnik ve kabile- savaşmaktalardır. Amhara bölgesindeki insel güvenlik formlarıdır. Daha özel olarak sanlar, Tigrayanların kendilerini baskılamak
bu, Oromoların, Tigrayanların, Amharaların için silahlandığını, Oromolar da diğer etnik
ve diğer etnik grupların halklarını korumak grupların kendilerine karşı silahlandıklarını
için kendi askeri birliklerine sahip oldukları düşünmekteler. Bu anlamda Etiyopya etnik
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temelli askerileşme dalgası yaşamaktadır.
Dahası, Etiyopya’daki diğer güvenlik ikilemi
bir zamanlar görevde bulunan kişilerin şahsi menfaatleri doğrultusunda sahip oldukları
güçlerini ve konumlarını korumaya çalışarak
oluşturdukları derin devlet olgusu ile ilişkilendirilebilir.

bir iç savaş olarak görülmekle beraber, asıl
kaygı verici olan Somali’de ulusal güvenlik
çevrelerine ve topluma sızmış olmalarıdır.
Saldırılarını sürekli hale getirebilmiş olmalarının nedeni de tam olarak budur. Örneğin,
son günlerde iki haftalık süreçlerle her gün en
az bir bombalı saldırı düzenleme çağrısı yapBölgesel düzeyde El Kaide’nin bir kolu olan mışlar ve Mogadişu’da 13 ayrı bombalı saldırı
Eş-Şebab terör örgütü son on yıldır Somali ve gerçekleştirmişlerdir.
Afrika Boynuzu’nda bir hayli aktiftir. Bu örgüt çok geniş bir coğrafyayı kontrol etmekte
ve insanlardan para gasp ederek merkezi hükümetin topladığı vergilerden elde ettiği gelirden daha fazla gelir elde etmektedir. Örgüt
geçtiğimiz 3 yılda başkent Mogadişu’da birçok terör eylemi gerçekleştirmiş ve isyanların çıkmasına neden olmuştur. Bu eylemler
merkezde ve taşrada politikacılar arasında

İÇ VE DIŞ GÜVENLİK TEHDİTLERİNE
KARŞI ADIMLAR
BÖLGESEL
GÜVENLİK
İŞBİRLİKLERİ

Güncel çalışmalar Eş-Şebab’ın gerek Somali’de gerekse bölgedeki diğer ülkelerde gücünü geçmişe nazaran yitirmiş olduğunu ve terör
faaliyetleri için kendine zemin bulamaz hale
geldiğini göstermektedir. Buna rağmen Somali ile bölgedeki diğer aktörlerin Eş-Şebab
ile mücadelede birlikte hareket edememeleri
sebebiyle bölgesel ve yerel düzeydeki anlaşmalarda ortak payda sağlanamamıştır.

DEMOKRATİKLEŞME
VE KAPSAYICI KAMU
POLİTİKALARI

Değerli temsilcilerin de belirttiği üzere güDeğerli temsilcilerin de belirttiği üzere güvenlik
ve yönetim birbirleriyle iç içe geçmiş iki önemli alandır. Bu bağlamda Afrika Boynuzu’nda

başta terörist gruplar olmak üzere güvensizlik
ortamı yaratan tüm unsurlarla mücadele etmenin temel yolu yönetimsel düzeyde demokratikleşme ve kapsayıcı kamu politikalarını
hayata geçirmektir. Somaliland örneğinde de
görüldüğü gibi ancak böylesine bir politik sistem istikrarı temin edebilecektir. Demokratik
yönetim sistemlerinde halkın olası tehlikelere
karşı geliştirdiği yüksek hassasiyet en üst düzey memurlardan aşiret temsilcilerine kadar
her aktörü olası güvenlik tehditlerini ortadan
kaldırma çabası içine itmektedir. Bunun yanında Mogadişu’daki siyasi elit ile Eş-Şebab
arasında süregelen yakın ilişkiler maalesef
örgüt ile mücadeleyi zaafa uğratmaktadır. Demokratikleşme hareketleri ve kapsayıcı politikalar ise Somali’deki bu durumu değiştirecek
en önemli adımlar olacaktır.
Etiyopya örneğinde de bahsedildiği gibi etnik grupların askerileşmesi milli birliğin ve
sosyal bütünleşmenin, dolayısıyla demokratikleşmenin önündeki en büyük engeldir. Bununla birlikte Abiy Ahmed’in öncülüğünde
ortaya çıkan yeni gelişmeler barışçıl çözüm
mekanizmalarını hayata geçirmiştir. Bu doğ-
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rultuda varılmak istenen nihai hedef ise Etiyopya’daki yerel yönetimler arasında işbirliği
ruhunu uyandırmaktır. Bu çabalar doğrultusunda Abiy Ahmed ayrılıkçı tutumlarıyla
tarihsel bir tehdit unsuru olarak karşımızda
duran Oromo Kurtuluş Cephesi savaşçılarını
herhangi bir direnişle karşılaşmadan ülkeye döndürmeyi başarmıştır. Oromo Kurtuluş
Cephesi temsilcileri ile başbakan ve hükümet
temsilcileri düzeyinde devam eden yapıcı toplantılar Abiy Ahmed’in ülkenin yeniden inşası hususundaki çabalarına katkı sunmuştur.
Çalıştayımıza katılım gösteren güvenlik uzmanları da tam entegrasyonun sağlanabilmesi
adına Oromo Kurtuluş Cephesi’nin özgürlük
hareketi olarak değil; bir siyasi parti olarak
varlığını sürdürmesinin ve ülke siyasetinde
yer edinebilmesinin önemini vurgulamışlardır. Bunlara ek olarak basın özgürlüğü, adil ve
eşit siyasi temsil ve ekonomik özgürlük gibi
hedef lerin gerçekleştirilebilmesinin demokratikleşmenin ve güvenliğin inşasında önemli
dinamikler olduğu vurgulanmıştır. Barış, güvenlik ve çok yönlü gelişimin sağlanabilmesi
bakımından demokratikleşmeyi bir alternatif
olarak değil, en isabetli ve kestirme yol olarak değerlendirdiklerini belirten katılımcımlar, Etiyopya’da gelişen bu olumlu atmosferin
Somali, Eritre ve Cibuti başta olmak üzere
bölgedeki diğer ülkelere yayılabileceği konusunda ortak kanaat ve beklentilerini dile getirmişlerdir.

sürece benzer bir şekilde, askeri güç ile değil siyasi çözüm yollarıyla yürütülmelidir. Bu
bağlamda sorunların siyasi çözüm yolları içerisinde çözülmesi terörist grupların daha fazla
radikalleşmemesi açısından önemlidir.
Barış süreci tam anlamıyla başlamadan Eş-Şebab ile mücadele eden uluslararası ve bölgesel
güçlerin bölgeden çekilmesi Eş-Şebab’ın ortaya çıkan güç boşluğundan yararlanmasına
ve etki alanını genişletmesine sebep olacaktır.
Yine böyle bir durum, Somali Hükümetinin
Eş-Şebab ile mücadele konusundaki azmini
ve gücünü kaybetmesi sonucunu doğurabilir.

AFRİKA
BOYNUZU’NDAKİ
SON GELİŞMELERDE
BÖLGE DIŞI
AKTÖRLERİN ROLÜ

Bölgedeki dış aktörlerle ve yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan katılımcılar Afrika Boynuzu’nun bölge içindeki
ve dünya üzerindeki stratejik konumunun ve
güç dengesi politikasının yoğun olarak uygulandığı bir coğrafya oluşunun altını çizdiler.
Son yıllarda bölge dışı aktörlerin etkisiyle
bölgede ortaya çıkan sosyo-ekonomik, politik,
kültürel ve ekonomik değişimler dikkat çekmektedir. Çalıştayda son dönemde bölgedeki
mevcut dış aktörlerin artan rolü incelenmiş,
gelecek projeksiyonu çizilmeye çalışılarak
sonraki çalışmalar için bir rehber oluşturulBarış anlaşmalarının çatışmalarla ve süregelen muştur.
güvenlik tehditleriyle mücadeledeki etkin rolü
çalıştayın diğer bir konu başlığı olmuştur. Nitekim terörist grupların tarihini inceleyen her
çalışma aynı zamanda barış anlaşmalarının da
bir tarihi niteliğindedir. Kuzey İrlanda’da ve
Kolombiya Hükümeti ile Kolombiya Devrimci
Silah Güçleri arasında gerçekleştirilen barış
anlaşmaları bunun en güzel örneklerindendir.
Somali’deki barış süreci ise Kolombiya örneğiyle her iki terörist grubun da maddi güçlerini yerel kaynaklardan devşirmeleri ve devletin
belli bir bölgesini ellerinde bulundurmaları
anlamında benzerlikler taşımaktadır. Dolayısıyla Eş-Şebab ile mücadele Kolombiya’daki

MÜZAKERE VE BARIŞ
ANLAŞMALARI
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AFRİKA BOYNUZU’NDA ARAP EKSENİ
Afrika Boynuzu ülkeleri ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin kökleri çok eskiye
dayanmakla birlikte son dönemlerde Körfez
ülkelerinin bölgedeki varlığı daha da hissedilir bir hale gelmiştir. Ticari faaliyetler ve her
türlü yumuşak güç politikaları bu var oluşun
zeminini hazırlamaktadır. Bilhassa Birleşik
Arap Emirlikleri bölgedeki ana ekonomik
dinamiklerden biri haline gelerek bölge üzerindeki kontrolünü arttırmaya çalışmaktadır.
Birleşik Arap Emirlikleri özellikle son on
yılda kalkınma ve insani yardım alanlarında yürüttüğü faaliyetlerle bölgedeki nüfuzunu aşamalı bir şekilde arttırmıştır. Özellikle
Bab’ül Mendep boğazı gibi lojistik bölgelerde
ve limanlarda yatırımlarını arttırarak kurduğu ticari ilişkileri güvence altına alma gayretindedir. Diğer bir örnek ise BAE’nin ve Suudi Arabistan’ın Etiyopya ile Eritre arasında
uzun yıllardır devam etmekte olan çatışmayı
bitirmek üzere, barış anlaşmasına sundukları
destektir. Bu iki Körfez ülkesinin barış sürecine sundukları önemli katkılarla birlikte Etiyopya’nın Abiy Ahmed liderliğinde başlattığı barış hareketi anlaşmanın asıl dinamiğini
oluşturmuştur. Çalıştaydaki kimi katılımcılar
Etiyopya’nın BAE’nin bölgedeki etkisini arttırmasını kolaylaştıran bir üs olduğunu iddia
etmekle birlikte çoğu katılımcı Etiyopya’nın
kendi stratejik çıkarlarını göz ardı etmeden
BAE ile ikili düzeyde ilişkilerini sürdürmekte
olduğunu savunmuştur.

duyduğu rahatsızlığı açıktan dile getirmesiyle daha da artmıştır. Çalıştayda konuşan analist ve akademisyenler, BAE’nin Somali’deki
adımlarının ülkenin bağımsızlığına ve milli
birliğine zarar veren boyutlara ulaştığını iddia etmişlerdir.
Körfez ülkelerinin bölgede yeni krizlerin
doğmasına sebep olduğunun altı çizilerek söz
konusu ülkelerin Afrika Boynuzu ülkelerinden daha farklı bir devletleşme ve ulus inşası
tecrübesine sahip oldukları vurgulanmıştır.
Kurumsallaşma deneyimleri zayıf olan Körfez ülkeleri aynı zamanda demokratikleşme
ve kapsayıcı kamu politikaları kapsamında da
söyleyecek çok fazla söze sahip değillerdir.
Suudi Arabistan’ın 2019 Mart ayında Afrika
Boynuzu’nun Kızıldeniz’e ilişkin sorunların
konuşulması üzerine düzenlediği ve yedi ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya
Etiyopya’nın ve Eritre’nin davet edilmemesi
mevzu bahis yetersizliğin bir göstergesidir.

BAE’nin Afrika Boynuzu boyunca stratejik
noktalarda, bilhassa Somali’deki varlığının
Somali hükümetinde yarattığı hoşnutsuzluklara ayrı bir başlıkta değinilmiştir. BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır arasında çıkan
Körfez Krizi sırasında Somali Hükümetinin,
BAE’nin Katar’ı ablukaya alma çağrısını
BAE’nin ülkedeki köklü yatırımlarına rağmen
reddetmesi ve krizde tarafsızlığını ilan etmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine
sebep olmuştur. İki ülke arasındaki gerilim
Somali Hükümeti’nin BAE’nin Somaliland’de
ve Puntland’daki askeri üslerin varlığından
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AFRİKA BOYNUZU’NA ÇİN,
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE
DİĞER DEVLETLERİN ETKİLERİ
Çin’in dünya gücü olma hedefi doğrultusunda ekonomik, politik ve askeri alanlarda etki
alanını geliştirme çabaları Afrika Boynuzu’nda da kendini göstermektedir. Jeostratejik,
ekonomik ve siyasi çıkar alanlarının yeniden
tanımlanmasıyla şekillenen dünya düzeninde
Afrika Boynuzu bir kez daha küresel güç mücadelesinin önemli sahnelerinden biri olarak
konumlanmıştır. On yılı aşkın bir süredir Çin,
Afrika kıtasının her köşesinde bilhassa Afrika
Boynuzu’nda etkinliğini arttırmaktadır. Bölgede ABD, Japonya, Fransa ve İtalya Cibuti’de
askeri üsse sahiptir. Çin ise 2017’de ilk denizaşırı askeri üssünü Cibuti’de kurmuş, ABD
ve müttefikleri bu durumun bölgedeki jeo-ekonomik ve jeo-politik çıkarlarına büyük bir
tehdit oluşturduğunu belirtmişti. Cibuti’nin en
büyük limanını Çin’e devrettiği söylentisi ise
bölge dışı iki güç olan ABD ve Çin arasındaki
ticaret savaşının yeni bir şekil almasına sebep
olmuştur. Tüm bunlar Çin ve ABD başta olmak üzere bölgedeki tüm dış güçlerin belirli
bir amaç ve strateji ile bölgede bulunduklarını
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göstermektedir. Her ne kadar 11 Eylül saldırılarıyla birlikte ABD bölgedeki politikasını
değiştirerek bölgedeki terörist gruplarla mücadeleye odaklanmış olsa da son zamanlarda
ekonomik ilişkiler yeniden gündeme gelmiştir. Bu durum elbette Çin’in bölgedeki etki
alanını kırmaya yönelik bir adımdır.
Ancak yeterli desteğin sağlanamaması durumunda sosyo-ekonomik ve politik alanlarda
ortaya çıkan değişim dalgası istenilen neticeyi veremeyecektir. Bununla birlikte bölge dışı
aktörlerin etkisi şekillendirilemez ve sınırlandırılamazsa Afrika Boynuzu küresel aktörler
arasında ortaya çıkacak olan yeni bir çatışmanın içine düşecektir. Bu durumun önüne
geçmek ise ancak Afrika Boynuzu ülkelerinin
kendi iç işlerini yönetebilecek kapasiteye erişmelerinden geçmektedir.

Çalıştay Rapor Serisi-1

TÜRKİYE VE AFRİKA BOYNUZU
Türkiye Afrika Boynuzu’nda son on yıldır
daha iddialı bir duruşla aktif bir şekilde kendisini göstermektedir. Her ne kadar kısa bir süre
öncesine kadar Ortadoğu asıl odak noktası olmuş olsa da Türkiye bölge ülkeleriyle derin
tarihi ilişkilere sahiptir. Son dönemlerde ise
bilhassa Somali ve Etiyopya’daki faaliyetlerle
bölgedeki varlığını genişletmiştir. Analistler
bu anlamda Türkiye’nin bölgedeki varlığının
eşsiz bir özelliğe sahip olduğunu vurgulamaktalardır. NATO üyesi bir ülke olarak Batı bloğunun bir parçası olan Türkiye aynı zamanda
Doğulu kimliğiyle bölgede bağımsız bir çizgide hareket edebilmektedir.

nunla birlikte Türkiye bölge ülkelerinin karşı
karşıya kaldığı yeni kurumların inşası, demokratikleşme ve kapsayıcı kamu politikaları anlamındaki zorluklara aşinalığı sayesinde
bölgedeki rolünü arttırmıştır. Türkiye’nin sahip olduğu insan kapasitesi ve ekonomik alana
yaklaşımı, Etiyopya başta olmak üzere Afrika
Boynuzu ülkelerine kurumsallaşma ve ekonomik reformlar bağlamında ilham vermektedir.
Sahraaltı Afrika ülkeleri içinde Türkiye’den
en büyük yatırımı çeken ülke olarak Etiyopya’da Türk modelinde yatırım ülkeye döviz
getirmekte, istihdam yaratmakta ve Etiyopya
ekonomisine bir değer katmaktadır.

Türkiye bölgedeki faaliyetlerinin önemli bir
kısmını yumuşak güç politikası çerçevesinde
sahip olduğu kurum, STK ve şirketler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda
en aktif rolü TİKA, Türkiye Maarif Vakfı
ve Türk Hava Yolları gibi kurumlar üstlenmektelerdir. Bölge ülkelerinin birçok ülkeyle diplomatik ilişkilerinde azalma görülse de
Türkiye ile olan diplomatik ilişkileri artarak
devam etmektedir. Etiyopya’nın Türkiye’yi
tek taraf lı olarak Stratejik Ortak ilan etmesi
ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın gelenekselleşmiş olan yıllık Afrika ziyaretleri bu durumun en önemli
örneklerinden birisidir. Bu bağlamda Afrika
Boynuzu’nun Türkiye-Afrika ilişkilerinin gelişmesi bağlamındaki hayati rolü dolayısıyla
Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin artması
ve genişlemesi beklenmektedir.

Etiyopya bölgedeki gelişim ve istikrarın sağlanabilmesi adına en önemli aktördür. Türkiye’nin şu noktada yapması gereken yatırımlarını diğer Afrika Boynuzu ülkelerinde de
yoğunlaştırmaktır. Somali-Somaliland örneğinde olduğu gibi Türkiye müzakere ve arabuluculuk süreçlerinde rol almaya çalışmaktadır.
Mevcut durumda her iki tarafın da temsilcileri görüşmelere kaldığı yerden devam etmek
için hazır görünmektedir. Türk Hükümeti bu
doğrultuda her iki tarafın ve bölge içindeki ve
dışındaki ilgili ülkelerin beklentilerini karşılayacak bir müzakere zemini oluşturmaya çalışmaktadır. Oluşturulan müzakere şemasında
üç adım öngörülmektedir. Bunlar; hazırlık
aşaması, güven inşası ve resmi görüşmelerin
başlamasıdır.

Türkiye’nin bölgede karşılaştığı zorluklar
noktasında tespit edilmesi gereken ilk durum
bölge ülkelerinin Türkiye’ye yönelik yüksek
beklentilerine rağmen Türkiye’nin tüm bu
beklentileri karşılayabilecek kapasiteye sahip
olmamasıdır. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden birisi
olmadığı gibi Çin’in ve ABD’nin sahip olduğu
ekonomik imkânlara da sahip değildir. Bu-

Çalıştayda vurgulanan diğer bir önemli husus
ise Türkiye’nin bölgede diğer bölge dışı aktörlerle bir güç yarışına girmemesi gerektiği
olmuştur. Nitekim orta ölçekte bir güç olarak
Türkiye, BAE ile ya da bölgedeki diğer ülkelerle bir yarışa girmemeli ve bağımsız ve ılımlı politikasını sürdürmelidir.
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BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER VE
AFRİKA BOYNUZU

de yoğunlaşmaktadır. Güvenlik alanında Boynuz’daki güvenlik katmanlarına ve tehdit çeşitlerine artan güvenlik kaygıları kapsamında
değinilmiştir.

Raporda bölgesel güvenlik işbirliği ağının
kurulmasının, demokratikleşme ve kapsayıcı
kamu politikalarının hayata geçirilmesinin,
müzakerenin ve barış anlaşmalarının sorunların çözümündeki rolünün arttırılmasının
bölgedeki hedef lenen değişimi ve gelişimi
gerçekleştirmedeki rollerine değinilmiş, dış
aktörlerin bölgedeki sosyo-ekonomik ve politik değişimlerdeki rolü değerlendirilmiştir.
Çalıştaya katılım gösteren politika analistleri
bölgedeki dış aktörlerin adil olmayan ve sömürücü aktivitelerinin sınırlandırılması gerektiğini vurgulamışlardır. Bölge ülkelerinin
mevcut sosyo-ekonomik ve politik değişimlerin meyvelerini toplayabilmelerinin yolunun
Afrika Boynuzu uzun süredir başarısız, içe buradan geçtiğine dikkat çekilmiştir.
kapanmacı, rantçı ve otoriter diktaya dayalı
kalkınmaya endeskli devletlerin oluşturduğu
politik ve ekonomik sistemlerin bulunduğu bir
bölge olup köklü bir değişim sürecine girmiştir.
BM Genel Sekreteri’nin Afrika Boynuzu için
özel temsilci ataması bu konudaki en önemli
gelişmelerden birisidir. Bu durum bir ilk olmakla beraber, Birleşmiş Milletler nezdinde
Afrika Boynuzu’nun önemini göstermesi açısından kayda değerdir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afrika Boynuzu’nun geçirmekte
olduğu sosyo-ekonomik ve politik değişim ve
dönüşümü fark etmiş ve Birleşmiş Milletler’in
bu dönüşümü gerçekleştirmede sahip olduğu
mali sorumluluğu kabul etmiştir.

SONUÇ

Bölge ülkeleri arasındaki ve ülkelerin kendi
içlerindeki durum en iyi ifadeyle gergindir.
Söz konusu coğrafya şiddetli sınır çatışmaları,
etnik gerilimler ve büyük güçlerin güç mücadeleleri arasında soluk almaya çalışmaktadır.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in etkisiyle
sosyo-ekonomik, politik ve güvenlik alanlarında değişimler bölge genelinde açığa çıkmaya başlamıştır. Buna rağmen etnik çatışma
alanları hala varlığını sürdürmektedir. Bunun
yanında Oromo’da çok sayıda protestocunun
ölmesine sebep olan son çatışmalar Nobel Barış Ödülü almış olan Abiy Ahmed’in imajına
zarar vermiştir.
Etiyopya’daki ve Afrika Boynuzu’ndaki siyasi
reformlar demokratikleşme ve kapsayıcı kamu
politikaları geliştirmeye odaklanmaktayken
ekonomi alanındaki reformlar Etiyopya’da
başlayan ekonomik entegrasyonun bölgedeki
diğer ülkelere nasıl yayılacağı sorusu üzerin-
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