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AFRIKA BİRLİGİ TEŞKİIATI 
( ~_,..<ol lö .J.>__,li;.J;.;.. ) 

Güney Afrika Cumhuriyeti ile 
Namibia'nın dışında kalan bütün 

Afrika ülkelerinin üye bulundukları 
milletlerarası bir teşkilAt. 

_j 

Afrika Birliği Teşkilatı (ing. Organiza
tion of African Unity; Fr. !'Organization 
de I'Unite africaine) Adisababa Konfe
ransı (Mayıs 1963) sonunda bağımsız 

otuz Afrika ülkesi tarafından kurul
muştur. Amacı Afrikalılar arasında da
yanışmayı ve birliği güçlendirmek, iş 

birliğini geliştirmek, ülkelerin bağımsız
lıklarını. toprak bütünlüklerini ve haki
miyetlerini savunmak, sömürgeciliğin 

her çeşidini yok etmek, ırkçılığa ve kıyı
ma karşı mücadele vermek, insanların 
refah seviyelerini yükseltmek ve Birleş
miş Milletler kuruluş yasasına uygun 
olarak milletlerarası iş birliğini geliştir

mektir. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra 
sömürgeciliğin tasfiyesi ile milletlerara
sı politika sahnesine çıkan genç devlet
lerin karşı karşıya bulundukları benzer 
problemler ve ortak tarihi geçmiş, bu 
devletler arasında iş birliği ve dayanış
manın geliştirilmesini mecburi hale ge
tirmiştir. Bu sebeple siyasi ve iktisadi 

Afrika 
Bi rliğ i 

Teşkilatı'n ı n 

arması 

politika alanında etkili olabilmek ıçın 

çok sayıda mahalli teşkilat kurulmuş
tur. Afrika Birliği Teşkilatı kurulmadan 
önce Afrikalılar arasında birliği ve daya
nışmayı arttırmak amacıyla 1958'de 
Gana-Gine Birliği , 1960'ta Gana-Gine
Mali Birliği. 1961'de Afrika Devletleri ve 
Madagaskar Birliği , Kazabianka devlet
ler grubu, yine 1961'de Monrovia dev
letler grubu gibi daha dar kapsamlı ba
zı teşkilatlar kurulmuşsa da bunlar Af
rika Birliği Teşkilatı'nın oluşmasıyla 

fonksiyonlarını kaybettiği için dağılmış
lardır. 

Habeşistan imparatoru Haile Selasi
ye'nin gayretleri ile 22-25 Mayıs 1963'
te Adisababa'da bir araya gelen otuz 
iki bağımsız Afrika ülkesinin devlet ve
ya hükümet başkanları Afrika Birliği 

Teşkilatı için kuruluş kararı aldılar ve 
Togo ile Fas'ın dışındaki bütün ülke 
temsilcileri teşkilatın kuruluş yasasını 

imzaladılar. Bu yasada üye devletlerin 
eşitliği, birbirlerinin iç işlerine karışma
maları ve toprak bütünlüklerine saygı 
duymaları teşkilatın temel prensiple
ri olarak belirlenmiştir. Afrika kıtasın

da yer alan bütün bağımsız devletlerin 
teşkilata üye olma hakları bulunmakta
dır. 

TeşkilAtın Başlıca Organları. 1. Devlet 
ve Hükümet Başkanları Kongresi. Üye 
ülkelerin devlet veya hükümet başkan
larından oluşan teşkilatın en yüksek 
karar organıdır. Üye devletler arasında
ki politikaları düzenlemek için yılda bir 
defa toplanır. Her üye eşit hakka sahip 
olup kararlar üçte iki çoğunlukla alınır. 

Teşkilatın başkanı üyeler arasından bir 
yıl için seçilir. 2. Bakanlar Konseyi. Üye 
devletlerin dış işleri veya diğer bakanla
rından oluşur. Normal zamanlarda yıl

da iki defa toplanır. Devlet ve Hükümet 
Başkanları Kongresi ile ilgili hazırlıkları 
yürütür. 3. Genel Sekreterlik. Teşkila

tın devamlı organı olup merkezi Adisa
baba'dadır. Üye ülkeler arasında imza
lanan anlaşmaların ve teşkilat yasasının 
uygulanmasına yardımcı olur; bütçenin, 
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özel ve yıllık raporların hazırlanmasını 

sağlar. Genel sekreter, Devlet ve Hü
kümet Başkanları Kongresi tarafından 
seçilir. 4. Hakemlik, Uzlaştırma ve Ara
buluculuk Komisyonu. 1964 yılında üye 
ülkeler arasındaki meseleleri barışçı 

yollarla çözmek için Devlet ve Hükümet 
Başkanları Kongresi'nin seçtiği yirmi 
bir üyeden oluşturulmuştur. Bir baş

kanı ve iki başkan yardımcısı vardır. 

Bu organların dışında teşkilatın eko
nomik ve sosyal işler; eğitim, kültür. 
bilim ve sağlık; savunma ile çalışma ol
mak üzere dört özel komisyonu. ayrıca 
bağımsızlık hareketlerini desteklemek 
ve koordine etmek için bir komitesi (Af
riean Liberation Committee) bulunmak
tadır. 

Afrika Birliği Teşkilatı, üye ülkeler 
arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için 
yaptığı ara buluculuk çalışmalarının bir 
kısmında başarılı olmuştur. Genellikle 
devletler arasındaki çatışmaların sınır

Iandıniması konusunda başarı kazandı. 
Bilhassa Gine-Yukarı Volta. Gana-Fildi
şi Sahili ve Fas-Cezayir sınır anlaşmaz
lıklarının çözüme bağlanmasında. ay
rıca Kenya-Somali ve Somali-Habeşis

tan sınır çatışmalarının durdurulmasın
da önemli rol oynadı. Bunlardan başka 
sömürgecilikle mücadele ve Güney Af
rika, Rodezya, Portekiz yönetimleriyle 
ilişkiler üzerine ülke politikalarının ko
ordine edilmesinde başarı sağladı. Fa
kat Nüerya'da 1968-1970 yılları arasın
da meydana gelen iç karışıklıkları dur
durma ve Afrika'da siyasi birlik sağla
ma konularında başarılı olamadı. Arap
İsrail Savaşı, Angola ve Batı Sahra gi
bi konular üyeler arasında görüş ayrı
lıkiarına ve ciddi gerilimiere sebep ol
du. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki be
yaz azınlık yönetiminin uyguladığı ırkçı 
politikaya karşı ortak bir politika oluş
turarak yönetimle mücadele edenlere 
destek sağladı. Bugün Birleşmiş Mil
letler'de kurduğu Afrika grubu ile mil
letlerarası politika alanında etkinliğini 

sürdürmektedir. 

Afrika Birliği Teşkilatı'nın kuruluşun
da en aktif rolü Afrika'daki islam ülke
leri oynamışlardır. Teşkilata üye olan 
Afrikalı islam ülkelerinin hepsi, aynı za
manda islam Konferansı Teşkilatı ' nın , 
ayrıca Kuzey Afrika'daki İslam ülkeleri 
Arap Birliği'nin üyesidirler. Müslüman 
ülkeler. Afrika Birliği Teşkilatı'nın islam 
Konferansı Teşkilatı ve Arap Birliği ile 
olan münasebetlerinde de etkilidirler. 
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XI. yüzyılın en tanınmış 

L 
Selçuklu beylerinden. 

_j 

"Afşin", aslında Üşrüsene beylerinin 
unvanı idi. Bununla beraber kelime, bu 
Oğuz beyinin unvanı değil adı olmalıdır. 
Afşin'in babasının adı Bekçi'dir. Tuğrul 
Bey zamanında Anadolu'ya yapılan akın
lar, 1063'te Alparslan'ın tahta geçmesi 
üzerine . Bizans için daha tehlikeli bir 
hal almıştı. Bunun başlıca sebeplerin
den biri, Bizans ucunda yaşayan Oğuz 
(Türkmen) gruplarının Seyhun boyları 

ile Horasan'dan gelen yeni ve kalabalık 
oymaklarla daha da güçlenmiş olmaları
dır. Bu gruplardan birinin Arran'da (Er
ran), diğerinin Azerbaycan'da, bir baş
kasının da Van gölü çevresinde yurt tut
tukları anlaşılmaktadır. Sonuncu grup, 
"Horasan Saları" unvanını taşıyan bir ku
mandan tarafından idare edilmektey
di. işte Afşin, tarih sahnesinde ilk defa 
bu Oğuz grubunun en büyük beylerin
den biri olarak görülmektedir. 1066 yı-
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!ında Hacib Gümüş tegin, yanında Emir 
Afşin ve diğer beyler olduğu halde Mu
rat ve Dicle boylarındaki bazı yerleri al
dıktan sonra Nizip'i kuşattıysa da ala
madı. Bunun üzerine Hısnımansür (Adı
yaman) yöresine girdi, burada pı:ık çok 
ganimet elde etti: geri dönerken de Bi
zans'ın Urfa Valisi Aruandanos ile karşı
laştı. Yapılan savaşta Aruandanos mağ

lüp oldu ve esir düşerek kumandanları 
ve bazı askerleriyle birlikte Urfa önün
de satıldı. Afşin daha sonra pek çok esir 
ve ganimetle geri döndü. 

Emir Afşin, bu önemli seferde bü
yük rol oynamasına rağmen, Gümüş Ti
gin'in kardeşini Ahlat'ta öldürmesine 
kayıtsız kalarnadı ve Gümüş Tegin'i öl
dürdü. Ancak sultan tarafından ceza
landırılacağından · korkup adamlarıyla 

birlikte Ayıntab taraflarına geldi. Orada 
akınlar yaptıktan sonra Antakya böl
gesine indi, burayı da görülmemiş bir 
şekilde talan etti ve Antakya şehrini 

kuşattı (1068) . Bu sırada Alparslan'ın, 

kendisini bağışladığı haberinin gelme
si üzerine Antakyalılar'la anlaştı. Buna 
göre Antakyalılar Türk kumandanına 
1 00.000 altın la aynı değerde kıymetli 

kumaş (dlbac) ve eşya verdiler. 2 Mayıs 
1068'de Alparslan 'ın yanına gitmek üze
re Antakya'dan ayrıldı. 

1 069'da Bizans Hükümdan Romanos 
Diogenes büyük bir ordu ile Halep böl
gesinde savaşırken Emir Afşin de Ana
dolu içlerine girip Sakarya kıyılarına ka
dar gitmiş, bir Bizans kumandanının 

yardımıyla Sivrihisar'ın güneyindeki Am
müriyye (Amorion) şehrini zaptedip yağ
malamıştı. Buradan istanbul'a doğru 
ilerlerken Romanos Diogenes'e ait altı 

bin attan oluşan bir sürüyü de ele ge
çirdi. Faaliyetlerinden haberdar olan 
Romanos Diogenes yolunu kesrnek is
tediyse de başaramadı ve Afşin Çukuro
va'dan geçerek Antakya bölgesine ulaş
tı. Çevreyi yağma ettikten sonra Antak
ya'yı tekrar kuşattı, fakat şehir halkı
nın teklif ettiği 20.000 altını kabul edip 
kuşatmayı kaldırdı. 

1 070'te Er Basgan'ın Bizans'a iltica 
etme olayı meydana geldi. Selçuklu ha
nedanına mensup olan Er Basgan, aynı 
zamanda Alparslan'ın kız kardeşi Gev
her Hatun'un kocasıydı . Onun, Alpars
lan'ın Tuğrul Bey'in halefi olmasını iste
diği ıie bunun için çalıştığı bilinmekte
dir. Bugün henüz bilinmeyen bazı se
beplerden dolayı Selçuklu hükümdarını 

kızdırmış, sultanın buyruklarını dinle
meyen ve muhtemelen bu yüzden ken
dilerine ·vavegiyye" (kaçaklar, itaatsız

Iarı denilen Oğuzlar'dan oluşan bir top
luluğun başına geçmişti. Aynı yılın son
larında Hemedan'dan Van gölü çevresi
ne gelen Alparslan, Erciş ve Malazgirt'i 
kolayca aldıktan sonra Emir Afşin'e, Er 
Basgan'ı yakalayıp huzuruna getirmesi
ni emretti. Bunu haber alan Er Basgan, 
emri altındaki Yavegiyye ile Bizans ül
kesine doğru kaçtı, Afşin de onu taki
be koyuldu. Bu arada Er Basgan, karşı
sına çıkan Bizans kumandanı Manuel 
Komnenos'u ağır bir yenilgiye uğrata
rak esir aldı. Manuel, Er Basgan'ın mül
teci sıfatıyla geldiğine ancak esir düş

tüğü zaman inandı; Afşin'in yaklaş

makta olduğu haberi alımnca da ikisi 
birlikte süratle istanbul'a doğru hare
ket ettiler. Afşin de takibe devam ede
rek bazı kaynaklara göre istanbul ya
kınlarına kadar gitti. Ancak kışın bas
tırması üzerine yanındaki pek çok esir 
ve ganimetle Ahlat'a dönüp durumu Al
parslan'a bildirdi. Emir Afşin Malazgirt 
Savaşı'na da katılmış ve zaferin kazanıl
masında önemli bir rol oynamıştır. 

1 077'de Selçuklu Hükümdan M elik
şah Suriye'yi kardeşi Tutuş'a iktA* etti 
ve başta Afşin olmak üzere birçok Oğuz 
beyini onun hizmetine verdi. Tutuş bu 
beylerle birlikte Halep'i kuşattıysa da 
alamadı. Sonra Dımaşk Valisi Atsız'ın 

yardım istemesi üzerine oraya gitti. Dı
maşk'ta Tutuş'un Atsız' ı öldürmesi, 
Afşin'in ona olan güvenini sarstı ve as
kerin çoğu ile birlikte hizmetinden ay
rılmasına sebep oldu. Kuzeye doğru 

yönelen Afşin, etrafı yağmalayarak An
takya yöresine geldi ve orayı da talan 
etti. Sonunda şehir halkı istediği parayı 
verince, 1 078'de pek çok ganimetle bir
likte Diyarbekir'e doğru hareket etti. 
Sıbt İbnü'l-Cevzr. bu hadiseyle ilgili ola
rak Antakyalılar'ın bir taraftan 30.000 
altın vermeyi vaad edip Afşin'i oyalar
ken diğer taraftan da Tutuş'u çağırdık

larım, Afşin'e kızgın olan Tutuş'un ha
rekete geçtiğini, bunun üzerine Afşin'in 
de Diyarbekir'e kaçtığını yazmaktadır. 

Azimi de Afşin'in gelmesinden sonra 
Halep bölgesitlde kıtlık çıktığını bildirir. 
Bundan sonra hiçbir kaynakta Emir 
Afşin'e dair bir kayıt mevcut değildir. 
Bu durum, onun yurduna döndükten 
kısa bir zaman sonra ölmÜş olabileceği
ni hatıra getirmektedir. 


