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Giriş
Soğuk Savaş sonrasında üçüncü dünya konseptinin bir unsuru algısından sıyrılıp partner ve
yatırım/ticaret

ortağı

olarak

görülmeye

başlayan

Afrika

kıtası,

küresel

güç

mücadelesindeki stratejik önemini korumayı sürdürmektedir. Afrika kıtasının artan bu önemi
ile birlikte ekonomik bağlamda büyümesine paralel kendini yeni bir küresel güç olarak kabul
ettirmek isteyen Çin Halk Cumhuriyeti de kıtadaki etki sahasını genişletme çalışmalarına
başlamıştır. Çin’in kısa zamanda Afrika ülkeleri nezdinde siyasi ve ekonomik alanlarda
önemli kazanımlar elde etmesinde tarihsel olarak izlemiş olduğu politikalar etkili olmuştur.
Zira tarihsel bağlamda kıta ülkeleri tarafından öfke ve güvensizliğe neden olacak
sömürgecilik faaliyetlerinden uzak duran Çin, aynı zamanda kıta ülkelerinin iç işlerine
karışma politikası izlemekten de kaçınmıştır. Bununla birlikte birçok Afrika ülkesi gibi
emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi vererek kurulmuş olan Çin Halk Cumhuriyeti,
kıtadaki bağımsızlık hareketlerinin destekleyicisi olmuştur. Dolayısıyla Çin’in tarihsel olarak
Afrikalı halklar nezdinde olumlu bir imaja sahip olması Çin’in kıtaya daha kolay kanalize
olmasını sağlamıştır.
Çin’in jeopolitik ilgisi doğrultusunda gelişme gösteren ikili ilişkiler özellikle 2000’li yıllardan
itibaren önemli ölçüde ilerleme kaydetmiştir. Çin’in uluslararası alandaki etkinliği açısından
kritik öneme sahip olan bu ilişkilerin arkasında birbirinden farklı bileşenler bulunmaktadır.
Hızla büyüyen nüfusu ve ekonomisi için gıda ve hammadde temin etmesi, ürettiği mal ve
hizmetler için bir pazar olması, uluslararası platformlarda diplomatik gücünü artırması, Batılı
kalkınma modeline alternatif bir model oluşturması ve son olarak süper güç statüsünü inşa
etmesi şeklinde özetleyebileceğimiz bu bileşenler Çin’in Afrika kıtası ile ilişkilerinin temel
motivasyonlarını oluşturmaktadır.

Post-Kolonyalist Dönemde Anti Batıcılık Bileşeni
Çin-Afrika ilişkilerinin tarihi çok eski olmakla birlikte ilişkilerde gözle görülür yakınlaşma
1950’li yıllara dayanmaktadır. Afrika’da ulusal kurtuluş hareketlerinin yükselişte olduğu bu
dönemde Çin’in vurgusu emperyalizme karşı yoksul dünyanın dayanışması olmuştur. Çin, bir
yandan birçok Afrika ülkesindeki bağımsızlık hareketlerine para ve silah yardımında
bulunurken bir yandan da alt yapı desteğinde bulunarak müttefiklik ilişkisi kurmaya
Boğaziçi Asya Araştırmaları Merkezi
Türkiye’den Asya’ya Açılan Pencere

Çin’in Afrika Politikasının Parametreleri

4
çalışmıştır. 1955’te düzenlenen Bandung Konferansı sömürgeciliğin yıkıcı etkileriyle
mücadele eden Afrika halklarının Çin ile kurduğu diplomatik ilişkilerin temelini
oluşturmaktadır. İki taraf arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri teşvik etmeyi amaçlayan
konferansın ana gündem maddesi anti-emperyalist ve sömürgecilik karşıtı mücadelelerin
desteklenmesi dolayısıyla Asya-Afrika ülkelerinin işbirliğinin güçlendirilmesi olmuştur.
Nihayetinde Çin’in anti hegemonya söylemleriyle şekillendirdiği dış politikası Afrikalı
liderlerce pozitif bir yaklaşım olarak görülmektedir.

Ekonomi Bileşeni
Çin’in, Afrika kıtasında görünür bir güç haline gelmesinin ardında ilk olarak son 20 yılda
yaşadığı yıllık ortalama yüzde 10 oranındaki ekonomik büyümeye bağlı olarak artan enerji ve
ham madde ihtiyacını sağlaması gelmektedir. Bu bağlamda küresel enerji rezervlerinin yüzde
30’unu elinde bulunduran mineral ve metaller açısından zengin kaynaklara sahip olan Afrika
ülkeleri Çin için vazgeçilmezdir. Kıta üzerinde Çin’in izlediği aktif siyaset incelendiğinde hiç
şüphesiz kıtanın petrol, doğalgaz, uranyum gibi teknolojinin gelişmesi ile birlikte giderek
artan enerji talebinin karşılanmasında etkili olacak zengin yer altı kaynaklarına sahip
olmasının yanı sıra rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynaklara da sahip olması bir enerji
sahası olarak ön plana çıkması birincil öneme sahiptir.
Çin, iç politikada uyguladığı stratejik reformlar sayesinde hızlı ekonomik büyüme ve
kalkınma gerçekleştirerek dış politikada ideolojik eksen dışında aksiyon üretmeye başlamıştır.
Dolayısıyla Pekin yönetimi, dünyanın en büyük ikinci küresel ekonomik gücü olduğu
iddiasını sürdürmek ve daha yüksek hedeflere ulaşabilmek için Afrika ülkeleri ile pragmatist
bir ilişki biçimi çerçevesinde bir dizi diplomatik ve ekonomik işbirliği anlaşmasına imza
atmıştır. Çin-Afrika ekonomik ve ticari işbirliğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla
2000 yılında Pekin’de gerçekleştirilen “Çin-Afrika İşbirliği Forumu” (Forum on China-Africa
Cooperation-FOCAC) iki taraf ilişkilerinin uzun vadeli, istikrarlı ve karşılıklı fayda sağlaması
anlamında bir araç haline gelmiştir.
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Diplomasi Bileşeni
Kıtadaki görünürlüğünü daha çok ekonomik faaliyetler aracılığıyla inşa eden Çin’in Afrika
kıtasına yönelik politikasının ikinci bileşenini diplomatik destek kazanmak bağlamında
Birleşmiş Milletler oylamalarında Afrika ülkelerinin sahip olduğu nüfus oluşturmaktadır.
Çin’in, BM Genel Kurulu üyelerinin yaklaşık üçte birini oluşturan Afrika ülkelerinin siyasi ve
kültürel boyutta desteğinin kazanılması yönünde izlenen politikası büyük güç statüsüne ket
vurma potansiyeline sahip olan Tayvan’ın Afrika’da diplomatik açıdan ötekileştirilmesi bu
bağlamda değerlendirilebilir.1971’de gerçekleşen BM oylamasında birçok Afrika ülkesinin
Çin lehine politika izlemesi sonucunda Tayvan’ın BM üyeliğine son verilmesi Çin’in, Afrika
ülkelerine yönelik diplomatik ve askeri adımlarını belirleyen faktörlerden biri olmuştur. Kıta
ülkelerinin Tayvan hükümetini tanımamaları buna karşılık Çin’in pozisyonunu desteklemeleri
doğrultusunda ekonomik yardımlarını artıran Çin’in politikaları sonuç vermiş ve Güney
Afrika gibi ülkeler Tek Çin Politikasını destekleyeceklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte
gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir sermaye ve teknoloji kaynağı olan Çin’in
büyümeye dayalı ekonomik modelini sürdürmesi noktasında Afrika kıtasını seçmesi tesadüfi
değildir. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi konumundaki Çin, Afrika ülkeleriyle kurduğu
ilişkiler sayesinde enerji ve ham madde kaynaklarına ulaşmanın yanı sıra Batılı ülkelerin
geçmişte uyguladığı apartheid benzeri ırkçı, emperyalist politikalara tepkilerin yoğun olduğu
kıtada yaptığı yatırımlarla da diplomatik anlamda kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu
anlamda Pekin yönetimi, Angola, Botsvana, Sudan, Nijerya, Tanzanya, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Zambiya, Zimbabve ve daha bir çok Afrika ülkesinde hükümet binalarından
stadyumlara, toplu konutlardan limanlara kadar önemli ve sembolik değeri yüksek altyapı
projelerini finanse etmektedir.

Küresel Güç Bileşeni
Büyüyen ekonomisi, sahip olduğu nüfusu ve askeri yatırımları ile yükselen bir güç haline
gelen Çin’in Afrika kıtasında artan etkinliği ve varlığı kendi gücünü konsolide etmesi
bağlamında uluslararası sistemin tek kutupluluktan çok kutupluluğa evrilmesi yönündeki
beklentisi ile de açıklanabilir. Mevcut uluslararası sistemin adil olmadığı dolayısıyla siyasal
ekonomik düzenden istediği düzeyde yaralanamayan gelişmekte olan Afrika ülkelerinin Çin’i
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kendi gelişmeleri için bir fırsat olarak görmeleri Çin politikaları doğrultusunda hareket
etmelerini sağlamaktadır. Çin’i Afrika’ya yönelten bir diğer önemli bileşen gerek henüz
kurumsallaşmış demokratik bir sisteme sahip olmayan Afrika ülkelerinin gerek otoriter tek
parti sistemi ile yönetilen Çin’in yönetimsel kimliklerinin benzeşmesidir. Bu durum her iki
taraf açısından da ülke içindeki insan hakları ihlalleri gibi iç politika sorunlarının
uluslararasılaşmasını gündeme getirmektedir. Dolayısıyla BM üyelerinin yüzde 28’ini
oluşturan 54 Afrika ülkesinin BM Genel Kurulu’nda ve komisyonlarda Çin taraftarı politika
izlemeleri kendisine karşı daimi bir cephenin oluşmasını engellemeleri açısından Çin için
önem arz etmektedir.

“Çin Rüyası”
Afrika’da barış içinde birlikte var olma ve yanımda dur kazan politikaları doğrultusunda
hareket eden Çin’e göre dünya ekonomisinin geleceğini temsil eden Afrika sadece bir hedef
değildir. Küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Çin için Afrika kıtası, aynı
zamanda Çin Rüyası hedefine ulaşmak için bir araçtır. Nitekim 2012 yılında Çin Komünist
Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin halkına mutlu ve rahat bir hayat sağlamak ve büyük
bir ulus olarak kalkınmanın sağlanması şeklinde açıkladığı Çin Rüyası hedeflerine ulaşmada
Afrika kıtasının bir numaralı araç olduğunu belirtmiştir.
Afrika kıtasının günümüzdeki en etkili aktörlerinden biri olan Çin, kıta ülkeleri ile
ilişkilerinde Batılı kalkınma modeline bir alternatif oluşturma düşüncesiyle hareket
etmektedir. İhracata dayalı ekonomik büyümesini devamlı kılmak için Pekin yönetimi, kıta
ülkelerinden yapacağı yardım ve yatırımlar karşılığında Çin’in sadece bir Çin hükümeti
olduğuna dair diplomatik pozisyonunun kabulü şeklinde açıklayabileceğimiz “Tek Çin”
politikasını desteklemelerini talep etmektedir.
Çin’de kentleşme ve sanayileşmenin hızlanmasıyla ortaya çıkan gıda güvenliği sorunu Afrika
kıtasını Çin için vazgeçilmez kılan önemli faktörlerden bir diğeridir. Dünya nüfusunun yüzde
22’sini doyurmakla mükellef bir ülke konumundaki Çin’in artan nüfusu ve kentleşmenin hızı
göz önünde alındığında gıdaya olan talebinin de artacağını söylemek şaşırtıcı değildir. Öte
yandan sanayileşmenin hızlanması ülkede tarımsal arazilerin ve tatlı su oranlarının
azalmasıyla sonuçlanan toprak ve su kirliliği gibi çevresel sorunları beraberinde getirmiştir.
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Tüm bunlara ek olarak dünya ticaretinde yaşanacak radikal değişimlerin gıda fiyatlarında
radikal bir artışa neden olacağı yönündeki endişeler Çin’de gıda güvenliğini önemli bir sorun
haline getirmektedir. Gıda güvenliğinde yaşanacak herhangi bir yetersizliğin neden olduğu
tüm bu endişeler Çin’i üretim kalitesi açısından paha biçilemez değere sahip olan Afrika
topraklarını satın almaya yöneltmiştir. Sonuç olarak dünya ekilebilir tarım alanlarının yüzde
60’ına sahip olan Afrika kıtası, Çin için toplumsal istikrarın ve milli güvenliğin sağlanması
dolayısıyla “uyumlu toplum, uyumlu dünya” doktriniyle süreklilik gösteren Çin Rüyası
hedefine ulaşılması noktasında kritik bir öneme sahiptir.
Sonuç olarak, Afrika kıtası sahip olduğu etnik, kültürel çeşitliliği, zengin yer altı kaynakları
ve bir milyara yaklaşan ve gelecek yıllarda daha da yükselişe geçeceği tahmin edilen nüfusu
ile demografik bir güç ve önemli bir pazar olma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla Afrika
kıtası, küresel bir güç olma iddiasındaki hiçbir devletin ilgisiz kalamayacağı bir cazibe
merkezi konumundadır. Bu bağlamda olumlu bir tarihi hafızaya sahip olan Çin-Afrika
ilişkileri, Çin’in dünya sisteminde küresel bir güç olma yolunda gerçekleştirdiği reformlara
paralel hız kazanmıştır. Çin’in, yakaladığı hızlı ekonomik büyüme trendi sayesinde iktisadi,
siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda Afrika kıtasında etki sahasını genişlemesi gelecek
adına planlı ve sağlam adımlar attığının göstergesidir. Nihayetinde Çin’in kısa vadede kıtanın
en büyük ticari partneri olması beklenmektedir.
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