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İRAN-ÇİN ANLAŞMASI NE ANLAMA GELİYOR? 
 
A.Giriş 
27 Mart 2021 günü İran ve Çin arasında imzalanan “25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması” hem bölge ülkeleri 
hem de küresel aktörler tarafından tartışılmaya başlandı. Her ne kadar detaylar paylaşılmasa dahi 
öncesinde basında konuşulan taslağın2 büyük oranda aynı kaldığına yüksek bir ihtimal olarak bakılmaktadır. 
Petrol ve doğalgaz ticaretinden, ulaşım ağlarının altyapı çalışmalarına, uluslararası bankacılıktan savunma 
teknolojilerine kadar çeşitli alanlarda bilgi/tecrübe aktarımı ve işbirliğini öngören anlaşma, iki ülkenin 
dışişleri bakanlıkları tarafından Tahran’da imzalandı. Hem taraf olan iki ülke hem de bölgedeki yerel ve 
küresel aktörler için büyük önem taşıyan anlaşma, eğer istenilen hedefler gerçekleştirilebilirse bölgesel ve 
küresel eksende pek çok değişikliğe yol açabilir. 
 
 

1 mustafa.ozdmr21@hotmail.com 
2 https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html 
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B. Anlaşmayı Küresel Eksende Ekonomi-Politik Bir Zemine Yerleştirmek 
B.1. ABD – Çin Rekabetinin Yeni Sahası : Ortadoğu 
İnsanlığın en eski yerleşim ve üç semavi dinin doğum yeri, dünyanın enerji kaynakları açısından birincil 
merkezi ve ulaşım ağları noktasında merkez istasyonu olan Ortadoğu – ve genelde İslam coğrafyası-  
bölgesel ve küresel aktörlerin mücadele sahası haline gelmiştir. Çok taraflı aktörlerin ve çıkar ilişkilerinin 
düğüm noktası olan bu coğrafyada yapılan her bir hamle ince hesaplar ile planlanmaktadır. İran ve Çin 
arasındaki söz konusu bu anlaşma da detaylı bir tasarı sürecinin sonunda hayata geçirilmiştir.  
 
Her geçen gün etkisini daha da hissettiren Amerika – Çin rekabeti kaçınılmaz olarak Ortadoğu coğrafyasına 
da sıçramış, bu coğrafya yeni rekabet alanı olarak belirlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin 
Rusya ile bölgedeki aktif nüfuz mücadelesi bugüne kadar devam ederek gelmiş ise de Çin, bölgede 
kendisini yavaş yavaş -özellikle 2000’ler sonrası- hissettirmeye başlamıştır. Yükselişte olan güçlü ekonomisi 
ile Çin, soğuk savaş sonrası ABD’nin başat güç rolünü sarsmaya aday görünmektedir. Hem devasa 
ekonomisinin enerji ihtiyacını karşılamak hem de başat güç olarak kendisini göstermeye çalışmak ihtiyacı 
kaçınılmaz olarak onu da -tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi- bu coğrafyada etkin rol oynamaya zorlamıştır. 
Tüm bunlarla birlikte Çin, 2013 yılında tüm dünyaya duyurduğu “Kuşak ve Yol Projesi” (One Belt, One Road)3 
kapsamında Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz bir ulaşım ağı örmeyi tasarlamaktadır. Bu projenin en önemli 
istasyonlarından birinin Ortadoğu olması sebebiyle Çin, bu bölgede varlık gösterme niyetindedir.  
 
Bölgedeki Amerika ve Avrupa egemenliğine bir alternatif oluşturma gayretinde olan Çin, ABD’nin aksine 
yumuşak güç4 unsurlarını öncelemektedir. Devlet müdahaleci ekonomik modelli bir kalkınma planı 
sunmakta ve küresel çapta yaygınlaştırmaya çalıştığı Konfüçyüs enstitüleri, uluslararası medya, sinema vb. 
araçlar ile evrensel bir kültürel uyum oluşturmaya çalışmaktadır.5 Çin’in, bölge ülkeleri için cazip görünen bir 
dizi ekonomik teklifler ile gelmesi, iç ve dış politikada herhangi bir (en azından şimdilik) dayatmada 
bulunmaması, yumuşak güç unsurlarını öncelemesi… gibi unsurlar söz konusu ülkeler için, ABD’nin etkin 
siyasi-askeri ve ekonomik müdahaleci anlayışına karşın, Çin ile işbirliğine daha sıcak bakmalarını kolay 
kılmaktadır.  
 
B.2. Bölgesel Hâkimiyetin Düğüm Noktası : İran 
Doğalgaz ve petrol gibi sahip olduğu enerji kaynaklarının yanı sıra bölgesel ticaret ağlarının denetimi 
noktasında olması İran’a jeo-stratejik açıdan paha biçilemez bir değer sağlamaktadır. Suriye, Irak, Körfez, 
Afganistan, Karabağ  gibi coğrafi çatışma alanlarının merkezinde konumlanması ile birlikte bölgede oyun 
kurucu aktör olma çabası bir diğer husustur. Bununla birlikte İslam Devrimi sonrasında takındığı 
Amerika/Batı karşıtı tavır ve  izlediği nükleer silah programları İran’ı Ortadoğu’daki aktörler için tehditkâr bir 
konuma getirmiştir. Taşıdığı tüm bu öneme binaen ABD – Çin küresel güç rekabetinin bölgesel düğüm 
noktası olan İran’da su yüzüne çıkıyor olması tabii görülmelidir.  
 

3 https://eng.yidaiyilu.gov.cn/ 
4 Goldstein J.S. & Pevehouse J.C. (2014).International Relations. (10th Ed.)Pearson. s. 50 
5 Yıldız, A. “Çin’in Yumuşak Güç Unsurları”. İNSAMER Analiz 
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Amerika, bölgedeki kendi varlığına bir tehdit olarak algıladığı İran’ı ehlileştirmek/dize getirmek için bir dizi 
ekonomik yaptırımlar uygulamakta ve bu yaptırımların aracılığı ile İran’ı yıpratarak, bölgedeki hâkim 
pozisyonunu korumak amacı taşımaktadır. Bu durum karşısında imzaladığı bu anlaşma ile Çin, ABD’nin bu 
yaptırım politikalarını delmekte ve bölgedeki rekabeti kızıştırmaktadır. Bu anlaşma İran’ın elini ABD 
karşısında güçlendirecek ve bölgedeki İran – ABD rekabetini İran lehine değiştirecektir. Öte yandan, İran 
aracılığı ile Çin de bölgedeki varlığını etkin ve görünür kılma imkânını elde edebilecektir.  
 
C.İran İçin Anlaşmanın Taşıdığı Önem 
C.1. ABD Yaptırımları ve İran’ın Durumu 
P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Rusya, Çin, Fransa, Almanya) ile İran arasında 2015’de imzalanan “Kapsamlı Ortak 
Eylem Planı” (The Joint Comprehensive Plan of Action) İran’ın nükleer güç programlarına yönelik 
denetlemeleri içeren bir anlaşmaydı.6 Bu anlaşma ile yaptırımlar kalkmış ve İran ekonomisi rahatlamış, 
büyümeye başlamıştı. Ancak Trump’ın başkanlık döneminde ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları 
tekrardan yürürlüğe koyması İran’ın sosyo-ekonomik gidişatını derinden etkilemişti.7 Özellikle petrol 
ihracına yönelik ekonomik boykot, İran ekonomisinde önemli yer teşkil eden gelir kaynağını baltalamıştı. Bu 
durum, ülkedeki işsizlik ve refahı da ciddi oranda olumsuz etkilemiş, sosyal huzursuzluklar sokak 
eylemlerine dönüşmüştü.  
 
Bu süreçte yaptırımlar Çin ile İran’ı birbirine daha da yaklaştırmış, 2016 itibariyle başlayan ciddi etkileşim,8 
bu zaman diliminde hızlanmış ve nihayet imzalanan son anlaşma ile taçlanmıştır. Anlaşmanın hedeflediği 
petrol ve doğalgaz ticareti gerçekleştirilirse ABD yaptırımlarının İran için nispeten anlamını yitirmesi söz 
konusudur. Bir diğer ifadeyle ABD karşısında İran’ın eli güçlenecektir. 
 
C.2. İran’ın Kazanımları 
2015-2020 arası dönemde Çin, İran’ın en büyük ticaret ortağı olmuştur. Bu nedenle anlaşma İran için uzun 
süredir görüşülen ve beklenen bir anlaşmadır. Çin’in İran için daimi bir petrol ve doğalgaz müşterisi olması 
hususu sözleşmenin merkezinde yer almaktadır. İran’ın petrolde vereceği %32 iskontosunun yanında Çin 
ödemeleri iki yıl erteleme hakkına sahip olacaktır.  Buna karşılık Çin’in ise İran’ın enerji sektörüne 280 milyar 
dolar, altyapı geliştirme yatırımlarına ise 120 milyar dolar olarak toplamda 400 milyar dolar civarı bir yatırım 
gerçekleştireceği konuşulmaktadır.9 
 
Çin’in başarmak istediği “Kuşak ve Yol Projesi” (KYP) kapsamında İran’daki demiryolu, karayolu, liman 
altyapıları gibi ulaşım ağlarını geliştirmesi beklentiler dâhilindedir. Bu durum İran’ın ticaretine de olumlu 
etki sağlayacaktır.  Bununla birlikte anlaşmanın bir başka önemli hususu ise iki taraf arasındaki  uluslararası 
 
 

6 Bayar, M. “Kapsamlı Ortak Eylem Planı ve İran’ın Nükleer Programının Geleceği”, Uluslararası İlişkiler, C.13, S.51, 2016, s. 81-97. 
7 Çalışkan, S. “ABD-Çin Rekabeti Perspektifinden Irak”,  ORSAM Analiz:258, 2020, s. 11 
8 http://www.president.ir/EN/91435 
9 https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html 
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bankacılık hizmetlerinde milli paraların kullanılmasıdır. Bu önemli madde İran ekonomisini ekonomik 
yaptırımlara karşı daha dirençli kılabilir. Savunma, askeri ve bilgi teknolojileri alanlarında planlanan işbirliği 
ve tecrübe aktarımı ise özellikle İran için önem taşımaktadır. 

 

C.3. İran’da Anlaşmanın Yankıları 
İki devlet arasındaki bu anlaşma, İran medyasında iki türlü yorumlandı. Bazı gruplar anlaşmayı olumlu ve 
başarılı olarak okunurken diğerleri İran tarihindeki unutulmaz etkiler bırakmış “Türkmençay Anlaşması”na 
benzetmiştir. Çin’in daha önceden diğer ülkeler ile imzaladığı benzer anlaşmaların genellikle Çin lehine 
olduğu ifade edilerek İran’ın Çin hegemonyasına girebileceği ihtimali gündeme getirilmiştir. Fakat resmi 
makamlar bu anlaşmanın tavsiye niteliğinde olup zorunlu bir yaptırım içermediğini ifade etmektedir.10 
 
İran’ın devrim sonrasında benimsediği “Ne Batı Ne Doğu” yaklaşımı dış politika anlayışını şekillendirmeye 
devam etmektedir. İran, uluslararası ilişkilerinde her zaman çok taraflı bir küresel denge politikası 
izlemektedir. Bu ilke çerçevesinde İran bir yandan nükleer anlaşma için müzakereler gerçekleştirir iken öbür 
taraftan Çin ile ilişkilerini sürdürmekteydi. Bir diğer şekilde ifade etmek gerekirse, İran için hiçbir ülke 
vazgeçilmez müttefik değeri taşımamaktadır. O her zaman çok taraflı küresel denge siyaseti ile bir dış 
politika takip etmeye çalışmaktadır.11 Dolayısıyla bu anlaşma ile İran’ın Çin’in ekonomik nüfuzu altına gireceği 
ihtimaline kesin gözle bakılması için henüz çok erkendir.  
 

10 https://iramcenter.org/iran-cin-anlasmasi-ekonomik-bir-bakis/ 
11 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/kuresel-guc-gecisi-cercevesinde-cin-iran-anlasmasi/2198314# 
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D.Çin Perspektifinde Anlaşmanın Değeri 
D.1. Çin’in Ortadoğu Politikası 
Çin’in hızla büyüyen ekonomisi aynı zamanda onu en çok enerji tüketen ülke yapmaktadır. Dünyanın en 
büyük 5. petrol üreticisi olmasına karşın ürettiği miktar kendi iç tüketim talebini dahi karşılayamamaktadır.12 
Ekonomik büyüme hızını kaybetmemesi ancak kendi enerji tüketimini garanti altına alması ile 
gerçekleşebilecektir. İşte bu durum, yukarıda da ifade edildiği gibi, Çin’i Ortadoğu’nun petrol üreticisi ülkeleri 
ile ekonomik ve siyasi bir işbirliğine mecbur bırakmaktadır. KYP ile Çin kendi enerji ve ticaret ağlarını güvenlik 
altına almayı amaçlamaktadır. Son zamanlarda bölge ülkelerine yönelik artırdığı ziyaretler bunun bir 
göstergesidir.13 
 
Ortadoğu politikasına hız veren Çin, 2016 yılında yayınladığı “Arap Politika Belgesi” (China’s Arab Policy Paper) 
ile bunu resmen ilan etmiştir.14 2018 yılında sekizincisini gerçekleştirdiği  “Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu” 
(The China-Arab States Cooperation Forum) sonrasında KYP için önemli anlaşmalar imzalamıştır.15 Her ne 
kadar askeri çatışmalardan ziyade barışçıl diplomasiye önem verdiğini söylese dahi Çin de tıpkı diğer küresel 
aktörler gibi bölgede askeri üs kurma faaliyetlerini ihmal etmemektedir. Üstelik ilk askeri üssünü ABD’nin 
üssüne 10 km. uzaklıktaki Cibuti’de kurarak ABD için bölgedeki varlığının hissedilmesini sağlamaktadır.16 
Kısaca Çin, küresel güç geçişi sürecine artık bu bölgeyi de dâhil etmiş, kendisini başat güç olarak 
konumlandırma sürecini burada da başlatmıştır. 
 
D.2. Çin Açısından İran’ın ve Anlaşmanın Önemi 
Çin’in Ortadoğu politikasında İran, merkezi bir konumda yer almaktadır. Bu durum –az önce de ifade edildiği 
gibi- hem İran’ın konumu ve enerji kaynakları noktasında sahip olduğu önem hem de bölgedeki ABD 
egemenliğini İran üzerinden kırmak amacı gibi nedenler ile ortaya çıkmaktadır. Suudi Arabistan ve Körfez 
ülkeleri gibi bölgedeki önemli petrol ülkelerinin ABD ve Batı ile sıkı ilişkiler içerisinde olmaları Çin için İran’ı 
öncül bir konuma taşımaktadır. Ancak bu durum Çin’in diğer ülkeleri ihmal ettiği anlamını içermemektedir. 
Zira Dışişleri Bakanı’nın yoğun Ortadoğu turunda yaptığı açıklama ve anlaşmalar bölgedeki diğer ülkelerin de 
ihmal edilmediğini göstermektedir.17 
 
Mevzubahis bu yakınlaşma, Çin’in İran üzerinden Ortadoğu’da söz sahibi bir aktör olma planını içerisinde 
barındırmaktadır. İki ülkenin de bu coğrafyadaki ABD egemenliğini sarsma çabası ikisini de birbirine 
yakınlaştırmaktadır. Bu, İran’ın bölgedeki konumu ve oyun kurucu olma arzusu ile pekişmektedir. Aynı 
zamanda ABD yaptırımlarını delerek onun otoritesini zedelemektedir. Bu yakınlaşmayı kendi varlığına tehdit 
olarak algılayan ABD’nin İran’a yönelik zayıflatma hamleleri aynı zamanda Çin’in bölgedeki nüfuzunu kırma 
gayesini de taşımaktadır. Süleymani ve Fahrizade suikastleri bu çerçevede okunabilir.  
 

12 Yıldız, A. “Enerji Bağımlılığı Özelinde Çin’in Ortadoğu ve Orta Asya Siyaseti”. İNSAMER Araştırma:131. Aralık 2020 
13 https://orsam.org.tr/tr/abd-cin-rekabeti-sertlesirken-wang-yinin-ortadogu-seyahati/ 
14 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1331683.shtml  
15 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1576621.shtml 
16 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56587801 
17 https://orsam.org.tr/tr/abd-cin-rekabeti-sertlesirken-wang-yinin-ortadogu-seyahati/ 
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Bu anlaşma ile Çin, petrol ve doğalgaz ihtiyaçlarının önemli bir kısmının İran üzerinden teminini bir süreliğine 
garanti altına almıştır. Bununla beraber bu anlaşmanın Çin’in KYP için bir altyapı hazırlığı anlamını taşıyan 
pek çok ülke ile yaptığı/yapacağı anlaşmaların bir parçası olduğu söylenebilir. Eğer hedefler 
gerçekleştirilebilir ve KYP hayata geçirilebilirse Çin, gerçekleştirdiği tüm bu anlaşmalardan gerçek 
kazanımlarını işte o zaman sağlayacaktır.  
 
Sonuç 
İran ve Çin anlaşmasının taşıdığı değer, onun küresel alanda da yankılanmasına sebep oldu. Çin, pandemi 
sonrası ekonomik koşulları fırsat bilerek ABD’nin yerini alma serüvenini hızlandırmaya çalışmaktadır. Biden 
henüz koltuğuna yeni yerleşmişken imzalanan bu işbirliği, ABD’de Biden ve Demokratların Tahran-Pekin 
yakınlaşmasına izin verdikleri şeklinde tepkilere yol açtı.18  
 
İran’a yönelik yaptırımların kaldırılarak nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe konulması ya da yeni bir 
anlaşma için müzakerelerin başlatılması yeni ABD Başkanı’ndan beklenen adımlardır. Bu adımların ne zaman 
atılacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Fakat ABD egemenliğinin yeniden tesisi gibi söylemler ile işbaşına 
gelen Biden’ın bölgede Amerika hâkimiyetine tehdit oluşturan Çin’in bu yeni adımı karşısında kayıtsız 
kalmayacağı muhakkaktır.  
 

 

 
 
 
 
 

18 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iran-cin-anlasmasi-sonrasi-abdde-biden-yonetimi-tahrani-pekine-yonlendirmekle-
elestiriliyor/2195093 


