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ürkiye, dünya coğrafya-
sında yaşanan felaketle-
rin hemen hemen hep-

sinde kamu ve sivil unsurlarıyla
ilk yardıma koşan ülkelerden ol-
muştur. Merkez üssü Kahraman-
maraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7
ve 7.6 büyüklüğündeki deprem-
lerin ardından Afrika da dâhil ol-
mak üzere dünyanın farklı coğ-
rafyalarından ülkeler Türkiye’nin

yaralarının sarılması için seferber
olmuştur. Bu “ahde vefa”, Türki-
ye’deki sivil toplum kuruluşları
(STK) tarafından son 30 yıldır uy-
gulanan insani yardımların ve bil-
hassa son 15 yılda “insani diplo-
masi” kavramıyla kurumsallaşan
dış politika uygulamasının belirgin
bir sonucudur. Bu bağlamda Tür-
kiye, son yıllarda dünyanın farklı
coğrafyalarında gerçekleştirdiği in-
sani diplomasi faaliyetleriyle taklit
edilmesi gerektiği vurgulanan bir
“insani aktör” olarak da tanım-
lanmıştır. Şüphesiz Türkiye’nin
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uygulanan insani yardımların
ve bilhassa son 15 yılda “insani
diplomasi” kavramıyla
kurumsallaşan dış politika
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dünya siyasetindeki insani diplo-
masi uygulamalarının bu tanım-
lama bağlamında dikkat çeken ör-
neklerinin pek çoğu da Afrika ül-
kelerindeki kamu ve sivil aktörle-
riyle gerçekleştirdiği faaliyetlerdir.
Bu anlamda Afrika ülkeleri de ta-
rihsel süreçte Osmanlı Devleti dö-

neminde olduğu gibi bu-
gün de Türkiye’nin zor
döneminde imkânları
dâhilinde destek ol-
muştur.  

TÜRKİYE’NİN AFRİKA’YA
İNSANİ DİPLOMASİ
YAKLAŞIMI

İnsani diplomasi yaklaşımı
bağlamında incelendiğinde
Türkiye, Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetler Birliği’nin (SSCB) da-
ğıldığı ve uluslararası sistemin
tek kutuplu bir yapıya evrildiği
1990’lı yıllarla birlikte Afrika’dan
Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Or-
tadoğu’ya yayılan geniş bir pers-

pektifle kadim Türk nüfuz alan-
larına yönelik yeni bir siyasi süreç
ortaya koymuştur. Bu düşünce
1998 yılında ortaya konan Afrika
ve Latin Amerika açılım strateji-
leriyle somut hâle gelmiş; karşılıklı
üst düzey ziyaretlerde imzalanan
anlaşmalarla kurumsal temele
oturtulmuştur. Söz konusu poli-
tikaların Türk dış politikasında
görünür hâle gelmesiyle
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Türkiye, çatışmalarda arabuluculuk,
insani ve kalkınma yardımlarıyla
uluslararası sistemde daha görünür
hâle gelmiştir. Bu çerçevede Türk
dış politikası yapıcıları uluslararası
ilişkiler sisteminin değişim ve dö-
nüşüm sürecine girdiği son yıllarda,
konjonktürel gelişmeler nezdinde
millî değerlerini temel alan ve
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” temel
ilkesini hayata taşıyan “girişimci
ve insani” dış politika stratejisi
yürütmektedir.

Türkiye, insani faaliyetler
bütününü kapsayan bu geniş
perspektifini teorik anlamda
idealizm ve realizm
dengeleriyle ortak bir paydada
buluşturmayı hedeflemektedir.
Türkiye idealist bir yaklaşım
ortaya koymanın yanı sıra;
insani diplomasi faaliyetleriyle
millî çıkarlarını normatif
seviyeye taşımanın gayreti
içerisindedir.

Türkiye’nin insani diplomasi an-
layışı vicdan ve güç arasındaki
dengeyi ifade eden, devletin temel
değerlerini ve çıkarlarını içselleş-
tiren, insan odaklı bir dış politika
yaklaşımıdır. Buradan hareketle
Türkiye, insani faaliyetler bütü-
nünü kapsayan bu geniş perspek-
tifini teorik anlamda idealizm ve
realizm dengeleriyle ortak bir pay-
dada buluşturmayı hedeflemek-
tedir. Türkiye idealist bir yaklaşım
ortaya koymanın yanı sıra; insani
diplomasi faaliyetleriyle millî çı-
karlarını normatif seviyeye taşı-
manın gayreti içerisindedir. Gönül
coğrafyaları kapsamında çerçevesi
çizilen Türkiye’nin insani diplomasi

perspektifi, Afrika’da artan “insani
aktör” kimliğinin bir yansımasıdır.
Nitekim Türkiye’nin Afrika kıta-
sındaki insani aktör pozisyonu,
diğer aktörlerin güvenlik ve ticaret
odaklı perspektiflerinin ötesinde
ilerleyen bir özgünlüğe sahiptir.

Türkiye’nin Afrika’ya yönelik insani
diplomasi yaklaşımında devletin
maddi kabiliyetleri, hedef ülkeyle
münasebetlerinin seviyesine göre
değişkenlik göstermektedir. Bu
bağlamda Türkiye, Afrika’daki açlık,
kuraklık, kıtlık ve salgın hastalıklar
gibi sorunların giderilmesi amacıyla
ayni ve nakdî olarak insani ve kal-
kınma yardımları gerçekleştirmiş-
tir. Örneğin Türkiye, Sudan’ın Dar-
fur eyaletinde yaşanan iç savaşın
ardından meydana gelen insani
krizin giderilmesi amacıyla Nyala
kentine bir hastane kurmuş; 1999

yılından beri yoksullukla mücadele
eden Komorlar Birliği’ne 8 buçuk
ton ilaç hibe etmiştir.  Bunun yanı
sıra Türkiye, pek çok Birleşmiş
Milletler (BM) kuruluşu ile birlikte
ortaklaşa düzenlenen insani yar-
dım programlarına da katılmıştır.
Türkiye’nin 2013, 2014 ve 2015
yılına kadar yaptığı resmî kalkınma
yardımlarının yaklaşık %50’si in-
sani yardım alanında olmuş ve
“yükselen donör ülke” olarak ta-
nımlanmıştır. Bu bağlamda Tür-
kiye’nin insani yardımları ince-
lendiğinde gayrisafi millî hasılaya
oranı bağlamında birinci sırada;
yapılan yardım tutarı bağlamında
ise Amerika Birleşik Devletleri ve
İngiltere’nin ardından üçüncü sı-
rada gelmiştir. Yine aynı indekslere
göre 2016 ve 2017 yıllarında en
çok yardım yapan ülkeler bağla-
mında ikinci; 2018 yılında ise bi-
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rinci sırada yer almıştır. Türkiye
2013 yılında Afrika’ya 783 milyon
dolar yardım yaparken; 2017 yı-
lında bu oran 150 milyon dolar
seviyesine düşmüştür. Dolayısıyla
Türkiye; Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),
Kızılay, Ulusal Medikal Kurtarma
Ekibi (UMKE) ve Diyanet Vakfı
gibi kamu kaynaklı inisiyatiflerinin
yanı sıra pek çok sivil toplum ku-
ruluşuyla da Afrika’da insani yar-
dım projelerini sürdürmektedir.

Osmanlı Devleti sömürgecilerin
kıtayı işgaline karşı yaklaşık
500 yıl mücadele etmiş, Afrika
coğrafyasının kadim milletleri
de 19. yüzyılın sonu ve 20.
yüzyılın başlarında Osmanlı-
Rus Harbi, Trablusgarp Savaşı
ve Çanakkale Savaşı’nda
yardıma koşmuştur.

AFRİKA ÜLKELERİNİN
TÜRKİYE’YE AHDE VEFASI

Türkler tarih boyunca Asya’dan
Avrupa ve Afrika’ya kadar farklı
coğrafyalarda dostluk köprüleri
kurmuştur. Nitekim insanoğlunun
en temel özelliklerinden biri de
zor zamanında uzanan yardım
elini asla unutmamasıdır. Bu yar-
dım olgusu İslam’da dinî bir vecibe
olmasının yanı sıra olması gereken
evrensel insan davranışının da
yansımasıdır. Örneğin, Osmanlı
Devleti sömürgecilerin kıtayı iş-
galine karşı yaklaşık 500 yıl mü-
cadele etmiş, Afrika coğrafyasının
kadim milletleri de 19. yüzyılın
sonu ve 20. yüzyılın başlarında
Osmanlı-Rus Harbi, Trablusgarp
Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nda

yardıma koşmuştur. Bu anlamda
bölgeden Osmanlı ordusu saflarına
katılan ve ilgili savaşlarda boy gös-
teren nice kahramanlar tarihe not
düşülmüş, bugün de Kahraman-
maraş merkezli deprem nedeniyle
ortaya çıkan yaraların sarılmasında
gerek maddi gerekse manevi des-
tekleriyle bu coğrafyanın kadim
milletleri “ahde vefasını” göster-
miştir. 

Türkiye’de Kahramanmaraş mer-
kezli 6 Şubat 2023 tarihinde mey-
dana gelen iki büyük depremde
yıkılan binlerce binanın enkazı al-
tında kalan on binlerce insan ha-
yatını kaybederken, yüz binlercesi
de yaralanmıştır. Bunun üzerine
dünyanın farklı coğrafyalarından
yüzü aşkın ülke Türkiye’ye yardım
için seferber olmuş, Afrika ülke-
lerinden de hem resmî makamlar
hem de sivil toplum kuruluşları
(STK) yardım kampanyası başlat-
mıştır. Bu anlamda ilk yardıma
koşan Afrika ülkeleri Libya, Sudan,
Cezayir, Senegal, Mısır, Güney Af-
rika, Moritanya, Fas, Burundi ve
Zimbabve olmuştur. Bu ülkeler
imkânları ölçüsünde maddi yardım,
uzman personel ve profesyonel
Arama Kurtarma Ekibi (AKE) gö-

revlendirmiştir. Örneğin; Cezayir
89 kişi, Güney Afrika 69 kişi, Libya
55 kişi, Tunus 41 kişi, Sudan 40
kişi ve Senegal 30 kadar profes-
yonel AKE, doktor ve sağlıkçı he-
yetleri göndermiştir. Bunların yanı
sıra iç savaş, terör ve kıtlıkla mü-
cadele eden onlarca Afrika ülke-
sinden de imkânları ölçüsünde ki-
misi maddi kimisi de manevi açı-
dan Türkiye’ye destek sunmuştur.
Ayrıca pek çok Afrika ülkesinden
Türkiye’de farklı seviyelerde eğitim
almaya gelen yaklaşık 60 bin öğ-
rencinin bir kısmı da yardım faa-
liyetlerinde inisiyatif almışlardır.  

Sonuç olarak, Kahramanmaraş
merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde
yaşanan tarihin en yıkıcı felaket-
lerinden olan deprem hadisesi, ta-
rihsel süreçte olduğu gibi Türkiye
Cumhuriyeti döneminde de Afrika
toplumlarının “ahde vefasıyla” ikili
ilişkiler önemli bir ilerleme kay-
detmiştir. Dolayısıyla Türkiye top-
lumunun yaklaşık son 30 yılda
Afrika ülkelerine uzattığı “insani
yardım” eli ve 2005 sonrası süreçte
kurumsallaşan “insani diplomasi”
politikası dostluk köprüsüne kayda
değer katkı sunmuştur. ∂
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