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Sınırlar dışında finansal sermaye ile yatırım yapmak, Körfez havzası 
ülkelerinin en önemli ticari özelliklerinden biridir. Bazı Körfez havzası ülkeleri 
(Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman) uzun zamandır 
gelişen ve yeni dış pazarlardaki gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için mücadele 
ediyorlar. Bu bazen gaz, enerji, sondaj ve keşiflere yatırım yaparak ve bazen de 
emlak şirketleri, nakliye şirketleri, sanayi şirketleri ve bu ülkelerin ekonomilerinin 
çıkarına fayda sağlayan diğer yatırımlar yoluyla yapılmaktadır.

Körfez ülkeleri bazen projeyi yönetmek ve işletmek, altyapısını genişletmek 
ve bu sözleşmeler veya ekonomik anlaşmalarda kararlaştırılan faiz ve kar 
oranları karşılığında çalışan personel ve personeli eğitmek amacıyla bu ülkelerle 
yapılan yatırım sözleşmeleri yoluyla sınırları dışındaki projeleri yönetmeyi 
amaçlamaktadır. Bu husus, Körfez havzası ülkelerinin Afrika’daki artan 
ekonomik, güvenlik ve diplomatik etkilerinin pekişmesine yol açmaktadır.

Körfez bölgesinin son on yıldaki siyasi denge ve istikrarından sonra, bazı 
Körfez ülkeleri, hem yeni bir ekonomik dış politika tasarlamak veya yönetmek ve 
hem de ekonomi odaklı dış politika ve diplomasi arayışı doğrultusunda ekonomik 
projeler oluşturmak veya yönetmek hedefiyle Siyah Kıta’ya bir yöneliş politikası 
başlattılar. 

Ayrıca bu yatırımdan yararlanan ülkelerle birlikte birçok iş fırsatı ortaya 
çıkaracak bir muhit yaratmak, petrol endüstrisinden ayrı bir ekonomik pazar 
oluşturmak ve bunlara ek olarak Körfez havzası ülkelerinin Afrika’daki etkisinin 
devamlılık ve güçlenmesini temellendirmek için gelirleri en üst düzeye çıkarmayı 
ve kalkınma eksenli ve hayati projelerde ekonomik ortamı çeşitlendirmeyi ve artı 
karlara yatırım yapmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Neden Afrika?

Herhangi bir yatırım projesinden bahsederken, bunun uygun bir ekonomik 
ortama sahip olması çok önemlidir ve bu ortamdaki en önemli faktör siyasi ve 
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güvenlik odaklı istikrardır. Afrika’daki iş ve problemleri takip eden herkes, kıta 
ülkelerinin çoğunun istikrarsız olduğunu bilmektedir. Ancak Körfez ülkelerini 
harekete geçiren şey, ortaya çıkan yeni pazarı kontrol etmeyi ve kıtadaki ortak 
çıkarları paylaşan diğer ülkelerle ekonomik anlaşmalar yapmayı sağlayan 
kıtadaki üzerindeki jeopolitik etkidir. Örneğin, çoğu Körfez İşbirliği Konseyi 
ülkesi ve Çin arasında yakın bir ekonomik işbirliği var. “Ekonomik Çin hükümeti 
tarafından oluşturulan işbirliği ve Doğu Asya’ya karşı körfez ülkelerinin artan 
eğilimleri, gelişmekte olan pazarlardaki yatırım modellerini, kalkınma ve savaş 
sonrası yeniden yapılanma için finansman sağlamayı ve Orta Doğu’da uygun 
pazar yönetimi hakkında yeni fikirler öne sürmeyi etkileyecek güçlü bir yapı 
yaratacaktır.”1 Buna ek olarak, bu husus kıtaya eğilim gösterilmesine de sebep 
olmaktadır; çünkü bu kıta bir yandan bazı ülkelerin coğrafi konumu ve onların 
işgücü için uygun bir yer haline gelmekte, diğer yandan ise ilişkileri geliştirmek 
ve Körfez ülkelerinin Orta Doğu’daki bölgesel ilişkilerini pekiştirmek ve etkisini 
arttırmayı kapsamaktadır.  Bu ülkeler ABD’nin Orta Doğu’dan çekilmesi 
durumunda, Çin’le birlikte bölgedeki siyasi ve ekonomik kaynaklarına yatırım 
yapacaktır. 

Körfez havzası ülkeleri, bu kıtada finansal akışlar yoluyla yeni ekonomik ve 
politik perspektifler ve anlaşmalar yaratmaya çalışıyor. Orta Doğu’da ekonomik 
kurumların bütünleşmesi kanalıyla bu kıtada kendileri ile Çin arasında ortak 
bir anlayış oluşturma girişimi doğrultusunda ekonomik ilerlemeyi tetikleyeceği 
inancıyla Afrika pazarlarında rekabet etmeyi ve aynı şekilde devlet kaynaklarını 
istenen politik ve ekonomik hedeflere ulaşmak için yönlendirmeyi hedefliyorlar. 
Körfez ülkeleri ve Çin’in sermaye hacminin, devlet denetim ve kontrolündeki 
finansal kurumları yönlendirmede, ortak stratejik çıkarlar alanında, yakın 
gelecekte yeni pazarlık ve politik ilişkiler modelleri yaratması muhtemeldir.

Körfez havzası ülkeleri yakın zamanda, Afrika’daki sürtüşme ve çatışmaları 
çözme noktasında bir aracı olarak bölgesel ve uluslararası arenadaki konumlarını 
göstermek amacıyla, ekonomik fırsatlar ve güvenlik çıkarlarının korunması için 
harekete geçmişlerdir. Ayrıca, Körfez havzası ülkelerinde Afrika karşısında artan 
bu ilginin, dünyanın her yerinden yatırımcıları çekmek için fırsatlar yaratarak 
kıtadaki ekonomik projeler için ciddi bir rekabete yol açabileceği belirtilmelidir. 

1. Karen Young, Master Developers: The New Sino-Arab Gulf Visions of 
Economic Development,https://www.lawfareblog.com/master-developers-new-
sino-arab-gulf-visions-economic-development 
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Bununla birlikte, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini Afrika’ya çeken üç ana faktör 
vardır: İlk faktör “Afrika’nın stratejik coğrafi konumundan yararlanmak amacıyla 
Körfez havzası ülkelerinin Afrika ile ekonomik ilişkiler kurmasıdır. İkinci faktör, 
gıda güvenliğini artırmaktır. Üçüncü faktör ise Müslüman ve popüler aktörler 
sıfatıyla imajlarını güçlendirmektir.”2 Körfez İşbirliği Konseyi’ne üye ülkelerin 
ekonomilerinin Afrika’da genişlemesi, bu ülkelere güvenlik ve diplomatik 
hedefleri gerçekleştirmek için en önemli finansal kaynakları sunmaktadır.

Körfez Ülkelerinin Çok Yönlü Varlığı

Körfez ülkeleri, Afrika pazarlarına yatırım yaparak ekonomilerini çeşitlendirme 
ve petrole bağımlılıklarını azaltma ile ilgili stratejisini geliştirerek Afrika’daki 
varlıklarını güçlendirmek için adım atmıştır. Nitekim bu pazar, petrolün değeri 
2014 yılında düştüğü zaman yüksek bir önem kazandı. “2016 yılında, Birleşik 
Arap Emirlikleri Afrika’ya yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım yaptı ve bu ülke 
enerji endüstrisini genişletmek için çalışıyor. Suudi Arabistan kısa bir süre önce 
Güney Afrika’nın enerji sektörüne 10 milyar dolar yatırım yaptığını duyurdu ve 
eşzamanlı olarak Katar Şubat 2018’de Sudan ile Kızıldeniz kıyısındaki limanı 
yönetmek için 4 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı.”3

Körfez’in stratejik coğrafi konumu, Afrika’nın bu kıtanın altyapı ve ticaretin 
gelişmesine odaklanarak ekonomik faaliyetin odağı haline gelmesine neden 
olmaktadır. “Birleşik Arap Emirlikleri, bu imkanları birbiriyle bağlantılı kılmak ve 
Afrika’daki en büyük Körfez tüccarı olmak için mükemmel bir deniz taşımacılığı 
altyapısı ve limanları kullanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri,  2016 yılında ithalatını 
23,9 milyar dolara ulaştırmadan önce, her yıl Afrika’dan 2010’dan 2015’e kadar 
yaklaşık 5 milyar dolar mal ithal etti.”4 

2 - Will Todman, The Gulf Scramble for Africa: GCC states’ Foreign Policy 
laboratory, CSIS, November 20, 2018: https://www.csis.org/analysis/gulf-
scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory 
3- South Africa says Saudi Arabia to invest $10 billion in the Country, Focus 
on Energy, Reuters, July 12, 2018:https://www.reuters.com/article/us-safrica-
saudi-energy/saudi-arabia-to-invest-at-least-10-billion-in-southafrica-focus-on-
energy-south-africa-presidency-idUSKBN1K22JR 
4- Will Todman, The Gulf Scramble for Africa: GCC states’ Foreign Policy 
laboratory, CSIS, November 20, 2018:
https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-
laboratory 
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Suudi Arabistan, Afrika kıtasında kendi gıda güvenliğini sağlamak için 
çalışıyor. Bu husus, Suudi Arabistan’ı kıtadaki tarımsal alandaki en büyük 
yatırımcı yaptı. “Suudi Arabistan, Afrika’da yeni bir gıda güvenliği stratejisi 
başlattı. Bazı Afrika ülkelerinin zengin topraklara ve ekilebilir alanlara sahip 
olması ve Suudi Arabistan’daki su kıtlığı, Suudi Arabistan’ın kıtaya yatırım 
yaparak tarımsal sorunların üstesinden gelme düşüncesine neden teşkil etmiştir. 
Nitekim 2009’da, Tanzanya’daki yaklaşık 500.000 hektarlık bir araziyi bu 
toprakları kendi için bir yiyecek sepetine dönüştürmek amacıyla satın aldı.”5  

Katar da diğer bir körfez ülkesi olarak, Afrika’da olanlardan çok uzak 
kalmamıştır. Katar, komşu Körfez ülkelerinden ithal edilen gıdalara en fazla 
bağımlılığa sahiptir. 2017 krizi Körfez İşbirliği Konseyi ve Katar arasında 
gerçekleştiğinde, yeni siyasi gerçeklik, Katar hükümetine karşı atak için yeni bir 
aciliyet getirdi. «Bu doğrultuda, Katar hükümeti 2018 yılında Sudan’da tarım ve 
gıda sektörüne yarım milyar dolarlık yatırım programı uygulamayı planladığını 
duyurdu.»6 Bununla birlikte, bazı Afrika ülkeleri topraklarını tarımsal kullanım 
için kiraya vermekte ve yerli halkın ihtiyaçlarını karşılamak için ürünün bir 
kısmını almaktadır.

Umman Sultanlığı da Afrika Boynuzu yönündeki eğilimden uzaklaşmamıştır. 
“Umman Kamu Depolama Fonu (SGRF) ile Cibuti Limanları ve Freeport 
Kurumu arasında, amacı Cibuti’deki yatırım merkezlerini araştırmak ve iki enstitü 
arasında stratejik işbirliği kurmak olan bir anlaşma imzalanmıştır.”7 Ayrıca, 
Umman Kamu Depolama Fonu Yürütme Müdürü Abdül Selam b. Muhammed 
el-Murşidi, anlaşmanın iki tarafa limanları geliştirme, yatırım yapma, yürürlüğe 
geçirme ve yönetme ve de diğer büyük tedarik alanlarında işbirliği yapma izni 
vereceğini söyledi. Kabul edildiği üzere, Cibuti’deki en önemli limanlardan biri 
olan Kızıldeniz’e bakan Doraleh Limanı kalkınacaktır. Bu, bölgedeki Körfez 
ülkeleri arasındaki jeopolitik etkiyi korumayı amaçlayan rekabette bir artışa yol 
açtı ve Kızıldeniz’in bu noktası ve güney tarafından Hint Okyanusu ile buluşan 

5- Wim Plaizier, Two truths about Africa’s agriculture, World Economic Forum, 
January 22, 2016:
 https://www.weforum.org/agenda/2016/01/how-africa-can-feed-the-world/ 
6- Qatar invests half billion dollars in Sudan agriculture, food sectors, Al Araby, 
June 20, 2018: https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/6/30/qatar-invests-
half-billion-dollars-in-sudan-agriculture- 

7- ُعمان تدخل حرب الموانئ .. هل تمأل الفراغ اإلماراتي في القرن األفريقي؟
 https://www.noonpost.com/content/27133
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Bab’ül Mendeb’e yatırım yapmak için kapsamlı bir stratejiyi ardından getirdi. 
Birleşik Arap Emirlikleri, Doraleh Limanı’nın konteyner terminaline 10 yıldan 
fazla bir süredir yatırım yapan Körfez ülkelerinin başında gelmektedir. Öyle ki; 
bu ülkenin kontrolü altındaki bölge, Suudi koalisyonu koordinesinde Yemen 
savaşında kullanılan askeri bir üs haline gelmiştir.

Bununla birlikte, Umman Sultanlığı’nın yatırım çizgisine gelmesi, Cibuti’nin 
Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı yatırım anlaşmasını feshetmeye davetiye 
çıkardı. Bu husus, “Birleşik Arap Emirlikleri Deniz Taşımacılığı Şirketi’nin 
yasal olarak dışlanmasına yol açtı. Bu, Şubat 2017’de Cibuti Meclisi tarafından 
onaylandı ve hükümete ülkenin temel çıkarlarıyla çatışması nedeniyle anlaşmayı 
iptal etmesine izin verdi.”8

Afrika limanları üzerine rekabet

Sonuç

Yemen savaşı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Doğu 
Afrika’da güvenlik çıkarlarının artmasına neden oldu. Bu nedenle, bu iki ülke 
kıtadaki yatırımları yüksek olan körfez ülkeleri haline geldi. Körfez ülkeleri 

8- حرب الموانئ .. كيف حولت اإلمارات القرن األفريقي من االقتصاد إلى العسكرة؟
https://www.noonpost.com/content/27024
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genellikle kâr ve hedeflerine ulaşma karşılığında ekonomik teşvikler sunmaktadır. 
Bu ülkeler ekonomik ve politik etki araçlarını kullanarak, Afrika ülkelerini İran’la 
ilişkilerini veya etkileşimlerini azaltmaya ikna etmeye çalıştı. Onlar, İran’ın 
bölgedeki varlığını engellemeyi başardılar, ancak Körfez İşbirliği Konseyi 
ülkeleri arasındaki 2017’nin son krizi, bu ülkelerin Afrika kıtasındaki etkilerinin 
sınırlı olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Bu ülkeler, çoğu Afrika ülkesinin 
sadakatini kazanamadı. Sonuç olarak, bu husus kıta üzerinde istikrarsızlaştırıcı 
bir etki yarattı ve aynı şekilde Körfez havzası ülkelerinin entegrasyon eksikliğini 
peşinden getirdi. 

Son yıllarda bu kıtaya olan eğilim ilk olarak, Körfez İşbirliği Konseyi 
içindeki iki Körfez ülkesinin (BAE ve Suudi Arabistan) kıtanın gelişmekte olan 
pazarlarına girme motivasyonu ile gerçekleşti. İkincisi, bölgedeki İran’ın etkisi 
engellenmesi içindi. Üçüncüsü, Suudi Arabistan’ın kıta ülkelerinin çoğuna büyük 
yatırım ve ekonomik destek sunması ve aynı şekilde Katar’ın tarım, sanayi ve 
liman girişimciliği yatırımını azaltma ve terörle mücadele hedefi gütmesiydi. 

Bu nedenle, Körfez havzası ülkelerinin bu kıtadaki rekabeti, fakir Afrika 
ülkelerine tehlike oluşturabilir. Ayrıca onları Körfez eksenlerinden birini seçmeye 
ve Körfez İşbirliği Konseyi’ne üye ülkeler arasında bir uyuşmazlık yaşanması 
durumunda seçilen eksen tarafında yer almasına zorlayabilir.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, kıtadaki ayrılıkçı hareketleri 
desteklemek için yeterli ekonomik araçlara sahipler ve kıtayı kendi çıkarları 
doğrultusunda gerilime sürükleme gücünü elinde bulunduruyorlar. Afrika 
kıtasına doğru yönelme, körfez ülkelerinin ve Çin gibi müttefiklerinin ortak 
çıkarlarının birleşmeye ve genişlemeye devam etmesi süresince devam edecektir. 
Bu çıkarlar, işbirliği için fırsatlar yaratmak ve taraflar arasındaki Afrika’daki 
çatışmalarla ilgili anlaşmazlıkları çözmek için ekonomik ve güvenlik odaklı 
olacak ve bu da körfez ülkelerinin siyasi ve ekonomik manzaraya etkili oyuncular 
olarak müdahale etmeleri için birçok fırsat yaratacak ve onlar bu kıta üzerindeki 
etkilerini güçlendirmek gayesiyle önemli ekonomik teşvikler sunacaklardır.


