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ÖZET 

Çin'in 'yeni bir süper güç' olarak yükselişi Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerinin de 

yoğunlaşmasını beraberinde getirmiş ve önemli bir tartışma konusu olmuştur. Çin-Afrika 

ilişkisinin hızla artmasının nedenleri ve bu ilişkinin eşit bir ilişki olup olmadığı, faydaları bu 

makalenin araştırma konusudur.  Ortak geçmiş deneyimler ve benzer amaçlar Çin ve Afrika'yı 

birbirine yaklaştırdığından, soğuk savaş bitiminden bu yana Çin, sessiz ve muhafazakâr bir 

pragmatizmle Afrika kıtasındaki varlığını ve etkisini genişletmiştir. 1990’lardan günümüze 

Çin’in, Avrupalı eski sömürge güçlerin geri çekilmesinden ve bazı pazarlardaki varlıklarının 

azalmasından yararlanarak, sağduyulu ve akıllı bir diplomasi ile bölge ülkelerinin çoğuna nüfuz 

ettiği gözlemlenmektedir. 

Çin'in pragmatizmi, Afrika’daki birçok ana aktörle eşzamanlı olarak stratejik bağlar kurarken, 

bu kutupların birbirleriyle ilişkilerini yöneten çatışmalara ve anlaşmazlıklara çekilmekten 

kaçınması olarak tanımlanabilir. Çin Afrika ülkelerinde yaptığı yatırımlarla da öne çıkmaktadır. 

Örneğin 2013 yılında ülkenin kendi küreselleşme modeli olarak sunulan Çin'in Kuşak ve Yol 

Girişimi, tüm dünyada dikkat çekerken Çin'in dış politikasının önemli bir parçası haline 

gelmiştir. Ulaşım, altyapı, eğitim, inşaat malzemeleri ve enerji ağları alanlarındaki geniş bir 

bağlantıya ve ulus ötesi yatırım ağına dayanan girişim, Çin'in Orta Doğu, Afrika ve Asya'da 

etkisini genişletmesine olanak tanıyan bütünleşmiş bir pazar inşa etmesini amaçlamaktadır. 

Aslında Çin'in bugün Kuşak ve Yol Girişimi'nin kapsadığı pazarlara bakılırsa, bu projenin 

tarihte İpek Yolu olarak bilinen ulaşım hattının bir devamı niteliğinde olduğu görülür. Bu çaba, 

yalnızca Çin sermayesinin fazlasının bu karlı projelerde kullanılmasına değil, aynı zamanda 

Çin üretiminin dünya pazarlarını aşması için ihtiyaç duyulan ticaret ve ulaşım yollarının 

yaratılmasına da izin vermektedir. 

Çin’in Afrika kıtasındaki yayılımın artması konusu çok kutuplu dünya düzeninde Çin’in 

etkisini anlamak, Afrika’daki faaliyetlerini değerlendirmek, gelecek günlerdeki uluslararası 

politikayı da anlamlandırmamızı sağlaması açısından önemlidir. Çalışmada Çin’in Afrika 
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kıtasındaki varlığı, politikaları, yatırımları ve kültürel etkileri üzerinde durulacaktır. Bu 

ilişkinin asimetrik yapısının sadece Çin’e yararı olduğu iddiaları ele alınacak, ancak ticari ve 

işbirliği yoluyla Afrika’nın kalkınmasına da olumlu etkiler yaptığı belirtilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Çin, Afrika, çok kutuplu dünya düzeni, küresel politikalar, Afrika 

ekonomisi 

1.GİRİŞ 

Çin'in Afrika'da artan etkisi ve ekonomik faaliyetleri Batıda da önemli ölçüde ilgi görmüştür. 

Pek çok uzmanın dikkatini çeken bu ilişkiye dair bazı sorular yükselmiştir. Çin'in Afrika'ya 

nüfuzu bir lanet mi yoksa bir tedavi mi?1 “yükselen Çin, Afrika'daki ABD nüfuzuna karşı”2; ve 

“Çin, Afrika'da AB'yi geride mi bıraktı”3 gibi sorular Çin'in Afrika'daki önemli ekonomik 

faaliyetleriyle ilgilidir. Merak uyandıran bir diğer konu Afrika ülkelerinin Çin'i kolayca kabul 

etmesinin, kıtada etkinliğini arttırmasını olumlu karşılamasının nedenleridir. Bunu anlamak için 

Afrika- Çin ilişkisinin tarihsel gelişimine kısaca göz atmakta fayda vardır. Ardından bu iki ülke 

arasındaki ekonomik ilişkinin özellikleri ve büyüklüğü tartışılacaktır. Son olarak bu ilişkinin 

eşit olup olmadığı, taraflardan birine daha fazla yarar sağlayıp sağlamadığı incelenecektir. 

Ekonomik anlamda Çin Afrika işbirliğinin iki ülke açısından farklı durumlar ve sonuçlar 

oluşturması üzerinde durulacaktır. 

1.1. Afrika-Çin İlişkilerinin Gelişim Süreci 

Çin Afrika ilişkilerinde bilinen en eski temas 15. Yüzyılda görülmüş deniz seferleri ve 

ticaretidir4. Bu seferlerin sömürgeci bir karakter taşımaması Çinli bürokratların Afrikalı devlet 

erkânıyla görüşmesinde siyasi nezakete önem vermesi Afrika toplumlarının hafızasında 

günümüze kadar etkisini gösteren olumlu izler bırakmıştır. Çin Afrika’da geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de barışçı ilişkiler kuracağı izlenimini vermiştir. Batılı güçlerin Afrika’yı küçük 

düşüren ve sömüren yaklaşımlarından farklı olarak Çin Afrika ilişkilerinin pozitif bir tarihsel 

algıya dayandığı söylenebilir. 19. Yüzyıl sonlarından itibaren çok sayıda Çinlinin Avrupa 

devletlerinin Afrika’daki sömürgelerine çalışmaya gitmeleri oldukça enteresandır. 1904-1907 

yılları arasında 70 ila 100 bin arasında Çinlinin Güney Afrika’ya götürüldüğü tahmin 

 
1 Patrick J., Keenan. “Curse or Cure? China, Africa, and the Effects of Unconditioned Wealth’’. Berkeley Journal 

of International Law 27(1) (2008):86. 

 2Abraham McLaughlin, "A Rising China. Counters US Clout in Africa/' Christian Science Monitor, March 

30, 2005 
3Berger, B. (2007): China outwits the EU in Africa. Asia times online.com/atimes/pr hina outwits the EU i 

atimes.com/atimes/prin 
4Gao Jinyuan, ‘’China and Africa: The development of Relations over. Many Centuries’’, African Affairs 83, 31 

(1984), s.245.  
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edilmektedir5.Güney Afrika’daki madenlerde, Madagaskar’daki plantasyonlarda, 

Tanzanya’daki demiryollarında çalışan bu Çinli işçilerin torunları hala Afrika’dadır6.  

İki ülke arasında modern dönem siyasi ve ekonomik ilişkiler Soğuk Savaş yıllarında 

başlamıştır. Savaşın ilk döneminde Rusya’ya yakın duran Çin Bağlantısızlar hareketi ile Afrika 

ülkeleriyle yakınlaşmaya başlamıştır. 1955 Bandung Konferansı’nda Çin, Gana, Liberya, 

Libya, Mısır Etiyopya ve Sudan’la temaslarda bulunmuştur 7. 1960’larda Çin Başbakanı Zhou 

Enlai Afrika ülkelerini de Bağlantısızlar Hareketine yakınlaştırmak amacıyla 10 Afrika ülkesini 

ziyaret etmiştir. Anti Emperyalist söylemler kullanarak Çin’in de Afrika gibi henüz gelişmekte 

olan ülkeler statüsünde yer aldığının altı çizilmiştir. Çin Başbakanı Zhou Enlai’nin 13 Aralık 

1963-5 Şubat 1964 tarihleri arasında kıtadaki on ülkeye yapmış olduğu tarihi ziyaret, 

günümüzde de devam eden Çin Afrika ilişkilerinin temel prensiplerini Oluşturması açısından 

önemlidir. Zhou Enlai bu ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerde göz ününde tutulacak ana 

unsurları “Barış içinde birlikte var olmanın beş prensibi” başlığı altında belirtmiştir. Bunlar:   

-Barış, tarafsızlık ve bağlantısızlık;  

-Afrika birliği ve dayanışması;  

-Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi;  

-Afrika’nın egemenliğine saygı ve 

 -Afrika’nın içişlerine karışmamaya saygı, olarak belirlenen prensiplerdir8.  

Bu prensipler Afrika’daki Çin algısının Batılı eski sömürgecilerden farklı olarak daha pozitif 

bir yönde şekillenmesine de etki etmiştir. Hatta günümüz uluslararası siyaset ilişkilerinde de 

Afrika’nın Çin’e yakınlaşmasını sağlamıştır. Zira otoriter rejimlerle yönetilen ve uluslararası 

toplum tarafından insan hakları ihlalleriyle adı anılan bazı Afrikalı devletlere göre kendi iç 

siyasetiyle ilgilenmeyen, ilişkilerinde ekonomik ve siyasi anlamda kazan-kazan prensibini 

sıklıkla vurgulayan bir partnerin varlığı kalkınmalarında destek sağlarken Batı karşısında 

ellerini güçlendirerek pazarlık payını arttırabilecekti.  

Çin anti demokratik yönetim politikaları ve otokratik yapısı nedeniyle dünya kamuoyunda sık 

sık eleştirilere maruz kaldığından uluslararası örgüt ve organizasyonlarda Afrika ülkelerinin 

desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu durum da yakınlaşmadaki nedenlerden biridir.1971’deki 

 
5 Kinfu Adiso,‘’The Impact of Chinese Investment in Africa’’, International Journal of Business and Manegement, 

5/ 9, 2010.s. 3.  
6 İbid. 
7 Shinn, David H. & Joshua Eisenman,  China and Africa: A Century of Engagement. Pennsylvania: University of 

Pennsylvania Press, 2012, s. 33.  
8 Paul Tiyambe Zeleza, a.g.e., s.147 
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Birleşmiş Milletler oylamasında 26 Afrika ülkesi Çin’in üyeliğinden yana oy kullanmıştır. 

Bundan sonra Çin Halk Cumhuriyeti ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişki hızla artmaya devam 

etmiştir9.  

Küreselleşme döneminin başladığı 1980’lerde daha içe kapanık bir ekonomik politika izleyen 

Çin, Washington ve Moskova ile daha uyumlu ilişkiler de kurduğundan Afrika politikasını 

revize etmiştir. Afrikada’ki devrimsel hareketlere desteğini azaltmış, pek çok yardım ve yatırım 

isteğini geri çevirmiştir10. Çin Afrika ülkeleriyle daha ekonomik merkezli ilişkiler geliştirmeye 

odaklanmıştır. Ancak Afrika ülkelerinin ticaret yapacak ana unsurlardan uzak olması üretim 

konusundaki sıkıntıları bu ilişkinin istenen düzeye çıkmasını engellemiştir.  

ABD’nin 1990’larda küresel ve bölgesel hakimiyet çabalarının hala devam ettiğini gören Çin 

ABD hegemonizmine karşı bir tutumla Afrika ülkelerine yaklaşmıştır. Çin’in 1994’te açıkladığı 

dış politika hedefleri olan hegemonist güç siyaseti karşıtlığı ve yeni bir siyasal ekonomik düzen 

isteği Afrika ülkeleriyle olan politikasında belirleyici kriterler olmuştur. Bu politik hedefler 

doğrultusunda ABD’nin Afganistan ve Irak müdahalelerinden sonra Çin’in üçüncü dünya 

ülkeleriyle daha da yakınlaştığı, yumuşak güç kapasitesini arttırarak ve dengeleme 

politikalarına ağırlık verdiği gözlenmiştir. Yumuşak dengeleme politikaları uluslararası 

örgütler veya organizasyonlar aracılığıyla ekonomik işbirlikleri ve politik ilişkilerin 

düzenlenmesidir. Afrika ülkeleri tam da bu bağlamda Çin’in batılı güçlerle ilişkilerini 

dengelemesine yardımcı olmaktadır. Çin uluslararası ekonomik yapıda kendi çıkarlarını 

koruyacak kararlar alınmasında Afrika ülkelerinin desteğini önemsemektedir. 

Karşılıklı olarak Çin de Afrika ülkelerinin uluslararası arenada ilişkilerini dengeleyip 

düzenlemesinde yardımcı olmuştur. Çin’in varlığı Afrika ülkelerine ABD ve Avrupa ülkeleri 

karşısındaki pazarlığını arttırma şansı vermektedir11. Kısacası Afrika ülkeleri Çin’in bölgedeki 

varlığını alternatif bir denge unsuru olarak kullanabilmekte böylece uluslararası politik ve 

ekonomik olaylarda daha etkili stratejiler geliştirerek eski sömürge güçleri karşısında kendi 

çıkarlarını belli bir ölçüde koruyabilmektedirler 12. 

 

 

 
9 Mürsel Bayram. Çin-Afrika İşbirliği, Tarihsel Arka Plan ve Temel Dinamikler, Ankara: Afrika Vakfı Yayınları, 

2022, s.75. 
10 İbid, 75. 
11 Shinn, David H.‘’China’s Growing Role in Africa: Implication for U.S. Policy’’ Hearing Held by Senate 

Committee on Foreign Relations Subcommittiee on African Affairs, Washington, 2011. s.6-8. 
12 Bayram, s. 82. 
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2. Afrika'da Çin Yatırımı 

Çin, dünyanın gelişmekte olan en büyük ülkesidir ve Afrika en fazla sayıda gelişmekte olan 

ülkenin bulunduğu kıtadır. Bazı açılardan, Çin'in kıtayla artan ilişkisi potansiyel olarak endişe 

verici görülebilir çünkü Afrika ülkelerinin hammaddeleri üretim için Çin'e ucuz fiyatlarla sattığı 

sömürge dönemi ilişkilere benzetilmektedir. Öte yandan, Çin hükümeti Afrika hükümetlerini 

herhangi bir şeye zorlamadığından ve Kenya ve Etiyopya gibi hammaddesi olmayan ülkelerle 

de ilgilendiğinden, bu ilişkilerin sömürge dönemi etkileşimlerinden oldukça farklı olduğu da 

görülüyor. Bu, kıtadaki birçok Çin projesinin limanlar gibi altyapıya yönelik olduğu gerçeğiyle 

birleşiyor, ancak bu projelerin birçoğunun Çin ile emtia ticaretine yönelik olduğu da iddia 

edilebilir. Çin'in Afrika'daki neo-sömürgeci çıkarlarına ilişkin Batılı ülkeler tarafından ifade 

edilen endişeler, Çin'in Batı'nın Afrika ülkeleriyle olan bağlarının sömürücü doğasına yönelik 

sert eleştirisiyle karşı karşıya gelmektedir. Bu iki aşırı karşıt görüş, Afrika'nın düşünce veya 

eylem bağımsızlığına sahip olmadığını ve sadece hem Çin hem de Batı eylemlerinin bir alıcısı 

olduğunu ima etmektedir ki bu da haksız bir değerlendirme olur. Bu etkileşimlerin birçoğunun 

yakından sorgulanması, Afrika kalkınmasında Çin’in etkisinin doğru şekilde 

değerlendirilmesine yardım edecektir.  

1990’lardan bu yana yükselen küreselleşme çağında Çin siyasi bir ideolojinin şiddetli 

etkisinden yavaş yavaş çıkarak güçlü bir küresel ekonomik oyuncuya dönüşmüştür. Çin 

ekonomisi yirmi yıldan fazla bir süredir yılda ortalama yüzde 9 oranında büyümüş, 2000 yılının 

sonunda, yabancı rezervleri 165,6 milyar ABD Dolar seviyesindeyken; 2008'de 1,5 trilyon 

doları geçmiştir13. Küreselleşme döneminde Çin dünya çapında bir ekonomik güç olarak öne 

çıkarken, Afrika'yı geride bırakmıştır. Gelişmekte olan ekonomisi ve 200 milyar dolarlık 

yatırım hacmi14 göz önüne alındığında, Çin’in Afrika'da önemli bir siyasi aktör olduğu 

görülmektedir15. 2015 yılındaki ekonomik performansa bakıldığında Çin’in GSYH’si 11,9 

trilyon dolara ulaştığı görülmektedir. Dış ticaret hacmi 4 trilyon dolar seviyesini aşmıştır. 

Böylece Çin, dış ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük ülkesi olurken 2015 yılında dış 

ticaret hacminde yüzde 5,6 oranında artış kaydetmiştir16.  

 
13 Gaye Adama.  2008. China in Africa. Son güncelleme 27 Ağustos, 2008. 

http://findarticles.com/articles/mi_qu539/ is_200803/ai_n25138597 
14 İbid, 
15 Patrick J., Keenan. “Curse or Cure? China, Africa, and the Effects of Unconditioned Wealth’’. Berkeley Journal 

of International Law 27(1) (2008):86. 
16UİB, Çin Halk cumhuriyeti Ülke Raporu, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Arge Şubesi, 

https://uib.org.tr/tr/kbfile/cin-halk-cumhuriyeti-ulke-raporu, 2017.Son güncelleme 1.2.2022.  

https://uib.org.tr/tr/kbfile/cin-halk-cumhuriyeti-ulke-raporu
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Afrika-Çin arasında son 15 yılda hızlanan bu ticari ve siyasi ilişkiler devlet (finansman ve 

rehberlikle görevli) ve iş dünyası (uygulamayı yönlendiren) arasında yeni hibrit ilişkiler 

yaratmaktadır17. Çinli liderler Afrika başkentlerine ve Afrikalı liderler Pekin’e yaptıkları 

ziyaretlerle bu ilişkileri daha da arttırdılar. Şimdi Çin-Afrika İşbirliği (FOCAC) toplantıları 

yanı sıra Pekin ve Afrika arasında dönüşümlü olarak üç yılda bir yapılan forumlar bile 

oluşmuştur. Afrika'daki Çin yatırımını desteklemek için kamu politikası araçları arasında Çin-

Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) üç yıllık toplantılarına odaklanan kurumsal altyapı ve 

Çin Eximbank, çeşitli vergi teşviki ve yumuşak kredi planları ve 2007’de kurulan Çin-Afrika 

Kalkınma Fonu seti dahil olmak üzere bir dizi operasyonel araç yer almaktadır18.  

Afrika Çin arasında ticaret o kadar artış göstermiştir ki, Çin şu anda Amerika Birleşik Devletleri 

ve Fransa'dan sonra Afrika'nın üçüncü büyük ticaret ortağı durumuna gelmiştir. Çin hükümeti 

ve Afrika'daki Çinli işletmeler tarafından yapılan yatırımların değeri 2000'den beri neredeyse 

üç katına çıkmıştır. Afrika ve Çin arasındaki ilişkilerin patlamasına işaret eden başka bir gerçek, 

birçok çalışmada tanımlandığı gibi, her iki kıtada da hızla Afrikalı ve Çinli göçmen 

topluluklarının oluşmasıdır. Bu gerçeklerin tümü, samimi diplomatik ilişkilerin altın çağı olarak 

tanımlanabilecek bir döneme işaret etmektedir. Afrika ve Çin arasında, sadece hükümetler 

arasında değil, sıradan Afrikalılar ve Çinliler arasında da çok fazla etkileşim mevcuttur19. 

Resmi söylemler Çin-Afrika ekonomik ilişkilerini devlet güdümlü kalkınma işbirliği açısından 

açıklarken, Çin'in Afrika'daki ekonomik diplomasisinin ekonomik kalkınmanın gerçek motoru 

olduğu söylenebilir. Bu strateji, yardım, ticaret, yatırım ve kamu finansmanı dahil olmak üzere 

hem bölgesel hem de ikili düzeyde kamu politikası araçlarının kombinasyonlarını içermektedir. 

Aynı zamanda, Çin'in uzun süredir devam eden (1999'dan beri) Çin işletmelerini denizaşırı 

ülkelerde genişlemeye teşvik etme politikasına uygun olarak, Afrika kıtasındaki Çin ticari 

faaliyetinin hızla genişlemesine dayanmaktadır20. 

Çin-Afrika yatırım ilişkileri, ilgili taraflar için önemlidir ancak asimetrik ekonomik riskler 

içermektedir. Çin için Afrika, Çin'in ekonomik büyümesini desteklemek için bir emtia ve 

hammadde kaynağıdır ve ürünleri için giderek genişleyen bir bölgesel pazar da dahil olmak 

 
17 Patrick, Munson ve Zheng, Ronghui. "Fedding the Dragon: Managing Chinese Resource Acquisition in 

Africa," Seattle Journal of Environmental Law. 2/1, Makale 9. (2022) 

 https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjel/vol2/iss1/9 (erişim: 1.12.2022). 
18 İbid, 
19Adams Bodomo. ‘’China Africa relations: Symmetry, Soft Power and South Africa’’ China Review , JCL since 

1973,  Özel Sayı, Religious Studies in China, The Chinese University of Hong Kong Press, 9/2, Sonbahar 2009, 

s.170. 
20Richard Schiere. ‘’China and Africa: An Emerging Partnership for Development?’’ Resource Mobilization and 

Allocation Unit, African Development Bank Group. Working Paper No. 125, Mayıs 2011. 

https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjel/vol2/iss1/9
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üzere çekici stratejik ve iş fırsatları sunmaktadır. Bununla birlikte Afrika, Çin'in doğrudan 

yabancı yatırımları için en küçük bölgesel varış noktası olmaya devam etmektedir – örneğin 

Afrika, Çin'in dışa yönelik doğrudan yabancı yatırım stokunun yüzde 3,7'sini ve dışa doğru 

doğrudan yabancı yatırım akışlarının yüzde 2,6'sını oluşturmaktadır21. Bu istatistikler Kuzey 

Afrika'yı da içermektedir, aslında Sahra altı Afrika'nın Çin yatırımlarındaki payı daha da 

küçüktür.  

Afrika için, Çin'in ekonomik diplomasisi finansman, ticaret ve yatırım için yeni fırsatlar 

sunmakta ve geleneksel bağışçılardan ve eski sömürgeci ekonomik ortaklardan uzaklaştırarak 

dış müzakerelerde daha fazla kaldıraç sağlamaktadır 22. Ancak, Afrika'da faaliyet gösteren Çinli 

işletmelerin ticari faaliyetlerinin ulusal kalkınma önceliklerine katkıda bulunmasını sağlamak 

Afrika devletleri için kolay değildir. 

3.Afrika- Çin İlişkisi Asimetrik mi? 

Yukarıda anlatıldığı gibi iki ülke ilişkilerin her zaman eşit şartlarda olmadığı görülmektedir. 

Soğuk savaş sonrası siyasal ve ideolojik odaklı süper güç rekabetinin kaybolmasıyla güvenlik 

odaklı uluslararası ilişki politikaları yerini ekonomik ağırlıklı ilişkilere bırakmıştır23. 2001 

yılında dünya Ticaret Örgütü üyesi olan Çin Afrika kıtasında yoğun bir etki alanı yaratma 

sürecine girmiş ve kısa sürede Fransa, İngiltere ve ABD’yi geride bırakarak 2009 verilerine 

göre Afrika’nın en büyük ticaret ortağı konumuna gelmiştir24.  

Afrika-Çin ilişkileri ticaret ağırlıklı bir nitelik taşımaktadır ve bu ilişkinin Çin lehine asimetrik 

olduğuna dair görüşler vardır. Zira Çin aşırı üretim ve birikim politikasıyla başka coğrafyalarda 

yeni pazarlara ve kaynaklara ihtiyaç duyar hale gelmiştir25. Çin’deki aşırı üretime karşısında 

talebin sınırlı olması özellikle elektrikli ev aletleri ve hafif sanayi ürünleri alanında gözlenen 

bir sorundur. Buna karşılık Afrika’da bu ürünlere yoğun bir talep vardır. Bu da Çin’in ülke de 

biriken sermayeyi ülke dışında değerlendirmesine olanak tanımaktadır. Çinli şirketler rekabet 

koşullarının zor ve beklentilerin daha yüksek olduğu gelişmiş ülke pazarlarına girişte 

 
21İbid. 
22Cotula Lorenzo, Xiaoxue Weng, Qianru Ma ve Peng Ren, ‘’The China-Africa investment landscape’’ China-

Africa investment treaties: Report Subtitle:do they work? International Institute for Environment and Development 

(2016). 
23Cemil Boyraz.‘’Küresel Üretim, Ticaret ve Finans’’, Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, 

Teoriler, Süreçler, edt. Evren Balta, İstanbul: İletişim, 2014.s.415. 
24 Ermağan, İsmail  & Fidan, G. ‘’Çin’in Afrika Politikası,’’ Edt. İsmail Ermağan, Dünya Siyasetinde Afrika, 

Ankara: Nobel Kitapevi, 2014. s.492. 
25Kerem Gökten. Çin Yüzyılını Anlamak: Afyon Savaşlarından Bugüne Çin’in Dönüşümü, Ankara: Nota-Bene 

Yayınları, 2012. 
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zorlanırken kaliteden ziyade fiyatın önemli olduğu Afrika pazarında kendine kolayca yer 

bulabilmektedir26.  

Ekonomik anlamda güç asimetrisi düşünüldüğünde Çin Afrika işbirliği iki ülke açısından farklı 

durumlar ve sonuçlar oluşturmaktadır. Bu nedenle Çin Afrika ilişkisini asimetrik olarak 

tanımlamak bazı açılardan doğru görünebilir. Örneğin iki ülkenin ilişkisinin 

kavramsallaştırılması eşitsiz bir adlandırma belirtir: buradaki hipotez, dünyanın her yerinden 

daha fazla uzmanın bu ilişkiyi Afrika Çin'i yerine Çin-Afrika olarak görmesidir27. Ticaret, 

Ekonomik ve Yatırım konularıyla birlikte, esas olarak ekonomik kaldıraç sorunları açısından, 

ilişkinin Çin lehine çok daha asimetrik olduğu görülmektedir. Kısacası, Çin'in Afrika'ya yaptığı 

yatırımlar, Afrika'nın Çin'e yaptığı yatırımdan daha fazladır. Çin’in 2015 yılında Afrika 

ülkelerindeki ekonomik projelerinin sözleşme değeri 55 milyar doların üstündeyken ticaret 

hacmi de 200 milyar doların üzerine çıkmıştır28. Aslında bu rakamlar Çin için çok büyük bir 

önem taşımamaktadır zira Afrika’yla olan ticareti küresel ticaretin sadece 5% sini yatırımları 

ise %3 kadarını temsil etmektedir29. Oysa Afrika açısından bakıldığında bu ticaret ve yatırım 

oranları büyük bir etkiye sahiptir. 

Afrika ülkelerinin 21. yüzyılın başında yakaladıkları %5 oranındaki büyümenin en dikkat çekici 

unsuru dış ticarettir. Bu bağlamda Çin Afrika ticaret ilişkisi Afrika ülkeleri açısından ciddi bir 

önem taşımaktadır. 1990-2005 döneminde Afrika ülkelerinin Çin ile yaptıkları ticaret 

GSYH’deki büyüme ile direk doğru orantılıdır. Çin’de üretim artışı Afrika’dan başta petrol 

olmak üzere mineral, metal, kereste, gibi temel ihracat kalemlerine olan talebin yükselmesine 

neden olmaktadır30. 

Ayrıca Çin’in rekabet edilmesi zor bir ekonomik güç olması Afrika ülkelerini olumsuz açıdan 

etkileyen bir durumdur. Pek çok sektörde Çin mukayeseli üstünlüğe sahiptir. Tekstil, kıyafet, 

makine teçhizat, plastik sanayi alanlarında bu üstünlük, ucuz Çin mallarının piyasayı ele 

geçirerek Afrikalı üreticilerin pazar payını küçültmesine hatta kapanmalarına neden olmuştur. 

Sadece Nijerya’da tekstil ihracatı nedeniyle 250 bin tekstil işçisi işten çıkarılmıştır 31.  

 
26 Corkin, Lucy.‘’ China’s Startegic Infrastructural Investments in Africa’’, China’s new Role in Africa and the 

South: A New Perspective, Ed. Dorothy Grace Guerrero& Firoze Manji, Nairobi: Fahamu Books, 2008.s. 136. 

 
27 Bodomo, s.172. 
28 Business Review XII: China Africa Trade and Economic Cooperation Stars’’, MOFCOM, 30 Eylül, 2016. 
29 Bayram, s.97. 
30Chen, Lisa Feng Yung . Africa’s Tarde with China:Good for Growth? Stanford: Stanford University 

International Policy Studies, Haziran, 2007.s. 4. 
31 Alpay, Yalın. ‘’Çin Afrika’da Ne Yapıyor,’’ Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı 14, (2009):10.  
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3.1. Çin’in Afrika Yatırım Tercihleri ve Çelişkiler 

Çin, temaslarını istikrarlı olarak algılanan Sudan, Angola ve Zimbabve gibi güçlü ve otoriter 

Afrika Devletleriyle kurmayı tercih etmektedir. Pekin'in Afrika'daki temsilcileri, Demokratik 

Kongo Cumhuriyeti’nin (DRC), Zimbabve veya Angola'da olduğu gibi, diğer Afrika 

ülkelerinde de kullandığı yöntem: kilit kişileri, genel olarak Cumhurbaşkanı ve iktidardaki 

partinin Genel Sekreterini seçmek ve onlarla temas kurmaktır. Afrika hükümet liderleri kişisel 

olarak kendilerine fayda sağlayan veya şeffaf olmayan anlaşmaları müzakere etme eğiliminde 

olduğundan, yolsuzluk konusu genellikle bu anlaşmalarda sık sık görülür. Bu nedenle Afrikalı 

liderler, bu anlaşmalara katı sorumluluk ve yerel sahiplenme standartları yazma eğiliminde 

değildirler.32 

Bununla birlikte, Çin'in Afrika ile ekonomik ilişkilerinin Afrika üzerindeki etkisine ilişkin 

tartışmada çok önemli olan başka bir yönü daha vardır ve nadiren atıfta bulunulur veya analiz 

edilir33. Bu, Sahra Altı Afrika için altyapı finansmanı alanıdır. Afrika'nın kalkınmasının 

önündeki en büyük sorunlardan biri, altyapı gelişimine ilişkin standart göstergelerin 

olmamasıdır. Zamanla, Sahra Altı Afrika'nın altyapı için finansman çekmesi giderek daha zor 

hale geldi - uluslararası yatırımın hızlı kar ve yüksek yatırım getirisi arama eğiliminin bir 

ürünüdür. Yine de altyapı geliştirme, Çin'in giderek daha fazla dahil olduğu bir alan haline 

gelmiş ve Dünya Bankası'nın 'Köprüler Kurmak' hakkındaki raporu adını bu katkıdan almıştır. 

Çin'in en büyük yatırımları hidroelektrik üretimi (mevcut inisiyatifler tamamlandığında 

elektriğe erişimi %30 oranında artırmış olacaktır) ve 2001 ile 2005 yılları arasında dört kat artan 

yatırımlarla özellikle demiryolları olmak üzere ulaşım alanındadır34. Çin’in 2013 yılında 

duyurduğu Bir Kuşak Bir Yol Projesi, eski İpek Yolu’nu canlandırma adında gerçekleştirilen 

ve Çin’in otoritesini daha da artırmaya yarayan bir proje şeklinde dizayn  edilmiştir. Proje deniz 

ve kara ayaklarından oluşmaktadır. Proje tamamlandığı takdirde birçok ülke ticari yollarla 

birbirine bağlanacaktır.  

Çin yatırımlarının ekonomik katkısı olduğu kadar çelişkili durumları da mevcuttur. Zambiya 

veya Zimbabve'de olduğu gibi Afrika'da madencilik imtiyazları karşılığında Çin tarafından 

inşaat sözleşmeleri müzakere edilmekte veya Angola'da olduğu gibi yerel petrol üretiminden 

pay karşılığında krediler tahsis edilmektedir. Çinli şirketler daha sonra kendi insan gücü ve 

 
32 Reshaping African Agency in China-Africa Relations,Paul Nantulya, March 2, 2021. 

https://africacenter.org/spotlight/reshaping-african-agency-china-africa-relations/ 
33 Foster, V. et al. (2008): Building bridges: China's growing role as infrastructure finan- cier for Sub-Saharan 

Africa. Trends and Policy Options. (5): Washington DC: The World Bank/PPIAF 
34 İbid, 

https://africacenter.org/experts/paul-nantulya/
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malzemelerini getirmektedirler. Afrika bu yatırımlardan ciddi kazanımlar sağlayamayacak 

durumda kalmaktadır, zira en ufak bir teknoloji veya beceri transferi görülmemektedir. 

Stadyumlar veya büyük tiyatrolar gibi gerçek uzun vadeli ihtiyaçlar hakkında hiçbir yararlı 

olamayacak ve üretime katkı sağlayamayacak popülist yatırımlar yapılması eleştirilmektedir35. 

Belirtmek gerekir ki Çin'in Afrika'ya olan ilgisinin nedenleri iyi bilinirken, Afrika'nın ilişkileri 

kendi avantajına nasıl kullanacağı belirsizdir.  

Bu çelişkilerin ve eşitsizliğin yarattığı hoşnutsuzluğun giderilmesi için Çin, yumuşak güç 

kullanma politikasına büyük önem vermiştir. Çin’in yumuşak güç politikasına başvurmasının 

temel nedenleri olarak; Çin yatırımlarının olduğu yerde artan çevre kirliliği, Çinli şirketlerin 

olduğu sektörlerdeki kötü çalışma koşulları, Çinli göçmen işçilerin yaratmış olduğu rekabet 

dolayısıyla işsiz kalan yerel işçiler36 sorunlarını sayabiliriz. Çin yumuşak güç politikası 

kapsamında kültür ve eğitim alanlarında değişim programları başlatmış, Çin televizyon ve 

radyo yayınlarını uluslararası bir sistemde kurmuş, Çin kültürünü tanıtmak, ülkenin imajını iyi 

yönde değiştirmek ve Çinceyi yaygınlaştırmak amacıyla Afrika genelinde 43 ayrı ülkede 65 

tane Konfüçyüs Enstitüsü kurdurmuştur37. Konfüçyüs Enstitüleri’nde Çince ve Çin kültürü 

öğretmektedir. Haliyle Konfüçyüs Enstitüleri’nin tamamı, bünyesinde bulundukları 

üniversitelerle belli şartlarda anlaşarak ve Çin’deki bir üniversitelerle ortak hareket ediyorlar. 

Afrikalı öğrencilerin Çin’de üniversite eğitimi almasının ilişkilerin gelişmesinde olumlu ve 

önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir 

 

SONUÇ 

Bu çalışma iki ülke arasındaki ilişkinin asimetrik bir şekilde, bir tarafın yararına mı olduğunu 

incelerken, böyle bir eğilim varsa bunun nasıl giderilebileceğini de tartışmaktadır. Daha eşit bir 

ilişki kurulmasında yumuşak gücün veya kültürel diplomasinin rolü önemlidir.   

Çin'in ekonomik bir süper güç ve hatta potansiyel bir siyasi süper güç olarak yükselişi, Afrika 

ile hızlanan ilişkileri, ekonomik ve politik gücün küresel Güney'e doğru çekilmesi değişen bir 

dünya düzenini mi ifade ediyor? Sorusunu yükseltmekte ve Batının Çin-Afrika ilişkilerini 

değerlendirirken duyduğu endişeyi göstermektedir.  Çin yeni bir emperyalist mi olacak? Sorusu 

ise daha çok Afrikalı ülkeleri kaygılandırmaktadır. Aslında Afrika'ya yatırım yapan tek güç Çin 

 
35William Guamede, İD4D, 2 Şubat, 2017, The China Africa relationship is Increasingly Criticised Across the 

Contenent, https://ideas4development.org/en/china-africa-relationship/ 
36 Sultan Birgül & Onur Yılmaz, Çin’in Orta Asya’da Yumuşak Gücü,  Social Science Studies Journal, 

58,(2020):s.  1145-1146. 
37 İbid 1145. 
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değildir, Körfez ülkeleri, Hindistan ve diğer gelişmekte olan Doğu Asya pazarları da aynısını 

yapmaktadır. Küresel dönemde canlanan ve Güney lehine giderek artan önemli bir siyasi güç 

kaymasının gerçekleşmesi ihtimali var. Afrika- Çin işbirliğinin de parçası olduğu bu eğilim, 

mevcut krizin hızlandırdığı yeni bir uluslararası sistem yapısının habercisi olabilir. Siyasi ve 

ekonomik olarak Afrika, uluslararası güç yapısındaki böyle bir değişiklikten faydalanabilir.  

Bu nedenle Afrika- Çin ilişkisinin asimetrik ve tamamen Çin lehine olduğu görüşünün abartılı 

bir tespit olduğunu söylemek yanlış olmaz. Gerçekte Batı ile elli yıllık post kolonyal 

ilişkilerinin büyük bölümünde acı çeken Afrika ülkeleri için,  Afrika-Çin ilişkilerinin kazan-

kazan sonuçları üretme olasılığı daha yüksek olan bir işbirliği ve kalkınma modeli olduğu 

söylenebilir38. Bu görüş,  Çinli yetkililer39, Afrikalı yetkililer ve bazı bilim adamları40 tarafından 

güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Çin'in resmi tutumu, Çin-Afrika ilişkilerinin, ortaklıkların 

eşitliği, çıkarların karşılıklılığı ve karşılıklı saygı temelinde inşa edildiği için karşılıklı olarak 

faydalı olduğu yönündedir.   

Bununla birlikte, Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki güç farkı açık şekilde ortadadır. Bu ilişkiyi 

yeniden dengelemek için Afrika ülkelerinin Çinli meslektaşlarıyla müzakerelerde daha şeffaf 

olması gerektiği de bir gerçektir. Anlaşmalar, liderlerin dar kişisel çıkarlarının aksine, 

vatandaşların çıkarlarını ne kadar koruduğu açısından değerlendirilmelidir. Ne de olsa 

vatandaşlar, Afrika hükümetlerinin aldığı kredileri ödemekle yükümlüdür. Müzakerelerde 

halkın katılımı da hayati önem taşımaktadır. Çin nasıl kamuoyunda nasıl algılandığı konusunda 

hassastır. Bu nedenle, halka açık müzakere anlaşmalarında, adalet algısını sağlamak için Çin 

tavizler vererek ilişkinin Afrika lehine dönmesi sağlanabilir. Bu, özellikle kamuoyu baskısının 

iyi organize edilmiş ve yaygın olduğu durumlarda geçerli olacaktır. 

Afrika ülkeleri ayrıca, örneğin müzakere sürecinin nasıl daha profesyonel ve bağımsız hale 

getirilebileceğine dair dersler çıkarıp, planlar yaparak birbirlerinden bir şeyler öğrenebilir ve 

bağlamlar genelinde en iyi uygulamalardan yararlanabilir. Bu, Afrika içi daha yakın işbirliğini 

ve hükümet dışı uzmanlık ve kaynakları kullanmayı gerektirecektir.  

Afrika vatandaşları, genel olarak sömürge geçmişi olmayan Çin’e karşı pozitif bir algıya 

sahiptir ve ilişki kurmaktan memnundur, bu durum devam edebilir. Ancak bu otomatik olarak 

 
38 Deborah Brautigam.’’ Chinese Presence and Behavior in Africa’’ edt. Lloyd Thrall, China’s Expanding African 

Relations: Implications for U.S. National Security,Santa Monica: RAND Coperation, 2015.  s.21-74. 
39 Embassy of the People’s Republic of China in South Africa 2004 China-South Africa relations. In . 
40 John Karumbidza, J. B. (2007). Win-Win Economic Cooperation: Can China Save Zimbabwe’s Economy?’  

African Perspectives on China in Africa, Edited by Firoze Manji and Stephen Marks Cape Town Nairobi and 

Oxford: Fahamu, 87–105. 
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gerçekleşmez. Aksine, vatandaşlar ve medya yatırım ve ticari anlaşmalardan haberdar 

olduğunda, anlaşmalar şeffaf olduğunda ve uzmanların fikri ve onayı alındığında gerçekleşir. 

Bu, Afrika vatandaşlarının dinamik Afrika-Çin ilişkisini daha faydalı olacak şekilde yeniden 

şekillendirebilecekleri bir temel sağlayacaktır. 
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