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Çin ve İran İlişkisi Şimdi Önemli 
                                                                 

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu 

Çin’le geliştirmekte olduğu yakın ilişki, Batının yaptırımlarla köşeye kıstırdığı İran için şimdi önemli bir 

fırsat. Xi Jinping’in 2016 yılında İran’a önerdiği stratejik anlaşma geçen ayın son günlerinde 

imzalandığında, kapsamı hakkında tahminden öte bir şey bilinmiyordu. Oysa artık 400 milyar dolar 

değerindeki 25 yıllık ortaklığın hangi kalemleri içerdiği belli oldu. Hâlâ henüz hiçbir somut ortak proje için 

imza atılmadığı iddia edilse bile, tarım, su kaynakları, sulama ve desalinasyon projeleri ile çevre koruma 

ve çölleşmenin engellenmesi hedeflenen işbirliği alanlarından. Bunun dışında finans ve bankacılık, 

telekomünikasyon, demiryolu projeleri, limanların yenilenmesi gibi ulaştırma alt yapı projeleri, 

madencilik, doğal gaz ve petrol sektörleri ile özellikle nükleer enerji santralları ve uzay araştırmaları, yine 

anlaşma kapsamında göze çarpıyor. Teknoloji transferi, insan kaynaklarının eğitimi ve nitelik 

kazandırılması, Çin’in İran’a vaadi… İki taraf aralarında ticaret ve yatırım fırsatlarının artacak olmasından 

memnun.      

Kadim Bezirgânın Hesabı ve  “İran Satılık Değildir” Avazesi 

Son beş yıldır üzerinde konuşulan konuların gizli tutulması ise sadece Batıya karşı bir meraklandırma 

taktiği değil gibi gözüküyor. Aynı zamanda başkanlık seçimleri öncesinde İran’da halk arasındaki Çin 

kuşkuculuğunun yaratabileceği olumsuz havayı dağıtmak için Ruhani, hükumetinin temkinli tavrını ortaya 

koyuyor. “İran Satılık Değildir” Çin yayılmacılığına karşı geleneksel kuşku taşıyan grupların benimsediği 

bir slogan. Açıkçası Ruhani yönetimi bu kuşkuları, Çin’e karşı bir sigorta olarak gördüğü için, protesto 

girişimlerine aşırı zecri tepki göstermiyor. Ama saman altından su yürütür gibi, önce günlük bir milyon 

varil petrolün Çin’e satılması üzerinde anlaşılmış durumda. Aslında bu ilk adımla, İran her ne kadar Suudi 

Arabistan-Çin petrol ticaretinin önünü kesmek istediyse de Suudi Arabistan’ın buna tepkisi Suudi 

Aramco’nun yüzde bir hissesini Çin’e satmak oldu.  

Açıkçası Çin-İran yakınlaşmasının ilk bölgesel yansımasını böylece görmüş olduk. Tabii Çin’in İran ile artan 

meşvereti, Rusya ile İran arasında da yeni bir takım somut gelişmeleri harekete geçireceğe benzer ki bu 

Biden’ın yeni bir nükleer anlaşma için atacağı adımda, İran’ın elindeki kozu güçlendirecek bir kart olabilir. 

Ama şimdi ilk etapta, İran “akıllı yaptırımlar”ın en akıllısı olan Swap işlemlerinden uzak tutulmanın 

yarattığı zorluğu, Çin bankalarına kapılarını açarak aşmaya çalışıyor izlenimi veriyor. Çin vaktiyle İran’ın 

Asya Altyapı Yatırım Bankası (Asia Infrastructure Investment Bank) kurucu ortağı olmasından çok 

memnun olduğunu gösterircesine, İran’a bu konuda da önemli sözler veriyor.  

İran elbette satılık değil. Kadim bezirgân pazarlıkları sıkı tutuyor. Nitekim 2020 yılında Çin ile imzalanan 

taslak anlaşmanın üzerine bir yıla yakın bir süre yattılar. 400 milyar dolarlık anlaşmanın 280 milyar 

dolarlık kısmı, Çin’e garantili ve düşük fiyattan petrol ve doğal gaz satışını güvence altına almak için bu 

alanlarda yenileme yatırımlarının hızlandırılmasını öngörüyor. 120 milyar dolarlık Çin yatırımının ise 

imalat ve ulaştırma sektörlerine bağlanmış olduğu görülmekle birlikte bu meblağ Çin’in İran’a uzanan 

kuşak-yol projesinin dışında olduğu anlaşılıyor. 
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Çin Askeri İran’a mı? 

Çin ve İran arasındaki ilişkilerin 1937 yılından beri hiç kesintiye uğramaksızın sürmesi, İran’daki Çin 

kuşkuculuğuna rağmen önemli bir dayanak. Kaldı ki iki ülke yetkilileri ikili anlaşmanın ön sözüne Çin ve 

İran arasındaki 2000 yıllık ilişkiye gönderme yaparak, kadim dostluğun veya düşmanlığın gelecek için 

değerli olduğuna dikkat çektiler. Buna rağmen bu kadar büyük bir yatırımı ön Asya’ya kaydıracak olan 

Çin’in İran’dan talep ettiği bir ayrıcalık; İran topraklarına 5000 Çin güvenlik elemanının gelmesine izin 

vermesi. Bu elbette bir Çin askeri ileri karakolunun daha Orta Doğu’ya nüfuz etmesi anlamında 

önemlidir. Ama asıl önemli ve tahrik edici konu, ele güne ve özellikle Batıya karşı artan Çin-İran askerî 

işbirliği olma eğiliminde. Bu işbirliğinin başta Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkeleri açısından 

yaratabileceği tedirginlikten öte, İsrail’in Çin’den istemek zorunda kalacağı güvence, ABD’yi İran 

konusunda daha hızlı hareket etmeye ve hatta yeni bir JCPOA imzalanması aşamasında İran’a karşı daha 

az talepkâr olmayı gerektirebilir. Biden yönetimi zaten Çin’e karşı olan tutumunu da Trump gibi keyfi 

yürütme arzusunda olmamakla birlikte, birçok ticari engeli şimdilik kaldırmamayı tercih yoluna gitmişti. 

Muhtemel bir Çin-İran askerî işbirliği, Biden’ın hem Çin’e, hem de İran’a karşı olan tutumunda 

yumuşamaya geçit verebilir. 

Demirden bir İpek Yolu Üzerinden JCPOA Ulaşmak 

Çin-İran anlaşmasının İran halkı açısından en görünür yüzü muhakkak ki İpek Yolu İktisadi Kuşağı (The Silk 

Road Economic Belt)  ve 21. Yüzyıl İpek Deniz Ticaret Yolu ( The 21st Century Maritime Silk Road) olacak. 

İran’a Karakum çölünü aşıp gelen Çin İpek Yolu trenleri ilk Meşhed’e uğrayacak. Sonra Nişabur’a uğrar 

uğramaz, mutlaka en güzel üzümlerin diyarı Şarud’dan geçecek. Sonra Tahran’a ulaşacak. Geçen yıl bu 

güzergâha gelen ilk Çin treni 10,400 km’lik bir seyahati 14 günde tamamlayarak, 80 milyonluk bu Batı 

Asya ülkesine bir Avrasya demiryolu merkezi ümidi vermişti. Ama salgın araya girince ne Çin malları 

İran’a hakkıyla gelebildi, ne de Çinli turistler Meshed’de ibadet törenlerini izleyebildi, Nişabur’un 

mükemmel seramiklerini görebildi veya Şarud’un leziz üzümünü tadabildi.   

Ancak şu anda İran için en önemli konu, Çin ve belki Rus kartları ile batıyı, ABD önderliğinde ve uygun 

koşullarda yeniden JCPOA masasına oturmaya heveslendirmek. İran bunun için Çin ve Rus kartlarının 

yetmeyeceğini elbette biliyor. İran’ın uranyum zenginleştirmeyi yüzde 60’a çıkarıp çıkarmadığı belli değil. 

Ama kritik yüzde 25’in altına indirmedikçe hangi yeni format ile olursa olsun ABD’yi masaya 

çekemeyeceğinin farkında. Ama Arak Ağır Su Reaktörü’nün modernleştirilmesi ihalesini de Çin’e verirse 

Batı ile yeniden uzlaşma süreci hızlandırır mı? Yoksa tavsatır mı? Bunu biraz da Haziran ayındaki İran 

seçimlerinden sonra düşünmek daha iyi olacaktır. 


