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ÇİN’İN AFRİKA YATIRIMLARI VE BÖLGEDEKİ AMAÇLARI 
 
19. yüzyıla kadar en gelişmiş ekonomilerden birine sahip olan Çin, 20. yüzyılın ortalarına kadar ekonomide 
büyük bir gerileme yaşamıştır. 1949’da gerçekleşen devrimle Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurarak iktidarın 
sahibi olan Mao ve liderliğini yaptığı Çin Komunist Partisi, yürüttüğü politikalarla ekonomiyi düzeltememiş 
ve “Çin’e özgü sosyalizm” söylemleri Sovyetlerle olan iyi ilişkilerin de bozulmasına sebep olmuştur. 1976’da 
Mao’nun ölümüyle yeni bir döneme giren Çin, 1978’de modernizasyon programları devreye sokarak ülkeyi 
yabancı yatırımına açmış; korumacı politikaların sınırlandırılması ve sanayi özelleştirmeleri hususunda 
reformlar gerçekleştirmiştir. 2005 yılına dek ekonomide sağlanan büyüme gayrisafi yurtiçi hâsılanın 
büyük bir bölümünü oluşturmayı başarmış, bundan sonra daha denetlemeci politikalar yürütülmüştür.  
 
Çin’in Afrika’yla olan ilk ilişkilerini incelediğimizde, 1955’ten önce Liberya, Güney Afrika ve Mısır ile sınırlı 
olduğunu görüyoruz. Sonrasında 1955’te Endonezya’da gerçekleştirilen Bandung Konferansı’nda Asya ve 
Afrika ülkeleri arasında işbirliği ile ABD ve Sovyetler Birliği’ne karşı birlik ve dayanışma göstermek 
amacıyla Bağlantısızlar Hareketi’nin temeli atılmış, 1961’de yapılan Belgrad Toplantısı ise bu hareketin ilk 
toplantısı kabul edilmiştir. II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki süreçte bağımsızlıklarını kazanmaya başlayan 
Afrika ülkeleri 1963’te Afrika Birliği Örgütü’nü meydana getirmiş ve 2002 yılında bağımsızlığını kazanan 
diğer devletlerle birlikte -Türkiye’nin de gözlemci üye statüsünde olduğu- Afrika Birliği’ni kurmuşlardır. Bu 
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süreçte Çin ideolojik yaklaşımları sebebiyle Afrika’yla olan ilişkilerini zaman zaman sekteye uğratsa da, 
Afrika için her zaman batıdan daha iyi bir seçenek olmuştur. 
 
1995 yılında Çin, devlet desteğiyle kendi girişimcilerinin Afrika piyasasına girmesine önayak olmuştur. 
Devam eden yıllarda ise devletler düzeyinde yapılan görüşmelerde Güney-Güney işbirliğinin yani 2000 
yılında kurulacak olan Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nun (FOCAC) temeli atılmış ve bu forumla ekonomik ve 
ticari işbirliği, kalkınma fonu, altyapı inşası ve teknoloji aktarımı gibi hususlarda anlaşma sağlanarak 
karşılıklı menfaat ortaklığı kurulmuştur. Bugün Afrika kıtasında 55 büyükelçiliği bulunan Çin’in; bölgedeki 
9 konsolosluğundan 3’ü ise Güney Afrika’dadır. Ayrıca Çinli yöneticiler Afrika’yla kurulan temasların 
sürekliliğini sağlamak adına gerek forumlar ve gerekse özel münasebetler sebebiyle bölge ülkelerine 
sıklıkla ziyaretler gerçekleştirmektedirler. Hatta son cumhurbaşkanı Xi Jinping seçildikten sonraki ilk 
ziyaretini Rusya’ya, ikincisini ise bir Afrika ülkesi olan Tanzanya’ya yapmıştır. Öte yandan 1997 yılından bu 
yana 40’tan fazla Afrikalı devlet şefi ve hükümet yetkilisi de Çin’e ziyarette bulunmuştur. 
 

 
 
Çin aynı zamanda medya kuruluşları ve Konfüçyüs Enstitüleri ile de bölgede yumuşak gücü elinde 
bulundurmaktadır. Bununla beraber 2012 yılında kurulan ve 2018 yılında 4.’sü düzenlenen Çin-Afrika Medya 
İşbirliği Forumu ile her alanda olduğu gibi medya alanında da taraflar arasında işbirliğine gidilmiş ve bu 
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alanda da karşılıklı güven sağlanmıştır. Sürekli ortak gelecek vurgusuyla “karşılıklı yarar, iç işlerinde 
özgürlük ve kazan-kazan işbirliği” gibi ilkelerin altı çizilmiş ve Batının Afrika’da bıraktığı sömürgeci mirasın 
Çin üzerine kalmaması için yoğun gayret sarf edilmiştir. Hatta son yılların fenomen girişimcilerinden olan 
Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın Afrika ülkelerine ziyaretler gerçekleştirdiğinden ve bu kapsamda Afrikalı 
girişimcilere yönelik düzenlediği ANPI programından bahsedersek, bölgede Çin’e karşı oluşan olumlu 
algıların kırılmamaya çalışıldığı gayet açıktır. 
 
Öte yandan Afrika ülkelerine kredi imkânları sunan Çin, 2016 yılında 30 milyar doları aşarak zirveyi 
görmüştür. 2000-2015 yılları arasında en çok Angola, Etiyopya, Kenya ve Sudan’a kredi sağlarken devam 
eden yıllarda Nijerya, Kongo, Uganda ve Zambiya da bu listeye girmiş ve bu bölgelerde tren yolları, petrol 
boru hatları ve limanlar inşa edilmiştir.  
 
Çin’in bölgedeki doğrudan (greenfield) yatırımlarına baktığımızda emlak ve tekstil alanlarının büyük bir 
orana sahip olduğunu görüyoruz. Öte yandan birleşme ve satın alma (M&A) yoluyla gerçekleştirdiği 
yatırımlarda enerji ve altyapı alanları öne çıkmaktadır. Tarım yatırımlarında ise Kamerun, Mozambik, Mali 
ve Madagaskar’da genel olarak şeker kamışı, kauçuk, soya ve tütün tarlaları öne çıkmaktadır.  
 
Ticari ilişkilere baktığımızda ise, 2018 yılında Çin’in Afrika’ya yaklaşık 105 milyar dolar ihracatına karşılık, 
ithalatı 99 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir bu rakamlarla Çin-Afrika arasında gerçekleşen toplam 
ticaret, ABD-Afrika arasında gerçekleşen toplam ticareti 4’e katlamıştır.  
 
Peki Çin’in Afrika politikası hangi dinamiklere dayanmaktadır? Söz konusu olması gereken ilk dinamik 
Çin’in Afrika’daki kaynaklara olan ihtiyacıdır. Çin 1993’e kadar Asya’nın en çok petrol ihraç eden 
ülkelerinden biriyken, bu yıldan sonra petrol ithal eden ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu noktada her 
geçen gün artan enerji ihtiyacı Çin’in yeni çözümler bulmasını zorunlu kılmıştır. 
 
Bir diğer dinamik ise Çin’in uluslararası arenada arkasına belli bir çoğunluğun desteğini alarak söz sahibi 
olmaya çalışmasıdır. Batıyla jeopolitik bir yarış içerisinde olan Çin’in, kendisine karşı yapılan karalamalara 
ve yürütülen algılara karşı Afrika’nın desteğini alması, kurduğu köprüler için sağlam bir temel 
oluşturmaktadır. Örneğin Afrika ülkeleri, Tek Çin meselesinde Tayvan’a rağmen Çin’in yanında durmuştur. 
Güney Çin Denizi’nde kıyı ülkeleriyle olan meselelerinde de benzer destekler bulabilen Çin, zaman zaman 
kullandığı veto hakkıyla da Afrika kamuoyunun gözüne girmeye çalışmaktadır 
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Kısacası Çin, kendi uzun vadeli planlarını Afrika’nın kısa vadeli beklentilerini karşılayarak gerçekleştirme 
umudunu taşımaktadır. Böyle bir ortamda ise en büyük avantajı doğulu olmasının yanında sömürgeci bir 
geçmişe sahip olmamasıdır, diğer deyişle Batının tecrübesinden ibret alarak yine kendine özgü bir metotla 
masadan kalkma ya da masaya oturma inisiyatifine sahip olmasıdır. 
 
Afrika, Çin yatırımlarına nasıl bakmaktadır? Çin’in kıtaya altın tepside sunduğu “Güney-Güney işbirliği” 
kaçırılmaz bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Özellikle de daha 1978’e kadar krizlerle boğuşan, zaman 
zaman ideolojik çatışmalara rağmen Afrika’dan desteğini kesmeyen bir ekonominin bugünkü seviyesi 
Afrika ülkeleri için göz alıcı mahiyettedir. Ayrıca Çin’in uyguladığı kalkınma modelini Afrika’ya sunması ise 
ihtiyaç duyduğu güveni sağlamasında etkin rol oynamıştır. Hele Afrika halklarının batı tecrübesinden 
sonra doğudan gelen böyle bir imkânı değerlendirilmesi kaçınılmaz bir durumdur. Yatırımlardan 
yöneticiler ve halkın çoğunluğu memnun görünse de zaman zaman Afrika pazarına giren ucuz Çin 
ürünlerinin yerli üreticiyi olumsuz etkilediği, hatta Afrika’daki Çin yatırımlarında çalıştırılmak üzere Çin’den 
işçi getirilmesinin Afrika’nın işsizliğini düşürmediği ve Çin yatırımlarının istihdama katkı sağlamadığı 
tartışmaları gündem olmaktadır. Ancak Çin, bu tarz tartışmaların önüne geçmek adına sağlık ve eğitim 
alanında da yatırımlar yapmakta, bölgeye doktor, mühendis, öğretmen vb. meslek gruplarından 
vatandaşlarını getirmenin yanında Afrikalı genç ve girişimcilere de Çin’de eğitim, burs ve staj olanakları 
sağlamaktadır.  
 
Sonuç olarak Afrika Çin’den, Çin de Afrika’dan memnun gözükmektedir. 
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