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Bu, Afrikam bülteninin ikinci sayısı. 
Okuyucularımızdan ilk sayımıza gelen teşvik 
edici mesajları bu sayıda sizlerle de paylaşıyoruz. 
Vermiş oldukları manevi destek için her birine 
teşekkür ederiz. Bu desteğin devam edeceğini 
ümit ediyoruz. Bu geri bildirimler, Türkiye’de 
Afrika’ya yönelik ilginin büyümekte olduğunu 
da yansıtıyor. Bunun kaynağında ise kısmen artan 
ekonomik ilişkiler, kısmen de karşılıklı siyasi 
bağlar, toplumsal ve kültürel etkileşim yer alıyor. 
Bu ortaklığın büyümeye devam edeceği gerçeğini 
artık daha net bir biçimde görebiliyoruz. 23-24 
Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 
Dünya İnsani Zirvesi ile 26-27 Mayıs tarihlerinde 
Antalya’da gerçekleştirilecek En Az Gelişmiş 
Ülkeler Zirvesi’nin Türkiye’nin kıtadaki pek çok 
nokta ile temasını canlandıracağı açık. Daha da 
önemlisi 25 Mayıs’da gerçekleştirilecek Afrika 
Günü Kutlamalarına dikkat çekmek isteriz. 1963 
yılından bu yana her sene, o zamanki adıyla 
Afrika Birliği Örgütü’nün kuruluşunu anmak 
amacıyla belirli bir tema etrafında Afrika Günü 
kutlamaları gerçekleştiriliyor. Türkiye’de 
de kutlanmakta olan Afrika Günü, bu yıl birden 
fazla mekanda düzenlenecek çeşitli etkinlikler 
vesilesiyle kutlanacak. İstanbul’da, İstanbul 
Aydın Üniversitesi Afrikam olarak Afrika Günü 
kutlamalarına ev sahipliği yapacağız. Bu 
vesileyle, tüm okuyucularımızı 25 Mayıs’ta, 
Florya Kampüsümüzde gerçekleşecek bu 
kutlamaya davet ediyoruz. 

Bu sayımızda, geçmiş dönem faaliyetlerimiz 
hakkında bilgi bulacaksınız. Bunlardan bazıları 
aslında süreklilik arz eden etkinlikler. 2 Aralık 
2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 
Eğitim Diplomasisi inisiyatifinin devamı 
niteliğinde, 29 Mart 2016’da yine Ankara’da 

Direktörden  
 

Direktörden  
Sağlık Diplomasisi çalıştayını düzenledik. Bu 
toplantıların çıktılarına Afrikam internet 
sitesinden ulaşabilirsiniz. Ancak Eğitim ve Sağlık 
Diplomasileri Çalışmalarımız sonlanmış değil. 
Ankara'da yaptığımız etkinliklerin gelecekte 
kalkınma ile konularda daha geniş kapsamlı 
çalışmalara temel oluşturacağına inanıyoruz. 

Bu sayıda, Ruanda üzerine yazılmış iki makaleye 
yer verdik. 22 yıl önce Tutsi’lere karşı işlenen 
soykırımın vahşet ve zulmü hala hafızalardaki 
yerini koruyor. Ruanda Büyükelçiliği tarafından, 
14 Nisan 2016’da, Ankara’da, BM’nin bu yıl için 
belirlediği “Soykırım İdeolojisi ile Mücadele” 
teması doğrultusunda bir anma 
töreni düzenlendi. Milli 
kütüphanedeki sempozyumun siyasi, hukuki ve 
insani çıktıları gözönünde bulundurulduğunda, 
Türkiye’de Afrika’ya yönelik düzenlenen 
etkinlikler içerisinde hatırı sayılır bir yer 
edindiğini söylemek bartı olmaz. Bu konu, 
"uluslararası güç simsarları" ve "kuşku 
tacirlerinin" bir kez daha bilinen hakikatleri 
değiştirmek için sahneye çıkması nedeniyle 
üzerinde durulmayı özellikle hak ediyor. Ancak 
ekonomik ve toplumsal olarak küllerinden 
yeniden doğan, ayrıca pekçok ülke için önemli bir 
örnek teşkil eden bugünün barışçıl ve müreffeh 
Ruandası da aynı derece üzerinde durulmayı 
hakediyor. 

Geçtiğimiz iki ay içerisinde İAÜ kampüsünde 
Ruanda ve Güney Afrika Büyükelçilerini 
ağırladık. Akademik çalışmalarımızın odağı 
açısından da belirleyici olan bu tür ziyaretlerin 
gelecekte daha da artmasını temenni ediyoruz. 
Ayrıca bu vesileyle İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinin yayını olan Florya Chronicles of 
Political Economy dergimizin özel sayısında, 
geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen 1. 
Uluslararası Afrika Konferansının bildirilerini de 
okuma imkanı bulacağınızı duyurmak istiyoruz. 

Son olarak, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Rektörümüz 
Prof. Dr. Yadigar İzmirli’ye, kişisel ve 
yürekten destekleri olmaksızın bunların hiçbiri 
gerçekleşemeyeceğinden, şükranlarımızı 
sunuyoruz. 
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Afrika ile Sağlık Diplomasisi Çalıştayı 
Gerçekleştirildi 

 

İstanbul Aydın Üniversitesi 
Afrika Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(AFRİKAM) ve DEİK Sağlık 
Turizmi İş Konseyi (SAİK) 
işbirliği ile 29 Mart’ta, 
Ankara Sheraton Otel’de, 
Afrika Ülkeleri Ankara 
Büyükelçilerinin katılımıyla 
Afrika ile Sağlık Diplomasisi 
konulu çalıştay 
gerçekleştirildi. 

İstanbul Aydın Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yadigar 
İzmirli, AFRİKAM Direktörü 
Prof. Dr. Sedat Aybar ve  
SAİK Başkanı Dr. Ruşen 
Yıldırım, Sağlık Bakanlığı 
Dış İlişkiler ve AB Genel 
Müdürü Dr. Öner Güner, 
Dış İşleri Bakanlığı Afrika 

 
İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (AFRİKAM) tarafından Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliği ile 29 
Mart’ta Ankara’da Sheraton Otel’de “Afrika ile 
Sağlık Diplomasisi Çalıştayı” düzenlendi. 

Genel Müdür Yardımcısı 
Aykut Kumbaroğlu, TİKA 
Dış İlişkiler Daire Başkanı 
Mehmet Yılmaz, Ekonomi 
Bakanlığı Serbest Bölgeler, 
Yurtdışı Yatırım ve 
Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı Halis Kaya, 
Türk Havayolları Özel Yolcu 
Segmenti Müdürü Veysel 
Taş ile Burundi, Demokratik 
Kongo, Gine, Tunus, Kenya, 
Etiyopya, Sudan, Güney 
Sudan, Fas, Gabon, Cezayir, 
Moritanya, Uganda ve 
Ruanda Büyükelçi ve 
Temsilcilerine ilaveten SAİK 
Üyesi Acıbadem Sağlık 
Grubu, Batıgöz Hastanesi, 
Neolife Tıp Merkezi, Emsey 
Hastanesi, Güven Hastanesi, 

İzmir Kent Hastanesi, 
Lokman Hekim Hastanesi, 
Bayındır Sağlık Grubu,  
Memorial Sağlık Grubu, 
Medikal Park Sağlık Grubu 
temsilcilerinin katıldığı 
toplantıda Afrika ile sağlık 
alanındaki ilişkiler masaya 
yatırıldı.  
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TUTSİLERE KARŞI İŞLENEN 

SOYKIRIMIN 22nci YILDÖNÜMÜNDE 

RUANDA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 

SAYIN WILLIAMS NKRUNZİZA’NIN 

YAPTIĞI KONUŞMA 
 

Türkçeye Çeviren: Bahar Dilşa Kavala, Afrikam Müdür Yardımcısı   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VIEWS ON AFRICA 

Tüm Ruandalılar için Nisan ayı, devam eden 
amansız bir acı ve kederin bizleri esir aldığını 
hissettiğimiz, yeri doldurulamaz bir kayıp ve 
derin bir utanç duygusunun eşlik ettiği bir 
ay. Ulusumuzun cehennemi yaşadığı ay.  

Nisan ayı, aynı zamanda Tutsiler’e karşı 
işlenen soğukkanlı ve umursamaz bir 
dünyanın topraklarımızı çürüterek 
mahvetmesine izin verdiği soykırımı 
durdurmak için hayatlarını ortaya koyan 
Ruanda’nın kız ve erkek çocuklarının soylu 
cesaret ve fedakarlıklarını hatırlatan bir ay.  

Soykırım inkarcılarının iddialarının aksine 
ülkemde Tutsilere karşı işlenen kıyım, 
münferit bir provokatif eyleme karşı oluşan 
spontane bir tepki olarak kabul edilemez. On 
yıllardır hazırlanan ve vahşi bir titizlikle 
uygulamaya konan bir plandan 
bahsediyoruz. Amacı Ruanda’daki 
Tutsiler’in hızla yokedilmesi olan bir plandı 
bu. 1994 yılının Nisan ayından Temmuz 

ayına kadar olan yüz günlük süre zarfında, her 
gün, günde onbin savunmasız kadın, erkek ve 
çocuk vahşice katledildi. General Paul Kagame 
ve adamlarının kahramanlıkları sayesinde 
katiller durdurulabildiğinde ise ulusumuz 
paramparça olmuştu. Geride kalan ise: 

Bir milyondan fazla ölü, yarım milyon mağdur, 
üç yüz binden fazla tecavüze uğramış kadın iki 
yüz binden fazla AİDS bulaşmış kadın yüz bin 
kadar yetim  

tecavüzü bir savaş silahı olarak kullanan milis 
babalarının annelerine bulaştırdığı AİDS ile 
dünyaya gelen yirmi bin kadar tecavüz çocuğu 
ve darmadağın bir ekonomi ile paramparça 
olmuş bir ulus.  

Yirmi iki yıl önce bu ay, eğer dünya kayıtsızlığı 
seçmemiş olsaydı herşey farklı olabilirdi. Ve 
1994, Ruanda’nın kabusu olarak tarihe 
geçmezdi. Eğer dünya umursamayı seçmiş 
olsaydı 1994 yılını korkmadan geçirebilirdik. 
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Oysa kayıtsızlık ve ataleti seçen dünya 
ülkemizin altını üstüne getiren 
deliliğin fitilini ateşleyerek kendi 
kanında boğulmaya terk etti.  

Ve bu insanlığın kollektif bilincinde 
bir leke halini aldı. 

Yaşadıklarımız bize öğretti ki, aleni ve 
gözler önünde yaşanan bir felaket 
karşısında harekete geçmekten 
korkmak tüm insanlığa ihanettir. Ve 
böyle bir trajedi karşısında kayıtsızlık 
insani olmadığı gibi maliyetsiz de 
değildir. Hayatlara mal olur, 
gençlerimizin hayallerini çalar ve 
barışı yeniden inşa etmenin yükünü 
astronomik olarak artırır.  

Bugün Tutsiler’e karşı işlenen 
soykırımı inkar edenlerin sesi özellikle 
siber alemde daha fazla çıkmaya 
başladı. Bu kişiler inkar yoluyla, siyasi 
menfaatleri için soykırım gerçeğini 
çarpıtmaya çalışıyorlar. Yaşananlara 
başka bir ad vererek hissettikleri 
suçluluk ve utanç duygusunun 
azalacağını, katliamdaki rollerinin 
aklanacağını ya da belki sadece 
gördükleri kabuslardan 
kurtulacaklarını umut ediyorlar.  

Bu kişilerin şunları iddia ettiğini 
duyacaksınız: 

 Ruanda’da olanlar soykırım değil 
bir iç savaştı; münferit, 
planlanmamış bir çılgınlık 
patlamasıydı;  

 İki taraflı soykırım yaşandı; 

 Tutsiler’den daha fazla Hutu 
öldürüldü;  

 Soykırım hala devam etmektedir.  

Bu iddiaları ileri süren tehlikeli gayri-
meşru tarih revizyonistleri’nin 

niyetleri, soykırım ideolojisini 
sürdürmek ve gelecekte yeniden 
gerçekleşmesinin tohumlarını atmaktır.  

İyiniyetli insanlar ve daha sorumlu bir 
uluslararası topluluğu, gerçekliğimizin 
doğruluğunu kabul ederek bu kötülükle 
mücadelede bize katılmaya çağırıyoruz. 
Ve onların karşılarına gerçeklerle 
çıkıyoruz: 

Soykırım oldu mu? Elbette oldu. Amacı 
Tutsiler’in Hutular tarafından yok 
edilmesiydi ve bu neredeyse 
gerçekleşiyordu. 

Organize bir eylem miydi? Elbette. 
Askeri ve sivil toplumun kitlesel 
hareketliliğini içeren, devlet eliyle 
uygulamaya konulan, uzun bir süre 
boyunca de uluslararası destekten 
yararlanan bir operasyondu.  

Iki taraflı soykırım oldu mu ya da 
soykırım hala devam ediyor mu? Tabi ki 
iki taraflı soykırım diye birşey yoktu. Bu 
dehşete karşı koyanlar da hayatlarını 
kaybetmiş olsa da, hedef alınan yalnızca 
Tutsi’lerdi. Soykırım, Ruanda’yı 
yaşayan bir cehenneme dönüştürmüştü. 
Bu cehennem 1994’te, soykırım 
rejiminin düşmesiyle birlikte son buldu. 
O zamandan bu yana Ruanda, en 
insancıl, halk odaklı ve örnek teşkil 
eden, ülkemizin tarihinde şimdiye 
kadar görülmemiş düzeyde bir uzlaşı ve 
ulusal yeniden yapılanmayı sağlayan ve 
ulusal sağaltımı destekleyen bir 
liderlikle yönetiliyor. 

Tutsi’lerden daha fazla Hutu öldü mü? 
Bazı Amerikalı akademisyenlerce ileri 
sürülen bu iddia, şimdiye kadarki 
soykırım inkar girişimleri içerisinde 
görülmemiş ölçüde cüretkar, 
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entellektüel olarak temelsiz ve ahlaki 
açıdan en müflis olanıdır. Bilinmelidir 
ki halkımız tarafından yaşanan yüz 
günlük dehşet, zihinlerimize ve 
kalplerimize kalıcı bir biçimde 
kazınmış durumdadır. Kesinlikle 
dışsal, bilimsel bir araştırma ile 
tanımlanabilecek bir “gerçeklik” 
değildir.  

Bununla birlikte ülkemizde, karşılıklı 
anlayışa, onarıcı adalete, soykırım 
ideolojisini kovmaya ve ulusal 
iyileşmeye temel olacak hakikati 
ortaya koymak için elimizden geleni 
yaptık mı? 

Bu maksatla hükümetimiz Gaçaça 
adalet sistemini kurdu. Bu sistem: 

 On yıl kadar yürürlükte olup 2012 
yılında sona erdi. 

 Onbir bin yerel mahkeme tesis 
edildi.  

 Yüzaltmış bin yerel hakim görev 
aldı.  

 Yaklaşık iki milyon kişi dinlendi.  

 Dörtyüz binden fazla 
mahkumiyet verildi.  

 Altmış milyon sayfa mahkeme 
kaydı oluşturuldu.  

Bu ve diğer çabalar neticesinde 
aşağıdaki bulgulara erişildi: 

 1.047.017 kişi öldürülmüştür. 

 Ödülürülenlerin 934.128’i 
Tutsi’dir. 

 Bu rakam toplam ölümlerin 
%93,6’sını oluşturmaktadır.  

 Ölümlerin %59,3’ü açık alanda, 
%12’si kiliselerde gerçekleşmiştir. 

 Öldürülenlerin %53,8’i 0-24 yaş 
arası çocuklardır.  

 Öldürülenler 527 toplu mezar, 
nehir ve göllere atılmıştır. 

Bunlar soykırım inkarcılarının sizlerden 
saklamak istedikleri acı ve keskin 
gerçeklerdir. Entellektüel açıdan 
dayanaksız ve ahlaki açıdan temelsiz bu 
söylemleri reddetmemizin haklılığını 
ortaya koyan da bu gerçeklerdir.  

Yirmi iki yıl önce haysiyet duygumuzu 
kaybetmemiz nedeniyle kendi kendimizi 
yok etme yolunu seçtik. General Kagame 
ve adamları, bu yolda ilerlememize engel 
oldu. O tarihten bu yana Başkan Kagame, 
özgürleşme yolunda bize öncülük etti. 
Onun liderliğinde bir ulus ve halk olarak 
onur ve haysiyetimizi yeniden inşa 
etmeye çalıştık. Bize her zaman basit ama 
şüphe götürmez bir gerçeği hatırlattı: 
Ruanda hepimize aittir ve ülkemizin 
geleceği ortak girişimimizin bir eseri 
olmak zorundadır.  

Kendisinin bugün içinde bulunduğumuz 
zaman diliminde ve bugünkü dünyada, 
gerçekten de özü sözü bir bir lider 
olduğunu gönül rahatlığı ile 
söyleyebilirim.  

Bugün bir yandan geriye dönüp geçmiş 
acı ve kayıplarımızı anarken, aynı 
zamanda affetme yetileriyle ulusal 
iyileşmemiz için gerekli olan sağlam 
tohumların atılmasını sağlayan 
mağdurlarımızın metaneti sayesinde 
geleceğe umutla bakmak için ilham da 
alıyoruz.  

Bugün, bir yandan soykırım 
mağdurlarımızı teselli ederken diğer 
yandan onların Tutsiler’e karşı soykırımı 
durdurmak için hayatlarını ortaya koyan 
çocuklarının cesaret ve kahramanlığının 
anısına da sıkı sıkıya tutunuyoruz. 
Gerçekten de Paul Kagame başta olmak 
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Ruandalı annelere çocukları için daha iyi bir 
gelecek umut etme ve Ruandalı çocuklara 
daha sıkı çalışarak dünyayı fethetme hayali 
kurma imkanı verdi.  

Bu nedenledir ki Ruandalıların büyük 
çoğunluğu, her gün, Başkan Kagame’nin 
kahramaları olduğunu tekrarlıyor. 
Gerçekten de cephenin önünde savaşı 
yürüterek soykırımı durdurduğu ve ulusal 
iyileşme, yeniden yapılanma ve kalkınma 
sürecine önderlik etmeye devam ettiği için 
hepimiz ona borçluyuz. 

Elbette ki tökezleyip yere düştüğümüzde, 
tekrar ayağa kalkmaya çalıştığımızda, daha 
iyi bir gelecek vaadinin peşinden peşinden 
koşmaya başladığımızda ulusal çabalarımız 
Ruanda’nın gerçek dostları ve  yanımızda 
yer alan pek çok dost ulusun yüce 
gönüllülükleri ile destek buldu.  

Bugün, bir ulus olarak, kendimizle barış 
içindeyiz. 

Bugün, azgın rekabet yerine siyasi 
kapsayıcılıktan gelen istikrarı yaşıyoruz.  

Bugün çocuklarımız sınıf ya da klanına 
bakılmaksızın eğitime erişimde eşit 
haklardan yararlanıyor; bugün, anne 
babalarımız kabilesine ya da derisinin 
rengine bakılmaksızın kaliteli sağlık 
hizmetlerinden faydalanıyor; bugün, 
kadınlarımızın gücü küresel bir marka 
haline geldi; bugün, geçmişteki 
kurtarıcılarımız dünyanın barış bekçileri ve 
bugün topraklarımız üzerinde yoksulluk 
azalırken umut yeşermekte.  

Bu yolculuğumuzda liderlerimiz daima 
umuda dört elle sarılmada öncü olmamız 
gerektiğinde ısrarcı oldular. Yine de ileri 
atılımımız soykırım ideolojisine olan bu 

üzere, tüm dünyanın imkansız 
gördüğü birşeyin olabilirliğini gören ve 
görmeye devam eden liderlerimizin 
bilgeliğinden topluca ilham alıyoruz.  

O ve onunla birlikte savaşan ve 
Tutsilere karşı yaşanan soykırımı 
durdurmak için hayatlarını ortaya 
koyan genç erkek ve kadınlar 
kalplerimizde özel bir yere sahipler. 
Hiçbir inkar bunu değiştiremez.  

Aynı şekilde bir yandan trajik 
kaybımızın yasını tutarken, diğer 
yandan kıyamet habercilerinin 
kehanetleri peşinde koşmak yerine 
yaşadıkları acı ve hissettikleri 
korkulara rağmen liderlerini ve 
birbirlerini dinlemeyi seçen 
insanlarımızın mukavemeti bize güven 
veriyor.  

Hiçbir propaganda onları ulusal 
vizyonumuza bağlılıktan 
alıkoyamayacaktır.  

Tutsi’lere karşı işlenen soykırımı inkar 
edenler, yakın zamanda başka hiçbir 
kimsenin sergileyemediği bir yiğitlikle 
soykırımı durduran güçleri idare eden 
kişinin meşruiyetini sorgulamak ve 
soykırım faillerininin aklanmış 
versiyonlarını ülkemizin siyasi 
alternatifleri olarak ileri sürmek istiyor.  

Soykırım inkarcıları ve onların 
destekçilerine şunu söylüyoruz: Geri 
çekilin ve bilin ki; 

Başkan Kagame ve adamları soykırımı 
durdurmaktan fazlasını yaptı.  

Ulusumuza yeni bir başlangıç sundu. 

Ruandalı babalara ailelerine bakma 
güvencesi kazandırdı. 
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anlaşılmaz saplantının menfi gücü 
ile sınırlanıyor.  

Tahmin edebileceğiniz üzere anne 
ve çocuklarımızın kanlarını 
dökenlere sığınak olmayan devam 
eden bazı ülkelerden dehşet 
duyuyoruz.   

Canlarını kaybedenleri hatırlamak 
ve onurlandırmak, hayatta 
kalanları teselli etmek ve 
Ruanda’nın çocuklarına 
önyargısız ve daha iyi bir gelecek 
sağlama taahhüdümüzü 
tekrarlamak  için biraraya 
geliyoruz.  

Açıkça bu nedenle, bizler ve 
uluslararası toplum, Ruanda’da 
Tutsiler’e karşı soykırım 
işleyenleri sorumlu tutamadığımız 
takdirde hayatlarını kaybedenlerin 
onuruna sürmüş ve 
çocuklarımızın geleceğini 
tehlikeye atmış oluyoruz. 

İfade özgürlüğüne olan inancımız 
inkarcıların söylemlerini 
üretmeleri ve telaffuz etmelerine 
izin verdiğinde kaybettiklerimizin 
onuruna leke sürüyor ve yeni bir 
neslin hayallerini boşa 
çıkarıyoruz. 

Siyasi çoğulculuğa inancımız 
Tutsiler’e karşı soykırım 
işleyenlerin gayrimeşru niyetlerini 
meşrulaştırdığında ya da bir 
ülkenin eli kanlı teröristlerinin bir 
diğeri için özgürlük savaşçısı 
olduğunu ileri sürdüğümüzde 
demokrasinin anlamını çarpıtıyor 
ve kaybettiklerimizin onuruna 

leke sürüyoruz.  

Tutsiler’e karşı soykırım işleyenler için daha 
güçlü kanıtlar talep etmek ve işledikleri suçun 
cezasız kalmaması için onları yasal olarak 
soruşturan meşru bir hükümeti 
şeytanlaştırmamak hepimizin ortak 
sorumluluğudur.  

Almanya’daki Holokost’un mimarlarının 
peşinin bırakılmaması ve kovuşturulmasını 
destekleyen küresel birliği alkışlıyoruz. Aynı 
birlik halinin benzer dehşetlerin Ruanda’daki 
mimar ve faillerinin yakalanmasında da 
gösterilmesini bekliyoruz.  

‘Koruma Sorumluluğu’ ruhu içinde dünya, 
insanların hemcinslerine karşı şiddetli 
gaddarlığını önlemek için daha fazla şey 
yapmalıdır.  

Ruanda uzlaşma ve birleşmeyi seçtiği için 
ilerleyebilmiştir. Son yirmi yıl zarfında, uzlaşı 
ve kapsayıcı siyasi yönetim, 1994 yılında 
Tutsi’lere karşı soykırımın fitilini ateşleyen 
nefret selinin hızla çekilmesini sağlamıştır. 
Onun yerine Ruandalılar’ın ulusal iyileşme, 
yeniden yapılanma ve kalkınmanın sağlam 
yolunda birlikte yürümesini sağlayan bir özen 
ve şefkat dalgasının kabardığına tanık oluyoruz. 
Ya da Başkanımız Paul Kagame’nin güçlü ve 
etkili bir biçimde ortaya koyduğu gibi:  

“Birlikte olmayı, sorumlu olmayı ve büyük 
düşünmeyi seçtiğimiz için yeniden 
yükselebildik!” 

Ruandalılar hayatlarını kaybedenleri 
onurlandırmak, hayatta kalanları teselli etmek, 
her şekliyle soykırım ideolojisini reddetmek ve 
topraklarımızda kalıcı barışın tuğlalarını örerek 
ortak geleceğimizi güvence altına almak için 
yapılan bu tercihlere bağlı kalmaya yönelik 
çağrıyı kabul etmiştir.  
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Tutsi’lere karşı gerçekleştirilen soykırımın 
22’inci yıl dönümü vesilesiyle, Ruanda’da 
gerçekleşen trajik olaylarda hayatlarını 
kaybeden masum insanları anmak üzere 
Ankara’da, Milli Kütüphane’de bir 
buluşma gerçekleştirildi. Bir kez daha 
suçluların ellerinde can veren bir 
milyondan fazla kadın, erkek ve çocuğun 
anısına biraraya geldiğimiz etkinliğe 
diplomatlar, iş çevreleri, Türkiye’deki 
Afrikalılar, öğrenciler ve bürokratlar 
iştirak etti. Bu yazı, o duygusal günde 
konuşma yapmak üzere davet edilen 
kişilerden biri olarak yaptığım 
konuşmamın gözden geçirilmiş versiyonu.  

Ruanda’daki vahşetin inanılmaz boyutu, 
geriye kalanların metanetini saygıyla 
selamlamızı ve daha barışçıl ve huzurlu bir 
ülkeye dönüşmeyi başaranları takdir 
etmemizi gerektiriyor.  Küllerinden doğan 
Ruanda, şimdi daha dirayetli ve 

olgunlaşmış bir ülkeye dönüşüyor. 
Ruanda Hükümeti, tüm Ruandalılar için 
dostluk, uzlaşı, barış ve refah ruhunu 
yüceltmeyi başardı. Özellikle dünyanın 
içinde bulunduğu bu sıkıntılı 
zamanlarda, Ruanda’nın yücelttiği, 
kapsayıcılık, kardeşlik ve karşılıklı saygı 
değerleri hepimiz için yol gösterici usta 
bir bilgelik olarak duruyor.  

Bir an için o lanetli zamanlara geri 
gittiğinizi hayal edin. Ruanda’ın harika 
yeşil tepelerinde organize bir şiddete 
maruz kalan genç bir kızın gizil 
çaresizliğini düşünün. Büyük olasılıkla 
en fazla birkaç kısa dakika sürmüş olan 
yaşadığı işkencenin her bir saniyesi ona 
bir ömür gibi gelmiştir. Çılgına dönmüş 
bir halde kurtarılma umuduyla 
imkansıza karşı hayata tutunmaya 
çalıştığı o anların işkence olduğu açıktır. 
Belki de yardımın geleceğine inanmıştır. 

 

AFRİKA ÜZERİNE GÖRÜŞLER 
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Ancak o yardım hiç gelmemiştir. 
Ailesinden ve sevdiklerinden hiçbiri 
yaşanan vahşetten sağ çıkamamıştır. 
Orada, birkaç dakika içinde olup 
biten şeyler, kaybedilen hayatlar, 
duyulan korku, sevgi ve şefkat 
hislerinin yitmesi, yüzlerce yıl 
hatırlanacaktır. O sırada kimsenin bu 
olayların önemine vakıf olması da 
beklenemezdi ve mümkün değildi. 

O günlerden benim belleğimde kalan 
ve her düşündüğümde Ruanda 
soykırımını bana hatırlatan, Kenya 
sınırındaki Tutsi mülteci grubuna 
yetişmeye çalışan çelimsiz ama 
serinkanlı genç bir kızın 
görüntüsüdür. Bu imaj kendi 
belleğimin derinliklerinde rahatsız 
edici bir biçimde öne fırlıyor. 
Grubunun son kişisi olarak toza 
boğulmuş bir yolda, sınırı ayıran 
tahta çite doğru çaresizce ilerliyor, 
bu kız çocuğu. Grubundan uzak 
düşmüş ve çit kapanmış. Sınırda 
nöbet tutan, kendinden emin Kenyalı 
askerin dikkatli bakışları altında, çit 
bu çocuk için açılıyor. O, giderek 
uzaklaşan gruba doğru güvenle 
koşuyor. Bu görüntü o zamandan 
beri benimle. Gördüğüm diğer pek 
çok dehşet verici görüntüye rağmen, 
geçen yıllar boyunca hayatta kalan 
kurbanların ıstırabını simgeleyen 
sahne olarak hafızamda kazılı kalan 
Ruanda imajı bu.  

Hiç bir ulus benzer talihsiz 
olaylardan muaf değildir. Tarihte, 
ulusların ruhlarını etkisi altına alan 
trajik anlar mutlaka vardır. Bazı 
durumlarda bazı insanların 
olağanüstü cesaret ve 
kahramanlıkları trajedilerin sınırını 

belirlemiştir. Onların barbarlığa karşı 
direnişleri daha fazla sayıda insanın telef 
olmasını önlemiştir. Ama daha da önemlisi, 
onlar sayesinde hayatta kalanların metanet, 
tevakül ve duruşları, kötülüğe karşı insani 
değerlerin ayakta kalmasına ve 
korunmasına daha fazla hizmet etmiştir.  

Ulusal önceliklerini ön plana alan bağımsız 
Afrika ülkeleri, hızlı bir ekonomik büyüme, 
sağlam bir demokrasi ve siyasi istikrara 
kavuştular. Bunun sonucunda da iç savaşlar 
ve çatışmalar azaldı. Ruanda gibi bazı Afrika 
ülkeleri, ekonomik canlanmalarına paralel 
olarak demokrasi ve siyasi istikrar 
deneyimlerinde önemli adımlar atmış 
bulunuyorlar. Bugün Afrika ülkelerinin 
yarısında düzenli demokratik seçimler 
gerçekleşiyor. Ancak Batılı devletlerin 
uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen 
ve özellikle güvenlik mimarisi çerçevesinde 
tanımlanarak “terörle mücadele”yi 
kapsayacak şekilde genişletilen Afrika’ya 
yönelik kalkınma politikaları, konu ve 
zamanla sınırlı olup bir bütün olarak 
sistemsel sorunları hala ele alamamaktadır. 
Bu nedenle de uygulamadaki başarısızlıklar 
geniş literatürde ağır bir biçimde 
eleştirilmektedir. Bir bakıma, gelişen 
demokrasi ve iyi yönetişim uygulamalarına 
rağmen Batılı ülkelerin Afrika’ya yönelik 
müdahelelerinin arttığına tanık oluyoruz.  

Aslında küreselleşmeyle bağlantılı 
problemler nedeniyle demokrasi önünde 
pek çok zorluk mevcut. Nüfus artışı ile 
kalkınmayla ilgili kaygılar ve siyasi 
istikrarsızlıktan kaynaklanan göç 
hareketlerine bağlı olarak Afrika’nın farklı 
bölgelerinde ciddi sorunlar olduğunun 
farkındayız. Bu meseleler hala akademinin 
gündeminde önemli bir yer tutuyor. 
Toplumsal eşitsizlik ve cinsiyet eşitlizliği, 
sağlık sistemleri, güvenlik, kalkınma, finans, 
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yolsuzluk ve liderlik problemleri ile 
mücadele uğraşılan konular.   

İşsizlik sorunu, terör, kent ve kırsal 
alanda yaşam standartlarının eş 
zamanlı olarak azalması, kaynakların 
verimsiz kullanımı, yolsuzluk, 
çevresel bozulma, eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin gerilemesi, salgın 
hastalıkların patlak vermesi ve göç 
konuları Afrika’nın kalkınması 
önündeki engeller olmaya devam 
ediyor. Afrikalı liderler kendilerini 
demokratik ilke ve kurumları, halk 
katılımı ve iyi yönetişimi  

teşvik etmeye adadıkça yönetişim 
alanında bazı olumlu adımlar 
atılıyor. Afrika, Güney Afrika ve 
Ruanda örneklerinde olduğu gibi 
toplumsal yararları sarma ve barışın 
tesisinde dünya milletlerine bir 
örnek teşkil ediyor. 

Ruanda örneğinde, daha güçlü 
kurumlar, vizyoner liderlik ve 
katılımcı yönetişim, işleyen pazarlar, 
ekonomik ve sosyal kalkınma için 
son derece etkili olmuştur. Daha 
önce de belirttiğim gibi Ruanda, 
daha barışçıl ve adil bir toplum inşa 
etme yolunda önemli bir ilerleme 
kaydetmiştir. Bugün Ruanda’da, 
1994 yılında yaşanan sorunların 
kaynağı olan etnik kimliğin ifşası 
yasaktır. Evrensel insan hakları 
ilkeleri “egalite, fraternite, liberte” 
savunulmaktadır. 

Türkiye’nin Afrika yolculuğu 
yüzyıllar öncesine dayanmakla 
birlikte, Türkiye özellikle yakın 
zamanda Afrika’ya en fazla yardım 

sağlayan ülkelerden biri haline gelmiştir. 
Türkiye’nin kıta ile bağları ve ilgisi 
artmıştır. “Afrika’ya Açılım” politikasının 
sonucu olarak, Türkiye’nin kıta ile olan 
ticari ilişkileri, doğrudan yabancı 
yatırımları ve müteahhitlik hizmetleri 
2000’li yılların başından itibaren hızlı bir 
artış kaydetmiştir. Bununla birlikte 
Türkiye’nin Afrika ile ilişkileri sadece 
ekonomik alan ile sınırlı değildir. İlişkiler, 
siyasi alan ve diyalog mekanizmaları ile 
insani yardım ve eğitimi de kapsayacak 
şekilde ekonomik alanın da ötesine 
geçmektedir. Türkiye’nin kıtadaki 
büyükelçiliklerinin sayısının arttığını, 
Afrika’nın 2013 yılı itibariyle aldığı resmi 
kalkınma yardımlarının $783 milyon 
dolara ulaşarak en fazla yardım alan ikinci 
kıta haline geldiğinin altını çizmemiz 
gerekir. Öğrenci değişimi ve Afrika 
ülkelerinden Türkiye’ye gelen öğrenci 
sayısı da artmıştır. Afrika’nın Türkiye için 
böylece artan önemi akademik çalışmaları 
da artık zaruri kılmaktadır. Türkiye ile 
Afrika arasında mühendislik, tıp, 
antropoloji, uluslararası ilişkiler, tarih, 
siyaset ve ekonomi alanında çalışmalar 
yürütmeye yönelik akademik ilişkilerin 
tesisi, söz konusu derinleşen ilişkilere yön 
vermek için bir gereklilik halini almıştır. 
Ruanda’nın yaşadığı trajediyi Türkiye 
gündemine taşımak da, Afrika kıtasının 
ekonomik ve siyasi deneyimleri 
konusunda geniş kamu oyunu 
bilgilendirmek açısından önemlidir.    

Uluslararası toplum benzer trajedilerin bir 
daha yaşanmamasını sağlamak için büyük 
çaba sergilemektedir. Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu, 1994 yılında Ruanda’da 
yaşanan soykırımın başlangıç tarihi olan 7 
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hareketleri karşısında temel insani ihtiyaçları 
karşılamak yanında nefret suçlarını önlemek, 
insan haklarını teşvik etmek ve ırkçı 
önyargılara karşı erken uyarı sistemleri 
geliştirmeye yönelik kapasitemizi artırmamız 
da gerekiyor. Farklılıkların daha iyi 
anlaşılmasına katkıda bulunmalı, adalete 
hizmet etmeli, huzurlu ve adil toplumların 
inşansına yardımcı olmalıyız. 

Bizler de Türkiye’de küresel ve bölgesel 
terörden payımıza düşen mücadeleyi 
veriyoruz. Güvenlik güçlerimiz terörü 
önlemek ve hukuk ve düzeni tesis temek için 
çabalıyor. Bir anlamda kötülük güçlerine karşı 
kollektif sorumluluğumuzu yerine getirme 
konusunda Ruanda deneyimi bize çok şey 
öğretiyor. Ruanda’da ne yaşandığını 
hatırlamak, vahşetten uzak daha iyi bir 
geleceğin temini olacaktır. Bunu kurbanların 
hayatlarına devam etme çabalarını 
onurlandırmak için borçluyuz. Bu bizim, 
hayatını kaybeden masum küçük kızla, 
hayatta kalan o küçük kıza borcumuzdur. 

 

 

 

 

 

Nisan’ı, Ruanda’da Soykırım 
Kurbanlarını Anma Günü olarak 
belirleyen bir kararı 2003 yılında 
kabul etti. Her yıl, New York’daki 
BM Genel Merkezi’nde ve dünya 
genelindeki BM ofislerinde anma 
etkinlikleri düzenliyor. Program’ın 
2005’te oluşturulmasından bu yana 
yirmi’den fazla ülkede anma 
etkinlikeri tertip edildi.  

Türkiye’de ilk anma töreni, 
Ruanda Büyükelçiliği işbirliği ile 
geçen yıl İstanbul Aydın 
Üniversitesi’nde gerçekleşti. Bu 
doğru yolda atılmış bir adımdı. 
Etkinliğe geniş bir katılım oldu. 
Ancak Ruanda’yı hatırlamak ve bu 
tür olayların tekrarını önleyecek 
şekilde ders çıkarmak için daha 
fazlasını yapmamız gerekiyor. 
Uluslararası düzlemde daha fazla 
işbirliğine ihtiyacımız var. Dünya 
genelinde yaşanan kitlesel göç 

COUNTRY FACTS & FIGURES  : RWANDA 
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Soyal Bilimler Konuşmalarının 
üçüncüsü, İAÜ Sosyal Bilimler Klübü 
işbirliği ile 12 Mayıs’ta Afrika üzerine 
gerçekleştirildi. Etkinliğe konuşmacı 
olarak Ruanda Ankara Büyükelçisi 
Williams Nkurunziza ile Türkiye’nin 
Etiyopya Büyükelçiliği görevini de 
yapmış olan Emekli Büyükelçi Murat 
Bilhan katıldı.  

Ruanda’da 1994 yılında gerçekleşen 
soykırımın tarihçesi hakkında bilgi veren 
Büyükelçi, Ruanda’nın sosyo-ekonomik 
yükselişinin mevcut dinamiklerini de 
açıkladı. Büyükelçi ayrıca Türkiye ile 
ilişkileri gelişen Ruanda’nın bu 
ilişkilerden beklentilerini aktardı.  

Emekli Büyükelçi Murat Bilhan, 
Afrika’daki mevcut bölgesel dinamikler 
hakkında bilgi verirken Türkiye’nin kıtaya 
yönelik politikasını ve ilişkilerini el aldı.  

 

 

Sosyal Bilimler Konuşmaları: Afrika 
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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Yeni Atanan Büyükelçisi 
Paul Isaac Malefane Üniversitemizi Ziyaret Etti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Şubat’ta Florya Yerleşkemizde 
“Güney Afrika Cumhuriyeti Aynasında 
Türkiye’nin Dış Politikası” başlıklı 
Konferansı düzenledik.  

Konferansta, Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 
Emtia Bölümü Eski Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Arda tarafından, her ikisi de 
bulundukları coğrafyada bölgesel güç 
olarak nitelenen Türkiye ve Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nin bölgesel güç 
olma nitelikleri karşılaştırmalı olarak 
ele alındı.  

 

Güney Afrika Cumhuriyeti 
Aynasında Türkiye’nin Dış 
Politikası Konferansı 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
Ankara’ya yeni atanan Büyükelçisi 
Paul Isaac Malefane, 1 Nisan’da 
İstanbul’da gerçekleştirdiği temaslar 
çerçevesinde Üniversitemizi ziyaret 
etti. 

Merkez faaliyetlerimiz hakkında 
Büyükelçiye brifing sunduğumuz 
görüşme kapsamında Güney Afrika 
ile akademik akademik işbirliğimizi 
nasıl geliştirebileceğimiz hususunda 
görüş alış verişinde bulunduk.  
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Sağlık Turizmi İş Konseyi 
ve THY ile Yuvarlak Masa 

Toplantısı  

 

 

AFRİKAM SİMBA 
TOPLANTILARINDA 

ÖĞRENCİLERLE 
BİRARADA  

Ruanda Soykırımı 
22’nci Yıl Dönümü 

Anma Töreni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DEİK Sağlık Turizmi İş Konseyi 
üyeleri ve  Türk Havayolları Sosyal 
Sorumluluk Departmanı yetkilileri ile 
6 Şubatta gerçekleştirdiğimiz 
yuvarlak masa toplantısında 
Afrika’da sağlık hizmetleri 
alanındaki eksiklikler ile bu 
eksiklikleri gidermeye yönelik özel 
sektör tarafından 
gerçekleştirilebilecek sosyal 
sorumluluk projeleri ele alındı. 

Ruanda Ankara Büyükelçiliği 
tarafından 14 Nisan’da Ankara’da 
Milli Kütüphane’de düzenlenen 
Ruanda Soykırımı 22. Yıl Dönümü 
Anma Töreni’nde Merkez 
Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet Sedat 
Aybar tarafından konuşma 
gerçekleştirildi. 



 

 

Afrikam Bülteni Sayı 2, Mayıs 2016 

16 

Afrikalı Öğrencilerimiz İş Dünyası ile Buluşuyor  

 

AFRİKAM SİMBA TOPLANTILARINDA 
ÖĞRENCİLERLE BİRARADA  

Film Gösterimi : “Xala” 

 

AFRİKAM SİMBA 
TOPLANTILARINDA 

ÖĞRENCİLERLE 
BİRARADA  

24 Mart’ta MÜSİAD tarafından DEİK 
işbirliği ile düzenlenen Uganda ve 
Tanzanya’da İş Fırsatları paneline 
Afrikalı öğrencilerimizle katılım 
sağladık. 

Afrika’yla iş yapan işadamlarının 
katıldığı toplantıda öğrencilerimiz 
ikili ilişkilerin dinamikleri hakkında 
bilgilenirken bir yandan da iş 
dünyası ile tanışma fırsatı edindi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

16 Mart’ta İAÜ Florya Yerleşkesinde, 
Afrika sinemasının öncülerinden kabul 
edilen Senegalli Yönetmen Ousmane 
Sembène’nin “Xala” filminin gösterimini 
gerçekleştirdik.  

Senaryosu Sembène’nin aynı adlı 
romanından uyarlanan ve Wolof dilinde 
iktidarsızlık anlamına gelen Xala’da 
bağımsızlık sonrası dönemde Senegalli 
yöneticilerin iktidarsızlığı hicvediliyor.   
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Okuyucu Mesajları 

“Afrika konusundaki başarılı faaliyetlerinizden 

ve bu güzel bültenden dolayı sizi içtenlikle 

kutlarım. Kamerun konusunda olabilecek her 

türlü projenizde elimizden gelen desteği 

sağlamaya hazır olduğumuzu teyid eder, 

çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.” 

Murat Ülkü, T.C. Yaounde Büyükelçisi 

“Başarılarınız bizi de memnun 

ediyor. Hem Afrika, hem Çin 

konusunda mütevazi müktesebatımla 

ihtiyaç duyulabilecek katkıları 

sunmaktan mutluluk duyar, başarı 

dileklerimi yollarım.”  

Murat Bilhan, Emekli Büyükelçi 

“Çok güzel bir çalışma olmuş. 

Elinize sağlık.” 

 

Serap Gökçebay, ARPR 

İletişim Uzmanı 

“Çalışmalarınızda başarılar 

dilerim. Dergiyi ilgiyle inceledim. 

Uzun bir yayın hayatı diliyorum.” 

Can İncesu 

T.C. Brazzaville Büyükelçisi 

 

“AFRİKAM gibi merkezler Afrika ile 

ilişkilerimizin geliştirilmesine ve halkımızın 

Afrika’yı tanımasına değerli katkılar 

sunmaktadır.  Başarılarınızın devamını 

dilerim.” 

Sedef Yavuzalp, T.C. Kampala Büyükelçisi 

  

“Bu çalışma için sizi gururla 

tebrik ediyoruz. TASAM Afrika 

Enstitüsü işbirliğine hazırdır.” 

Süleyman Şensoy 

TASAM Başkanı 

“Bülteninizi ilgiyle okudum. Umarım 

2016 senesi içerisinde, Kenya’yla ve  

bölgesiyle ilgili olarak İstanbul’da veya 

Nairobi’de akademik ve düşünsel bir 

faaliyette işbirliği yapma imkanımız da 

olur.” 

Deniz Eke  

“AFRİKAM Bülteninizi ilgiyle 

okudum. Tebrik eder, 

başarılarınızın devamını dilerim.” 

Ufuk Tepebaş, Araştırmacı, Basel 

Üniversitesi 

“AFRİKAM’ın çalışmalarının 

dinamizmini ve özgünlüğünü 

anlatan çok güzel bir yayın 

olmuş. Elinize sağlık.” 

Nazan Özgür, IAU Akademik 

Çalışmalar Koordinasyon 

Merkezi  


