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Değerli İRAM Bülten Okuyucuları,

İRAM olarak merkezimizde görev yapan yerli ve yabancı uzmanların 
çalışmaları ve yine kurum dışındaki değerli araştırmacıların katkıları 
ile İran ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir perspektif 
sunmayı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede titizlikle ele aldığımız aylık 
haber analiz, görüş ve kitabiyat yazılarımız ile etkinliklerimiz ve 
infografik çalışmalarımızın yer aldığı İRAM Bülten’in on birinci sayısı ile 
karşınızdayız.

Ağustos sayımızda; Teori ve Pratik Arasında Biden-ABD Askerlerinin 
Geri Çekilmesi, Huzistan’da Tarım ve Sulama Sorunu, İran ve Komşuları 
Arasındaki Su Krizi Büyüyor, İran’ın Balkan Ülkelerinde Kültürel 
Hâkimiyetini Genişletme Stratejileri, ABD’nin Afganistan’dan Çekilmesi 
Bölge Ülkeleri İçin Ne Anlama Geliyor?, İran’da Kritik Altyapılar Yeniden 
Siber Saldırıların Hedefinde, Düzensiz Afgan Göçü, Çıkmaz Sokağın 
Gölgeleri/Bağımlıları: Metresi Altı Buçuk, İran Üzerinden Türkiye’ye 
Düzensiz Afganistanlı Göçü, İran, Rusya ve Çin Ortak Deniz Tatbikatı, 
İran-Afganistan Petrol Ticareti Devam Ediyor, Irak Afganistan Olur mu?, 
Mercer Street Krizi Etkisinde Evin Hapishanesi Misillemesi, Düşünür 
Muhammed Rıza Hekimi Vefat Etti başlıklı yazılar yer almaktadır.

Kurumumuzun; analiz, perspektif, rapor gibi daha kapsamlı 
çalışmalarına ve yabancı dillerdeki araştırmalarına internet sitemiz 
aracılığıyla ulaşabilir, çalışmalarımızı temin etmek ve kurumsal iş birliği 
taleplerinizi iletmek için Ankara ya da İstanbul ofislerimizle iletişime 
geçebilirsiniz.

Bülten’imizin şahsınız ve kurumunuz için faydalı olmasını umuyor, 
gelecek sayılarımızda buluşma temennisiyle sağlıklı, huzurlu ve başarılı 
bir ay diliyorum.

Dr. HAKKI UYGUR

İRAM Başkanı
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ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı 
Mustafa Kazımi ile yaptığı görüşme üzerine 
ABD askerlerinin Irak’tan kademeli olarak 
geri çekileceğini açıkladı. Fakat bu karar, 
ABD’nin Irak’a ve bölge dışına yönelik diğer 
dış politika stratejilerine benzer şekilde pra-
tikte bir karşılığı olmayan, kâğıt üzerindeki 
bir kararı yansıtıyor. Washington ve Bağdat 
arasındaki stratejik diyalog, amacı belli ol-
mayan gereksiz tartışmalara kurban edilmiş 
durumda.

Biden yönetimi ve Kazımi hükûmeti teorik 
olarak ABD’nin Irak’tan askerî olarak çekil-
mesine taraftar olmayabilir. İki taraf da po-
litikalarını, hükûmetlerinin kapsamlı gün-
demlerini birbirleriyle örtüştürme temelli 
sürdürüyor.

Biden, Afganistan ve Irak’taki askerî birlik-
leri azaltmaya istekli görünürken Başbakan 
Kazımi; Irak Meclisinin, ABD güçlerinin 
ülkeden tahliyesine yönelik Haziran 2020 
başlarında aldığı karara uymak zorunda. 
Bu karar, Devrim Muhafızları Ordusu Ku-
düs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve 
eski Irak Haşdi Şabi Komutanı Yardımcısı 

Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesi 
üzerine Irak Meclisindeki İran yanlısı gru-
bun ve Haşdi Şabi’nin intikam arayışlarının 
yarattığı baskının sonucu olarak görülü-
yor. Bir diğer ifadeyle Biden yönetiminin 
kararı, İran destekli milislerin ve Meclisin 
aldığı politik kararı kabul etmesi için çağ-
rı yapan siyasi partilerin Kazımi üzerinde 
yarattığı baskıyı azaltmaya yönelik strate-

jik bir hamle olarak görünüyor. Ayrıca bu 
hamle, Kazımi’nin imajını gelecek ekimde 
gerçekleşmesi beklenen erken seçim önce-
sinde iyileştirmeye yönelik bir çaba ve daha 
önce hükûmet karşıtı olarak ortaya çıkan 
Ekim Protestolarına yönelik bir taviz olarak 
değerlendirilebilir. Fakat bu durum, Baş-
bakan Kazımi ya da Adil Abdülmehdi gibi 
eski mevkidaşlarının Meclis kararına uygun 
olarak Amerikan birliklerini ülkeden tahli-
ye etmeye yönelik sahici bir istekleri olduğu 
anlamına gelmiyor. Yine de Bağdat Ulusla-
rarası Havaalanı yakınlarında Süleymani ve 
Mühendis’e hava saldırısı gerçekleştirilme-
sine yönelik tek taraflı ABD kararı, Bağdat’ı 
zor durumda bırakıyor. Bununla birlikte 
İran yanlısı grup, kendisinin de Iraklı sivil ve 
aktivistler üzerindeki rolü benzer bir sonuç 
doğurmasına rağmen ABD’nin tek taraflı 

kararının, Irak’ın egemenlik haklarını ihlal 

ettiğini vurgulayarak Bağdat’ı güç durumda 

bırakıyor.

Mühendis’in hükûmet karşıtı reform pro-

testolarına yönelik sert tedbirlerdeki etkin 

rolüne rağmen bu tedbirler ne protestocu-

ları daha fazla şiddetten koruyabilmiş ne 

de İran’ın Irak’taki nüfuzunu azaltabilmiş 

görünüyor.

ABD’nin Süleymani’yi ve Mühendis’i öldür-

mesi; çeşitli İran yanlısı hiziplerin, “ABD 

karşıtlığı” söylemi altında birleşmesiyle 

ve ülkedeki ABD varlığının sona ermesine 

yönelik çağrılarla sonuçlandı. Bu çağrılar, 

Meclisteki başarılı siyasal baskının sonucu 

olarak alınan ve ABD birliklerinin Irak’taki 

varlığını kabul eden anlaşmanın iptaline 

yönelik öneri niteliğindeki kararın etkisiyle 

ortaya çıktı.

Biden’ın perspektifinden bakıldığında ise 

bunun muhtemelen odağını terörizm ve 

Orta Doğu’dan uzaklaştırmayı amaçladığı 

daha kapsamlı Orta Doğu ve Yakın Doğu 

stratejisinin bir parçası olduğu ve yeni oda-

ğının, Çin ve siber savaş kaynaklı tehditle-

re göre şekillendiği görülüyor. ABD’nin 11 

Eylül sonrası dönemini sona erdirmek için 

bu ülkelerde henüz tam ve etkili güvenlik 

reformları yapılmamış olsa da Afganistan ve 

Irak’tan askerî birlikler geri çekiliyor.

Zeidon Alkinani

GÖRÜŞ 
30.07.2021

Teori ve Pratik Arasında  
Biden-ABD Askerlerinin  
Geri Çekilmesi

Biden’ın, Irak’taki ABD askerî birliklerinin geri 
çekileceğine yönelik açıklaması, mevcut durumla 
tezatlık gösteriyor.
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ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı, 

Washington’da giderek daha tartışmalı bir 

konu hâline gelse de benzer zorlukların Irak 

için söz konusu olması beklenmiyor. Bunun 

sebebi kısmen pratikte bölgede yer alan pek 

çok askerî birlik arasından 2.500 kişilik ABD 

birliğinin geri çekilme ihtimalinin düşük 

olmasından kaynaklanıyor. The New York 

Times’ın ileri sürdüğü gibi geri çekilmenin 

kâğıt üzerinde kalması ve birçok ABD’linin 

danışman ya da eğitimci gibi vasıflarla yeni-

den tanımlanarak bölgede kalmaya devam 

etmesi bekleniyor.

Biden, ABD birliklerinin durumundaki de-

ğişikliğin, ABD ve İran destekli milislerin 

Irak’ta karşı karşıya gelmesini engelleme-

yeceğinin farkında görünüyor. Bu durum, 

ABD hükûmetinin Irak’a yönelik sorumlu-

luk seviyesini sorgulamaya sebep oluyor.

Bu hızlı ve fazla düşünülmeden alınmış ka-

rar, ABD’nin bölgedeki tipik, genel ve uzun 

süreli askerî stratejisinin bir parçasını tem-

sil ediyor. ABD’nin Irak’a ve Afganistan’a yö-

nelik askerî müdahalesi çok uzun bir zaman 

önce sona ermeliydi. ABD’nin askerî müda-

halesi, Irak’ta Saddam Hüseyin diktatörlü-

ğünün sona ermesi ile bitmeli ve kademeli 

demokratik geçiş Irak halkına bırakılma-

lıydı. Fakat ABD, iddia ettikleri kitle imha 

araçlarını bulamamasına ve Saddam Hüse-

yin’in yakalanmış olmasına rağmen bölge-

de kalmaya devam etti. Bunlara ek olarak 

ülkedeki altyapıyı yok etmeye ve devlet ku-

rumlarını tasfiye etmeye devam eden ABD, 

polis ve silahlı güçlere zarar veren eylemleri 

ile bölgedeki diğer aktörlerin istismarına 

açık bir sınır güvenliği zaafına sebep oldu. 

Irak’taki el-Kaide unsurlarından ve İran des-

tekli milislerden türeyen DEAŞ, ABD’nin 

Irak’taki askerî müdahalesi rejim değişikli-

ğiyle sınırlı kalsaydı ortaya çıkmayabilirdi.

Irak’ın mevcut güvenlik durumu; yalnızca 

uyuyan DEAŞ hücreleriyle değil ülkeyi vekil 

güçlerle istikrarsızlaştıran ve bölgesel güç-

lerce kontrol edilen vekil ağları ile her za-

mankinden zayıf görünüyor.

ABD dış politikasında “bir dönemi bitir-
mek” adına ABD askerlerinin Irak’tan çe-
kileceğini iddia etmek, gerekli güvenlik 
garantisi ve siyasi reformlar olmadan ayrıca 
ülkeye ABD askerî müdahalesinin verdiği 
zarara yönelik bir tazminat da ödenmeden 
gerçekleştiği için bencil ve haksız bir karar 
olarak değerlendirilebilir. Dahası ABD’nin 
geri çekilmesiyle Irak’ta ABD nüfuzunu göl-
geleyecek olan İran etkisi, yalnızca Irak’ın 
egemenliğine değil, ABD’nin çıkarlarına da 
ters düşecektir.

ABD’nin, Irak’la olan bağlantısını ve iş bir-
liğini askerî bir ilişki olmaktan çıkarmaya 
yönelik girişimi ve eğitim ile ekonomik ge-
lişme alanlarındaki iş birliğinin devamı, el-
bette desteklenmesi gereken bir durumdur. 
Fakat bunun, başarısız olmuş ve göz ardı 
edilmiş stratejik bir askerî durumun gölge-
sinde gerçekleşmemesi gerekmektedir. İ
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İran’ın önemli illeri arasında yer alan Hu-
zistan, 4,8 milyonluk nüfusuyla ülkenin 
ekonomik faaliyetlerinin önemli bir kısmı-
nın gerçekleştirildiği ildir. Petrol ve petrol 
ürünlerinin yanı sıra demir, çelik gibi ağır 
sanayi ürünleri ilin başlıca gelir kaynak-
larını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra 
İran’daki nehirlerin üçte birinin Huzis-
tan’da yer alması, ilin verimli tarım arazi-
lerine ev sahipliği yapmasını ve ildeki diğer 
sektörler gibi tarım sektörünün de ekono-
mide oldukça önemli bir rol oynamasını 
sağlamaktadır.

Son dönemlerde meydana gelen iklim kriz-
lerinin ve yanlış politikaların bir sonucu 
olarak bölgede tarım ve su krizinin ortaya 
çıkması nedeniyle Huzistan halkı, tarımsal 
faaliyetlerini tam olarak yerine getireme-
miş, bu da ilde toplumsal sıkışmaya neden 
olmuştur. Halk, ülke sathında meydana 
gelen protestolar üzerinden yaşadığı ta-
rım ve su ile ilgili sorunlarını dile getirme-
ye çalışsa da hükûmet, bu problemlere bir 
çözüm üretmeyip sorunlarla ilgilenmedi. 
Bu da Temmuz 2021’de Huzistan genelinde 
protestolara sebep oldu. Bu protestolardan 

önce birçok uzman, ildeki tarım ve sulama 
ile ilgili sorunları göstererek protesto olası-
lığının yüksek olduğunu vurgulamıştı. Ay-
rıca Huzistan’ın etnik olarak tarihsel süreç 
boyunca ayrımcılığa maruz kalmış olması, 
protestoların şiddetini artırdı ve protesto-
lar, kısa süre içerisinde İslam Cumhuriyeti 
karşıtı bir havaya büründü.

Huzistan’da Tarım

Huzistan’ın stratejik önemi antik çağlara 
kadar dayanmaktadır. Bu stratejik önem, 
hiç şüphesiz zengin su kaynaklarına bağlı 
olarak verimli tarım arazilerine sahip ol-
masıyla ilgilidir. Tarihsel süreç içerisinde 
İran’ın önemli buğday üreticisi olan Huzis-
tan, ülkede mısır ve pirinç üretiminde de ön 
sıralarda yerini almıştır. 1908 yılında Mes-
cid-i Süleyman’da İngilizler tarafından pet-
rol bulunmasıyla daha çok petrol ile anılan 
Huzistan’da, 1960’larda Pehlevi Dönemi’n-
de bir dizi tarımsal atılım yapılmıştır. Peh-
levi hükûmeti bu yıllardan sonra bölgenin 
tarımsal üretimini artırmak adına ABD’li 
danışmanlar aracığıyla bölgede modern ta-
rım endüstrileri kurmaya başlamıştır. Peh-
leviler Huzistan’da; şeker kamışı, kuşkon-
maz ve şeker pancarı gibi yeni mahsullerin 
üretimini teşvik etmiş ve bu tür mahsullerin 

üretimini desteklemek için kâğıt, şeker ve 

ipek fabrikası gibi tamamlayıcı endüstriler 

kurmuştur. Basında “işçi grevleri” ile adı 

sıkça duyulan Heft Tepe Şeker Kamışı Fab-

rikası da bu dönemde kurulmuştur. İş im-

kânlarının artışı ile Huzistan, ülkenin bir-

çok yerinden insanların göç ettiği bir bölge 

hâline gelmiştir.

Devrim’den sonra 8 yıl süren İran-Irak Sa-

vaşı sürecinde bölgedeki tarım arazileri ve 

endüstriyel kompleksler ağır şekilde zarar 

görmüş veya Iraklı güçler tarafından yok 

edilmiştir. Buna ilave olarak Devrim’le bera-

ber ABD’li danışmanların ve yatırımcıların 

sınır dışı edilmesiyle kalkınma projeleri de 

durdurulmuştur. 1989’dan sonra ülkenin ge-

niş çaplı bir revizyona girmesi, Huzistan’ın 

da yeniden yapılanmasının yolunu açmıştır.

2020 yılında yayımlanan resmî verilerde; 

Huzistan’da 1,2 milyon hektardan fazla su-

lak arazi ve 2,2 milyon hektar potansiyel 

tarım arazisi bulunmakta ve ildeki tarımsal 

üretim miktarı 17 milyon ton ve tarımsal 

ürün çeşitliği ise 138 olarak görünmektedir. 

Bu verilerle Huzistan, İran’da tarımsal üre-

timde ilk sırada olmakla beraber ülkedeki 

toplam tarımsal üretimin %13,5’ini karşı-

lamaktadır. Şeker kamışı, mısır, hurma ve 

pirinç ilin tarımsal üretimde önde gelen 

ürünlerdir. Huzistan, tarımsal üretimiyle 

ülke genelinde; şeker kamışında %45, mı-

sır üretiminde %38 ve hurma üretiminde 

%17’lik bir paya sahiptir.

Huzistan’ın Su Kaynakları

Huzistan’ın; Basra Körfezi ve Zagros Da-

ğı’nın beslediği nehirleri kapsaması, ili su 

kaynakları bakımından zenginleştirmek-

tedir. İlin içinden geçen birçok nehir bu-

lunmaktadır. Bunlardan biri olan Karun 

Nehri, 950 km’lik boyu ve yüksek su taşıma 

Birkan Kemal Ertan

GÖRÜŞ 
02.08.2021

Huzistan’da Tarım ve  
Sulama Sorunu

Huzistan’da ortaya çıkan tarım ve sulama sorunları, 
olası protesto ihtimalini artırıyor.
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kapasitesi ile Huzistan’ın en önemli su kay-
nakları arasındadır. Buna ilave olarak Kerke 
(900 km), Marun veya Cerrahi (422 km) ve 
Dez (400 km) nehirleri de ili saran Karun 
Nehri’nden sonra gelen başlıca su kaynak-
larıdır. Huzistan’ın nehirleri üzerine inşa 
edilen Dez, Şehit Abbaspur, Şüheda, Kerhe, 
Hayır-Abad, Karun-3, Karun-4 ve Godar-
lend barajlarının arkasında oluşan göller ve 
Hur-Şadegan ve Hur’ul-Azim göletleri de su 
kaynağı bakımından oldukça önemlidir. Söz 
konusu su kaynakları Huzistan’ı İran’ın yü-
zeysel su kaynaklarının %40’ını barındıran 
bir bölge hâline getirmektedir.

İlde bu denli su kaynağının olmasının sade-
ce tarım arazilerine değil, petrol rafinerile-
rine de faydası olmuştur. Su, rafinerilerde 
proses suyu olarak kullanılabildiği gibi 
soğutma amacına da hizmet etmekte ve 
çok kullanılmaktadır. Tuz giderme, su ile 
yıkama, ayırma, temizleme, pörçetme gibi 
aktivitelerde kullanılan proses suyu; ham 
petrol veya hidrokarbon ve diğer maddele-
rin fraksiyonları ile direkt temas hâlindedir. 
Bu sebeple Huzistan’daki petrol rafinerileri 
için zengin su kaynakları oldukça önem ta-
şımaktadır.

Huzistan’ın Sorunları

Huzistan’ın tarım ve su konusunda birbi-
rine bağlı birçok sorunu bulunuyor. Bu so-
runlardan en önemlisi ilde artan sıcaklıklar 
ve yağışların azalmasıdır. İran Meteoroloji 
Servisi Başkanı, Ekim 2020’den Haziran 
2021’in ortasına kadar olan ayların son 53 
yılın en kurak ayları olduğunu ve ülkedeki 
ortalama sıcaklığın 1960’ların sonlarından 
bu yana 2 santigrat derece arttığını söyledi. 
Buna ilave olarak yağışlar, son yirmi yılda 
%20’ye kadar azaldı. Sıcaklık ve yağış kri-
zinin üzerine bu dönemde Karun Nehri’ne 
dört yeni baraj inşa edildi. İran 1970’lerden 
bu yana, mevsimsel sel baskınlarını yönet-
mek, hidroelektrik enerji üretmek, mahsul-
leri sulamak ve diğer illere su sağlamak için 
Huzistan’da baraj inşa etmektedir. Resmî 
verilere göre İran’ın şu anda 192 barajı bu-
lunuyor ve bu sayı 40 yıl öncekinin yaklaşık 
10 katı. İranlı yöneticilerin bazıları, yapılan 
barajların olumsuz yönlerinin daha çok ol-

duğunu ve ekolojik dengeye daha çok zarar 
verdiğini kabul ediyor. Uzmanlar, İran gibi 
kurak bir ülkede barajlardan daha fazla su 
buharlaşacağı için büyük barajlar inşa et-
menin sakıncalı olduğunu belirtiyor.

Sıcak ve yağış krizinin yanında ilin su kay-
nakları, başka illere transfer edilmektedir. 
Su transferlerinin en büyük nedeni, İran’ın 
tarımsal üretimde yürüttüğü kendi kendine 
yeterlilik politikasıdır. Bu politikalarla İran; 
suya erişilemeyen topraklarda, çöllerde ve 
hatta dağ sırtlarında tarımın yayılmasını 
teşvik etmektedir. Çeşme-i Lengan ve Kem-
rud’a su taşıma projeleri kapsamında; Kuh-
reng-1, Kuhreng-2 ve Kuhreng-3 tünelleri, 
Karun ve Dez nehirlerinin suyunu Isfahan 
başta olmak üzere komşu illere taşımakta-
dır. İranlı yetkililerin yaptığı açıklamalara 
göre yıllık 1,5 milyar metreküp su, Huzis-
tan’dan Isfahan’a taşınmaktadır. Diğer iller 
de eklendiği zaman yıllık 2 milyar metreküp 
su farklı illere transfer edilmektedir. Ayrıca 
suların farklı illere taşınması, Karun Neh-
ri’nin tuz oranını yükseltmiştir. Bölgenin en 
önemli ve en büyük nehrinin tuz oranının 
yükselmesi, tarım arazilerinin verimliliğini 
de tehlikeye sokmaktadır.

Birleşmiş Milletler standardına göre maksi-
mum %40 olması gereken yenilenebilir su 
kullanım oranı ise %90’a yaklaşmaktadır. 
Başka bir deyişle bugün su kaynaklarının 
%90’ı İran’ın %10’unda kullanılmakta ve 
İran’ın toplam toprak kütlesinin %90’ı ka-
sıtlı olarak yenilenebilir sudan mahrum bı-
rakılmaktadır.

Huzistan Halkı Ne Diyor?

Huzistan halkının sesi, son dönemlerde ba-
sına yansısa da halktan birçok kesimin de 
vurguladığı üzere Huzistan’ın tarım ve su 
problemi çok eskiye dayanmaktadır. Birçok 
çiftçi, Huzistan’ın Devrim’den önce nispe-
ten daha yeşil bir il olduğunu ve burada; 
sazlıkların, göçmen kuşların ve çeşitli balık 
türlerinin yaygın olduğunu belirtiyor. An-
cak ekolojik dengenin bozulmasıyla ekolo-
jik çeşitlilik de azalmaktadır. Çiftçiler ve ye-
rel uzmanlar, bölgenin sahip olduğu zengin 
su kaynaklarına rağmen şeker kamışının da 

ildeki tarım arazileri için uygun olmadığını, 
aşırı sulamayla beraber toprakların tuzlana-
rak verimliliğini kaybettiğini söylüyor. Buna 
ilave olarak Heft Tepe Şeker Kamışı Fabrika-
sının ildeki endüstriyel faaliyetleri de “şeker 
kamışı” problemini daha da derinleştiriyor.

Huzistan’da ekolojik denge sadece tarım ve 
sulamaya bağlı faaliyetlerle değil, petrokim-
ya faaliyetleri neticesinde de bozulmuştur. 
Petrokimya endüstrilerinin su kullanımı ve 
rafineri faaliyetleri de Huzistan’ı krize sok-
muştur. Örneğin Mahmud Ahmedinejad 
Dönemi’nde Çinli bir şirket, petrol arama 
çalışmaları yaparken birçok su kaynağını ve 
tarım arazisini tahrip etmişti.

İklim Krizi, Hükûmet 
Politikaları ve Protestolar

Dünyada iklim krizleri derinleşip artarken 
hükûmetlerin iklim krizlerine karşı ala-
cağı önlemler krizin doğuracağı sonuçları 
minimize etmede oldukça önemli. Huzis-
tan’da iklim krizinin yanında hükûmetin 
krize rağmen uyguladığı kısa vadeli çözüm 
politikaları, ildeki sorunları daha da derin-
leştiriyor. Ayrıca düzensiz göç ve varoşlaşma 
da Huzistan’ın sorunlarını daha da artırıyor. 
Etnik olarak uzun yıllardır ayrımcılığa ma-
ruz kalan Huzistan’ın yaşadığı ve doğrudan 
ekonomik hayata etki eden tarım ve sulama 
sorunlarının devam etmesi neticesinde, 
protestoların gelecek dönemlerde etnik 
problemler ile şiddetleneceği ortadadır.

Hükûmetin, protestoları yatıştırmak için 
sert güvenlik önlemleri alması ve sorunlarla 
alakalı kısa vadeli çözümler sunması sadece 
olası büyük protestoların vaktini erteliyor. 
Bu sebeple yetkililerin ülkenin birçok eko-
nomik zenginliğini içinde barındıran Hu-
zistan’ın sorunlarına uzun soluklu çözümler 
üretmesi gerekiyor. İ
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Son yıllarda su ile ilgili çeşitli faktörler; si-
yasi istikrarsızlık, göç, gıda güvensizliği, 
şiddet vb. gibi sorunlara yol açmıştır. Eko-
nomilerin ve nüfusun dünya çapında geniş-
lemesiyle birlikte su talebi artmış ve su kay-
naklarının mevcudiyeti iklim değişikliğin-
den giderek daha fazla etkilenmeye başla-
mıştır. Şiddetli su kıtlığı çeken diğer birçok 
ülke gibi İran da yıkıcı bir su kriziyle karşı 
karşıyadır. Ülke genelindeki düşük yağış se-
viyeleri de ilgili sorunu artırmıştır. İran ay-
rıca bugün son elli yılın en kurak yıllarından 
biriyle karşı karşıyadır ve elektrik kesintile-
ri sorunu yaşamaktadır. Giderek azalan su 
kaynakları, temiz suya erişimin azalması ve 
elektrik sorunları ülkede iç gerilimlere ve 
şiddetli çatışmalara neden olmaktadır. Ül-
kedeki su kıtlığı ve yönetimsel yetersizlikler 
konusunda yaşanan gerilimlerin son örneği 
ise 15 Temmuz’da Huzistan’ın çeşitli şehirle-
rinde patlak veren protestolar olmuştur.

Su kıtlığı, paylaşılan nehir havzalarında su 
kullanımı konusunda komşu ülkelerle de 
anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Batıdaki 
İran-Irak sınırındaki su sorunu haricinde, 
Helmand/Hirmand ve Herirud nehirleri de 

dâhil olmak üzere İran ve Afganistan ara-
sındaki su anlaşmazlıkları uzun süredir de-
vam etmektedir. Helmand/Hirmand Nehri, 
ülkeler arasında paylaşılan sınıraşan nehir 
havzalarında bir anlaşmaya (1973 Afganis-
tan-İran Helmand Nehri Su Anlaşması) 
tabi olan tek nehirdir ve su hakkı ile baraj 
inşaatı konusunda büyüyen bir anlaşmazlı-
ğın merkezinde yer almaktadır. İran hükû-

meti, Afganistan’ın baraj faaliyetlerinin 
çevresel hasara neden olacağını savunurken 
Afganistan, ülkenin su ve gıda güvenliğinin 
sağlanması ve su üzerindeki mevcut hakları 
doğrultusunda baraj inşaatlarının gerek-
liliğini savunmaktadır. Bununla ilgili, son 
dönemde ağırlıklı olarak tartışılan Kemal 
Han Barajının açılışı 24 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Barajla ilgili tartışmalar 
sürerken Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref 
Gani, barajın açılış konuşmasında Afganis-
tan’ın artık İran’a ücretsiz “fazladan” su sağ-
lamayacağını ve bundan sonra petrol için su 
satacağını açıklamıştır. Afganistan Ulusal 
Su İşleri Düzenleme Kurumu (NWARA) 
Herirud-Murghab Nehir Havzası Genel 
Müdürü Syed Mohammad Omar Eshaq, 
28 Temmuz’da İRAM’a verdiği demecinde 
“Barajlar, mansap alanlara su akışını düzen-

lemek için önemli araçlardır. Kemal Han 
Barajı, Afganistan hükûmeti için Helmand 
Nehri’nin mevsimsel taşkınlarını kontrol 
etmek ve düzenlemek için güçlü bir araçtır 
ve kesinlikle 1973 Helmand Nehri Su Anlaş-
ması’nın uygulanması üzerinde olumlu bir 
etkiye sahiptir.” demiştir.

İran ve Afganistan, yaptıkları açıklamalarda 
1973’te imzalanan Anlaşma’nın şartlarına 
uyduklarını belirtmektedir. Ancak İran’ın 
hak ettiğinden fazla su aldığına dair çeşitli 
iddialar bulunmaktadır. Bu iddialara ilişkin 

Omar Eshaq şu açıklamalarda bulunmuş-
tur: “1973 Helmand Nehri Anlaşması’na 
uymak her zaman Afganistan’ın duruşu ol-
muştur. Kemal Han Barajının inşası, Anlaş-
ma’nın tam olarak uygulanması için olumlu 
bir araçtır ve şimdi baraj tamamlandığında 
mansapa su akışı daha düzenli olacaktır. 
İran’ın Anlaşma’da tahsis edilenden daha 
fazla su alıp almadığı kanıtlanabilir. Afga-
nistan’ın, İran’ın Helmand Nehri üzerindeki 
faaliyetlerine ilişkin endişeleri, ortak teknik 
toplantı sırasında ifade edilecek ve müzake-
relerin temeli, Helmand nehir havzasından 
elde edilen gerçek veriler olacaktır.”

Bazı Afgan bölge sakinlerine ve bazı yet-
kililere göre Tahran, Afganistan’ın baraj 
projelerinden endişe duymaktadır ve Afga-
nistan’ın altyapı projelerini sabote etmek 

Arife Delibaş

GÖRÜŞ 
03.08.2021

İran ve Komşuları Arasındaki  
Su Krizi Büyüyor

İran’da su kıtlığı iç gerilimlerin tetikleyicisi olmaya 
devam ederken komşu ülkelerle yaşanan su 
anlaşmazlıkları da sorunu derinleştiriyor.
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için Taliban’a silah ve yardım sağlamakta-
dır. İran ise kendine yöneltilen bu türden 
suçlamaları kabul etmemektedir. Barajlar 
hususunda Afganistan ise Taliban ile ayrıca 
zorlu bir süreçten geçmektedir. Ferah Nehri 
üzerinde yapımı devam eden Bakhshabad 
Barajı için baraj güvenliğinin İran ve Fati-
miyyun Tugayları’nın tehdidi altında oldu-
ğu iddiaları kamuoyuna yansırken yakın 
geçmişte Afgan yetkililer, Arghandab’daki 
Dahla Barajının Taliban’ın kontrolüne geç-
tiğini doğrulamıştır. Omar Eshaq konuya 
ilişkin olarak “Afganistan’daki su altyapıları 
ülke geneline yayılmış ve çoğunlukla sapa 
alanlarda bulunmaktadır. Bu nedenle bu ya-
pılar çok savunmasızdır ve Taliban bu kadar 
önemli ve stratejik konumların kontrolünü 
ele geçirmek için elinden geleni yapmakta-
dır. Haberlere göre de bazı bölgelerde bunu 
başarmıştır. Öte yandan Afganistan hükû-
meti, Taliban saldırılarını etkisiz hâle getir-
mek için elinden gelenin en iyisini yapıyor 
ve çatışmalar hâlâ devam ediyor.” açıklama-
larında bulunmuştur.

İki ülke arasındaki gerginlik, üçüncü bir 
ülke olan Türkmenistan ile Herirud Nehri 
boyunca devam etmektedir. İran ve Türk-
menistan, 2004’ten beri Afganistan’ın mü-
dahalesi olmadan nehir üzerinde baraj ve 
kanallar inşa etmiştir. Afganistan ise özel-
likle baraj inşası yoluyla Herirud Nehri’n-
de su geliştirme çabalarını canlandırmaya 
başlamıştır. Her iki taraf da Afganistan’ın 
Herirud Nehri’ne ilişkin projelerini bir “in-
san güvenliği” meselesi olarak görmektedir. 
Gündemde Herirud nehir havzasındaki ta-
raflar arasında su anlaşması olup olmadığı 
konusunda Omar Eshaq “Afganistan, İran 
ve Türkmenistan arasında konuyla ilgili 
resmî bir görüşme gerçekleşmedi.” şeklinde 
bir açıklama yapmıştır.

Su, bölgesel güvenlikle doğrudan bağlantılı 
olduğu için uluslararası sonuçları olan böl-
gesel bir sorundur. Bu nedenle su konusun-
da iş birliği oldukça elzemdir. Omar Eshaq’a 
göre “Afganistan onlarca yıllık çatışmalar-
dan geçti ve sonuç olarak değerli su kay-
naklarını yönetemedi. Bununla birlikte bir 

yukarı havza ülkesi olarak ülkenin durumu 
nispeten iyileştiğine göre Afganistan, Sal-
ma ve Paşdan gibi barajların inşası yoluyla 
Herirud Nehri’ni düzenleme faaliyetlerini 
yasal olarak haklı çıkarabilir.” Yetkili ayrıca 
“Su kıtlığı bölgede çok ciddi bir sorundur. 
Tüm bölge ülkeleri sorunun üstesinden gel-
mek ve aynı zamanda bölgeye uyum ve is-
tikrar getirmek istiyorsa ülkeler arasındaki 
iş birliği kaçınılmazdır.” ifadelerini sözleri-
ne eklemiştir.

Son olarak İran, güvenilir yenilenebilir su 
mevcudiyeti ile su talebi arasındaki eşitsiz-
lik, suyun tahsisi ve dağıtımı, kontrolü üze-
rindeki iç anlaşmazlıklar ve komşu ülkelerle 
paylaşılan havzalar üzerindeki anlaşmaz-
lıklar da dâhil olmak üzere bir dizi artan 
su sorunuyla karşı karşıyadır. Özetle bu 
baskılar, uluslararası ve iç siyasi gerilimlerle 
birleştiğinde suyla ilgili çatışma olasılığını 
alevlendirmek ve artırmakla tehdit etmek-
te ve yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 
için çözülmesi acil bir sorun olarak ortaya  
çıkmaktadır. İ
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İran’da, İslam devletinin kuruluşundan iti-
baren dünyanın diğer bölgelerine müdahale 
etme eğilimi oluşmuştur. İran İslam Cum-
huriyeti’nin teorisyenleri ile kültür ve siyaset 
elitleri, yayılmacı politikalarını gerekçelen-
dirmek için birçok düşünce ve kavram ge-
liştirmiştir. İran, Batı Balkan ülkeleri dâhil 
olmak üzere her zaman Müslüman ülkeler-
de etkin olmayı hedeflemiştir. Diğer ülkelere 
müdahale etme düşüncesi “İran İslam Dev-
rimi’ni ihraç etme” teorisi dâhilinde ifade 
edilmiştir. Bu düşünce ilk olarak İran İslam 
Devrimi’nin lideri Ayetullah Humeyni tara-
fından şu sözlerle dile getirilmiştir: “Devri-
mimiz her ülkeye ihraç edilmeli sözümüz, 
diğer ülkeleri fethetmek istediğimiz anlamı-
na gelmez. Biz, İranlıların dünyanın süper 
güçlerinden kendini ayrıştırarak gerçekleş-
tirdiği uyanışın, dünyanın diğer ülkeleri ve 
halkları tarafından da anlaşılıp gerçekleşti-
rilmesini arzuluyoruz. Devrim’i bütün halk-
lara ihraç etmenin anlamı, insanları uyandı-
rıp içinde bulundukları baskı ve şiddetten 
kendilerini kurtarmalarını sağlamaktır.”1

İranlı siyaset bilimi profesörü Ruhi Rama-
zani, Humeyni’nin düşünceleri üzerine inşa 
edilen İran İslam Devrimi’nin ihracı teorisi-
ni şu şekilde tanımlar: “Devrim ihracı, kısa 
vadede İslam Cumhuriyeti’ni korumak ve 
bilhassa Basra Körfezi’nde güvenliği sağla-
mak; uzun vadede ise İslam adalet şemsiyesi 
altında bir dünya sistemi kurmaya yarayan 
bir araçtır.”2 İranlı yöneticiler ve ideologlar 
devrim ihracı hususunda birçok siyaset ile 
yöntemleri ve içerikleri bakımından sıklıkla 
birbiriyle çelişen anlatılar geliştirmiştir.

İran, Balkan bölgesinin büyük ölçüde Müslü-
manlardan oluşmasından hareketle Balkan-
lar’ı stratejik planlarını uygulamak; kültürel, 
siyasi, ekonomik ve askerî etkisini genişlet-
mek için ideal bir coğrafya olarak görmüştür. 
İran’ın faaliyetleri, enstitü ve okul benzeri 
kuruluşlar açarak kültürel hâkimiyetini ge-
nişletmek gibi stratejileri içermektedir. Batı 
Balkan bölgesinde İran’a bağlı olan kültür 
merkezleri, etkilerini toplum içinde artır-
mak için değişik stratejiler uygulamıştır.

İran, Şii İslam anlatısı ve İslamcı ideolojik 
söylemi yayma amacıyla çeşitli kuruluşlar 
ve eğitim-kültür odaklı merkezler açmıştır. 
Bu merkezler arasında; Dünya İslam İlimleri 
Merkezi (World Center of Islamic Sciences/
Merkez-i Cihani-yi Ulum-i İslami), Yurt Dışı 
Okullar Kurumu (Organization of Madra-
sas Abroad/Sazman-i Medaris-i Haric Ez 
Kişver), İslam Kültürü ve İlişkileri Kurumu 

(Islamic Culture and Relations Organiza-
tion/Sazman-i Ferheng ve İrtibatat-i İsla-
mi), Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi 
(Al-Mustafa International University) gibi 
kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumlar, İran-
lı olmayan öğrencilere daha yüksek seviyede 
bir İslami eğitim sağlamanın dışında birçok 
ülkede eğitim, kültür ve İslami ilimler konu-
lu faaliyetler düzenlemektedir. Bu kurumlar 
ayrıca Batı Balkan ülkelerinde de temsilci-
liklerini açmıştır. İran, bu kuruluşları kul-
lanarak Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, 
Makedonya ve Sırbistan’da bilim ve araştırma 
enstitüleri, liseler açmış; bilimsel kitap ve 
dergiler yayımlamıştır. Bunlarla birlikte özel-
likle İran’ın Kum ilinde İslami ilimler eğitimi 
veren medreselere ve diğer bölümlere, bu ül-
kelerden öğrenci gönderilmiştir.

İran’ın Batı Balkanlar’da hedeflediği ve 
etkili olmak istediği alan Bektaşi Tarikatı 
başta olmak üzere bu ülkelerde yüzyıllardır 
faaliyette olan tarikat ve tekke çevreleridir. 
İran bağlantılı kişi ve kurumlar, Balkan-
lar’daki tarikatlara ait ritüel ve kavramları, 
Şii anlatının perspektifinden yorumlamayı 
denemiştir. Buna ek olarak İran’ın Balkan-
lar’daki kültür temsilcileri de bu ülkelerdeki 
Sufi mirasa Şii bakış açısını empoze etmeye 
çalışmıştır. İranlılar, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun Batı Balkanlar’daki kültürel mirasını 
dikkate almayıp Şii anlatıyı öne çıkarmakta 
ve Farsçanın Balkanlar’ın tarihindeki ko-
numunu kullanarak İran ve Balkan ülkeleri 
arasında kültürel bağlar ve yakınlık yarat-
maya çalışmaktadır.

İranlıların Balkan bölgesindeki stratejileri-
nin ve kültürel faaliyetlerinin önemli bir ba-
şarı kaydettiği söylenemez. Yine de Batı Bal-
kanlar’da; Kosova, Arnavutluk, Makedonya 
ve Bosna Hersek gibi ülkeler arasında İran, 
en büyük başarıyı Bosna Hersek’te kaydet-
miştir. İran’ın kültürel hâkimiyetini geniş-
letme girişimleri ile bu ülkelerde başarılı ve 
başarısız olma sebepleri önceki makaleler-
de ele alınmıştır. İran, Balkan ülkelerindeki 
girişimlerinde başarısız olmuş olsa da bir 
ülkede kültür alanında yapılan yatırımların 
yavaşça yayılacağı ve sonraki dönemlerde 
karşılık bularak toplumda derin izler bıra-
kabileceği hatırda tutulmalıdır. İ

Liridona Berkolli

HABER ANALİZ 
10.08.2021

İran’ın Balkan Ülkelerinde 
Kültürel Hâkimiyetini 
Genişletme Stratejileri

1 Rohullah Khomeini, Sahife-ye Noor (Majmua 
Vasaya-ye Imam Khomeyni r.h.. Tehran: Entes-
harat-e Vezarat-e Farhang va Ershad-e Islami, 
(Vol 13. s. 127).

2 R.K. Ramazani, Independence without Free-
dom: Iran’s Foreign Policy. University of Virginia 
Press, 2013.
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ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık misyonu-
nun son bulacağı tarih olan 31 Ağustos yak-
laşırken, ülke büyük bir belirsizliğe doğru 
ilerliyor.

ABD güçlerinin ülkeyi resmen terk etmeye 
başladığı Mayıs ayından bu yana 200’den 
fazla ilçe ve beş il merkezi Taliban’ın kont-
rolüne geçti. Merkezi hükümet güçleri ile 
Taliban arasındaki çatışmalar yoğun bir şe-
kilde devam ediyor. Öte yandan Kabil yöne-
timi ile Taliban arasında Katar’ın başkenti 
Doha’da devam eden barış görüşmeleri de 
durmuş durumda. ABD ve NATO güçleri-
nin ülkeden çekilmesiyle birlikte Taliban’ın 
saldırılarını daha da artırması bekleniyor.

Taliban’ın hızlı ilerleyişi Sovyetler Birli-
ği’nin çekilmesinin ardından patlak veren iç 
savaşa benzer bir senaryonun gerçekleşme 
ihtimalini artırıyor. Tüm bölgeyi etkileye-
cek böyle bir senaryo karşısında hazırlıksız 
yakalanmak istemeyen bölge ülkeleri dip-
lomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Birçok 
bölge ülkesi “imparatorlukların mezarlığı” 

şeklinde nam salan Afganistan’da en azın-
dan kendi güvenlik endişelerini giderecek 
adımlar atmak istiyor. Geride bıraktığımız 
haftalarda Tahran, Moskova ve Pekin’de, 
Afganistan’daki son gelişmelerle ilgili en-
dişeleri paylaşmak üzere Taliban heyetleri 
ağırlandı. Bu ülkelerin bazıları bölgesel 
ticaretin gelişmesi, insan ve uyuşturucu 
kaçakçılığıyla mücadele, düzensiz göçlerin 
önlenmesi gibi nedenlerle Afganistan’da 

istikrardan yanayken, bazıları da mevcut 
istikrarsızlığı kendi nüfuz alanlarını geniş-
letmek için bir fırsat olarak görüyor.

İran

Afganistan’la yaklaşık 900 km’lik sınır pay-
laşan İran, ABD’nin çekilmesinin ardından 
Afganistan’da daha büyük bir rol oynamak 
istiyor. 1998 yılında Taliban ile savaşın eşi-
ğine gelen ve 2001’de Taliban’ın devrilmesi 
için ABD ile işbirliği yapan Tahran, 2000’li 
yıllardan sonra değişen konjonktürle birlik-
te ABD’nin Afganistan’daki varlığına karşı 
bu örgütle işbirliği yaptı. Özellikle ABD’nin 
Afganistan’dan çekilmek için Taliban’la 
müzakereleri yoğunlaştırdığı 2019’dan iti-

baren Tahran’ın Taliban’a yönelik yaklaşı-
mında belirgin bir değişim gözlendi. İran 
bu sürede, biri Kasım 2019’da diğeri de 
ABD’nin Taliban’la anlaşmaya varmasından 
hemen sonra Şubat 2020’de olmak üzere 
Taliban heyetini iki kez ağırladı.

İranlı yetkililer ideolojik farklılıklara rağ-
men Afganistan siyasetinde belirleyici ak-
törlerden birine dönüşen Taliban’la işbirli-
ğini devam ettirmek gerektiğinin farkında-

lar. Bu amaçla İran Taliban için kullandığı 
dili de değiştirdi. Örneğin ülke basınında 
yalnızca Taliban için değil, İran’ın çıkar-
larını tehdit eden birçok grup için yoğun 
şekilde kullanılan, hatta Karabağ savaşında 
dahi önemli bir argüman olarak başvurulan 
“tekfirci-cihatçı” gibi sıfatlar ortadan kalk-
mış durumda.

Bununla birlikte Taliban’ın Afganistan’da 
iktidarı tek başına ele geçirmesi İran açı-
sından kırmızı çizgi olmaya devam ediyor. 
Nitekim Taliban’ın son aylarda merkezi hü-
kümetin varlığını tehlikeye atacak derece-
de hızlı ilerleyişi üzerine Tahran sürpriz bir 
toplantıya ev sahipliği yaptı. İran Dışişleri 
Bakanı Cevad Zarif 7 Temmuz’da başkent-

Dr. Hakkı Uygur
Rahimullah Farzam

GÖRÜŞ 
11.08.2021

ABD’nin Afganistan’dan 
Çekilmesi Bölge Ülkeleri İçin 
Ne Anlama Geliyor?

Afganistan’da ABD ve NATO’nun çekilmesiyle 
ortaya çıkacak olan güç boşluğu birçok bölgesel 
aktörün hem iştahını kabartıyor hem de güvenlik 
kaygılarını artırıyor.

Bu yazı ilk olarak 10.08.2021 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/
abd-nin-afganistan-dan-cekilmesi-bolge-ul-
keleri-icin-ne-anlama-geliyor/2329768
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te Taliban heyeti ile Kabil yönetim heyetini 
ağırladı. Oturumda söz alan Zarif, her iki 
tarafı yeniden müzakere masasına dönmeye 
çağırdı. “Afgan liderler olarak zor kararları 
almalısınız,” diyen Zarif, ülkesinin Afganis-
tan’da çatışan tarafları müzakere masasına 
getirmeye yardım etmeye hazır olduğunu 
açıkladı.

Her ne kadar sınır kapıları dahil İran sınırı-
na yakın bölgeleri ele geçiren Taliban ile şu 
ana kadar pek bir sürtüşme yaşanmadıysa 
da Tahran’da hâkim olan görüş, Afganis-
tan’da Taliban liderliğindeki bir hükümetin 
orta ve uzun vadede İran’ın ulusal çıkarları 
için tehdit olacağı yönünde. Bu amaçla İran 
farklı münasebetlerle Suriye’de kullandığı 
Afgan Fatımiyyun Tugaylarını ülke içinde 
kullanma arzusunu dile getirmiş durumda. 
Geleneksel kültürel kodların her iki yöne-
timde de baskın olması ve dini ağırlıklı yö-
netimlerin kendi içlerindeki azınlık mensu-
bu mezheplere davranış biçimi, Taliban’ın 
ülkeye bütünüyle hâkim olması durumun-
da İran’la ilişkilerde kalıcı bir istikrarın çok 
mümkün olmadığını düşündürüyor.

Rusya

Afganistan’da siyasi çözüme yönelik giri-
şimlerini sürdüren diğer bir önemli aktör 
olan Rusya hem Taliban hem de merkezi 
hükümetle iletişim halinde. Moskova yakın 
zamanda bir dizi Afganlar arası barış görüş-
melerine ev sahipliği yaptı. Rusya, ABD’nin 
çekilmesini Sovyet sonrası dönemde Mos-
kova’nın etkisini yeniden kurgulamak için 
önemli bir fırsat olarak görüyor. Fakat diğer 
taraftan bu çekilmenin yaratacağı boşluğun 
yakın çevresi açısından bir güvenlik riski 
doğurmasını da istemiyor.

Moskova’nın, Afganistan’ın Rusya’yı hedef 
alan veya Kafkasya bölgesindeki ayrılıkçı 
grupları destekleyen radikal unsurların top-
landığı bir bölge haline gelmesi ihtimaline 
yönelik endişeleri de var. Bu nedenle Rus 
yetkililer Afganistan’daki gelişmeleri yakın-
dan takip ediyorlar. Taliban’ın hızlı ilerleyişi 
üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref 
Gani’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Ham-
dullah Muhip liderliğindeki Kabil heyeti 

Temmuz ayında Rusya Güvenlik Konseyi 
Sekreteri Nikolay Patruşev’in davetlisi ola-
rak Moskova’ya gitti. Görüşmede Afganis-
tan’ın kuzeyindeki istikrarsızlığın Rusya ve 
Orta Asya’yı tehdit ettiğine dikkat çekildiği 
ve tarafların güvenlik, terör ve uyuşturucu 
kaçakçılığıyla ortak mücadele konularını ele 
aldıkları belirtildi. Bu görüşmenin akabinde 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus-
ya’nın gerekli olduğu takdirde Kolektif Gü-
venlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) içindeki 
müttefiklerini korumak için Tacikistan’daki 
üssü kullanmaya hazır olduğunu açıkladı.

Rus ordusu ayrıca 6 Ağustos’ta Afganistan 
sınırında Tacikistan ve Özbekistan silahlı 
kuvvetleriyle ortak tatbikat gerçekleştirerek 
sınır bölgelerini ele geçirmiş olan Taliban’a 
gözdağı verdi. Orta Asya’yı ve eski Sovyet-
ler Birliği üyesi devletleri kendi doğal nü-
fuz alanı olarak gören Rusya bu ülkelerin 
güvenlik garantörü gibi hareket ediyor. Bu 
anlamda Afganistan krizi Rusya’nın bu rolü 
için önemli bir meydan okumayı temsil 
ediyor. Fakat Sovyetler Birliği’nin Afganis-

tan’daki kötü tecrübesi nedeniyle Afgan 
halkı nezdinde hayli olumsuz bir imaja sa-
hip olan Rusya’nın tek taraflı bir silahlı mü-
dahalede bulunması muhtemel değil.

Çin

Çin de yeni dönemde Afganistan’da etkin 
olması beklenen ülkelerden biri. Pekin’in 
Afganistan’la ilgili temel kaygısı, ABD’nin 
çekilmesinin ardından yeniden hortlaya-
cak muhtemel istikrarsızlığın bölgeyi Pekin 
açısından bir güvenlik kâbusuna dönüş-
türme olasılığı. Çin Afganistan’da yeniden 
canlanacak DEAŞ ve benzeri oluşumların, 
Sincan Uygur Özerk bölgesinde faaliyet 
gösteren Türkistan İslami Hareketi’ni bes-
leyeceğinden endişe ediyor. Bu bağlamda 
Taliban-Türkistan İslami Hareketi işbirliği 
olasılığı da Pekin’i rahatsız eden ihtimal-
lerden biri. Geçtiğimiz yıllarda Türkistan 
İslami Hareketi üyelerinin Taliban tarafın-
dan eğitilerek Çin’e gönderildiği iddiaları-
nın ardından Pekin’in Afganistan’la ortak 
sınır bölgesi Vahan’da bir askeri üs kurmak 
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istediği gündeme gelmişti. Fakat İslamabad 
ile yakınlığı sayesinde Taliban’la iyi ilişkiler 
geliştiren Pekin, şu ana kadar böyle bir iş-
birliğinin önüne geçmeyi başardı.

Pekin Afganistan’da sorun yaşamamak için 
Taliban’la belli bir dereceye kadar işbirliği 
yapması gerektiğini kabul etmiş durum-
da. Pekin’in bu sıcak tavrına Taliban’dan 
da olumlu yanıt geldi. Geçtiğimiz günlerde 
Çinli yöneticilerin daveti üzerine Pekin’e 
giden Taliban heyeti “Çin’in içişlerine ka-
rışmama ve Afganistan topraklarını Çin’in 
ulusal güvenliğini tehdit edecek gruplar 
tarafından kullanılmasına izin vermeme” 
sözü verdi. Buna ek olarak Afganistan, 
Çin’in Kuşak ve Yol projesinin güzergahın-
da bulunması nedeniyle de Pekin açısından 
önemli bir ülke. Pekin gerek Afganistan’da-
ki kargaşanın Sincan bölgesini etkilememe-
si için gerekse Kuşak-Yol projesinin güvenli-
ği açısından istikrarlı bir Afganistan’ı tercih 
ediyor. Çin askeri müdahalede bulunmak 
istemediği Afganistan’da ekonomik alanda 
aktif rol oynamak istiyor.

Hindistan

Bölgenin diğer önemli güçlerinden Hin-
distan’ın Afganistan politikası geleneksel 
rakibi Pakistan’ın nüfuzuna karşı koymak 
ve Afganistan’ın Hindistan karşıtı aşırılıkçı 
gruplar için bir üs haline gelmesine engel 
olmak şeklinde özetlenebilir. Pakistan’ın 
güdümünde hareket ettiği gerekçesiyle Tali-
ban’la uzun zamandır temas kurmayan Yeni 
Delhi yönetimi bu politikasını değiştirdi. 
Taliban’ın kontrol ettiği alanı hızla geniş-
letmeye başlamasıyla birlikte Hint yetkililer 
Taliban ile doğrudan görüşmelerde bulun-
dular. Ayrıca Dışişleri Bakanı Subrahman-
yam Jaishankar Afganistan’daki gelişmeleri 
ele almak üzere İran ve Rusya’ya diplomatik 
ziyaretlerde bulundu. Başbakan Narendra 
Modi liderliğinde uluslararası arenada daha 
aktif bir rol oynamaya çalışan Hindistan, 
Afganistan’da daha etkin olmak isteyecektir.

Sonuç olarak, Afganistan’da ABD ve NA-
TO’nun çekilmesiyle ortaya çıkacak olan 
güç boşluğu birçok bölgesel aktörün hem 
iştahını kabartıyor hem de güvenlik kaygı-
larını artırıyor. Pakistan ve İran gibi ülkeler 
Afganistan’daki istikrarsızlığı ve Taliban 
üzerindeki nüfuzlarını kullanarak ya da 
yeni milis grupları kurarak etki alanlarını 
genişletmeyi hedeflerken Çin ve Rusya Af-
ganistan’daki istikrarsızlığın kendi sınır ve 
nüfuz alanlarına sirayet etmesinden korku-
yor. Bu ülkeler iki taraf arasında bir güç pay-
laşımı beklentisiyle hem Taliban hem Kabil 
hükümetiyle temas halinde.

Nihayetinde Afganistan sorununa müdahil 
olan aktörlerin hedefi nüfuz alanlarını gü-
venceye almak ve Afganistan krizinin sınır-
ların ötesine taşmasını engellemek. Türkiye 
başta Kabil Havalimanı olmak üzere Afga-
nistan’la ilgili planlarında bu çok aktörlü 
alandaki farklı çıkar kümelerini ve kaygan 
ittifakları göz önünde bulundurmalı. Özel-
likle “B Planı” olarak nitelendirilebilecek 
Kuzey Cephesinin hızlı bir şekilde çözül-
mesi, Pakistan’ın Türk önerisi konusunda 
sessizliğini koruması, merkezi hükümetin 
Taliban saldırıları karşısında şüphe çekecek 
ölçüde etkisiz kalması evdeki hesabın çok 
dikkatli yapılması gerektiğini gösteriyor. İ
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Uluslararası alanda devletlerin, şirketlerin 

ve birtakım kuruluşların maruz kaldığı si-

ber saldırılardan sonra İran’da da iki önemli 

saldırı yaşandı. Birinci saldırı, 9 Temmuz 

Cuma günü ulusal demir yolları hattının 

elektronik sistemlerine gerçekleştirilmişti. 

İkinci saldırı ise demir yollarına yapılan sal-

dırıdan bir gün sonra, 10 Temmuz Cumarte-

si günü Yol ve Şehircilik Bakanlığının bilgi-

sayarlarına, web sitesine ve internet altyapı 

sistemlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. 

İran kritik altyapılarını doğrudan hedef 

alan her iki saldırı sonrası ilgili kurumlar 

hasar tespit ve saldırının kaynağı konusun-

da soruşturma başlattı.

Demir yollarına yapılan siber saldırıların, 

trenlerin seferlerini kontrol ve koordine 

eden teknik altyapıyı hedef aldığı belirtil-

di. Ayrıca saldırı sonrasında tren istasyon-

larındaki elektronik gösterge panellerinde 

Devrim Rehberi Hamenei’nin ofis telefonu 

da yer alıyordu. Saldırıyı gerçekleştiren ha-

ckerlar, yaşanan gecikmelerle ilgili bilgi al-

mak için aranacak telefon numarası olarak 

Hamenei’nin numarasını paylaşmıştı.

Yol ve Şehircilik Bakanlığına yönelik ikinci 
saldırıda ise personel bilgisayarları ve genel 
olarak Bakanlığın internet altyapısı hedef 
alındı. Saldırının teknik ya da maddi ola-
rak ne tür bir zarara neden olduğu henüz 
bilinmiyor. Yetkililer söz konusu saldırıya 
dair Bakanlığın teknik ekiplerinin soruş-
turma başlattığını bildirdi. Ayrıca İletişim 
ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed 
Cevad Azeri Cehromi, siber saldırıya dair 
personele yönelik bir uyarı yaptı. Cehromi, 
bu saldırıların 2018 yılında gerçekleştirilen 
ransomware (fidye yazılımı) saldırılarına 
benzer bir saldırı olduğunu ve tüm devlet 
kurumlarının olası fidye yazılımı saldırısı 
durumunda yetkililerle/teknik ekiplerle ir-
tibat kurmaları gerektiği konusunda uyardı.

İran’da peş peşe gerçekleşen bu iki saldırı-
nın neden olduğu zararlar henüz net olarak 
bilinmemektedir. Saldırının arkasında han-
gi aktör veya aktörlerin olduğu da tartışılan 
konular arasındadır. Sosyal medyada ve bazı 
haber kaynaklarında saldırıların arkasın-
da İsrail’in olabileceği dile getirilmektedir. 
Geçmişte İran’a çok defa siber operasyon 
yürüten İsrail’in, 2020 Mayıs ayında İran 
Bender Abbas Limanına yönelik gerçekleş-
tirdiği siber saldırılara sıklıkla atıf yapılarak 
bu saldırının da İsrail tarafından yapıldığı 
öne sürülmektedir.

İddialarda adı geçen diğer aktör de İranlı 
muhalif hacker gruplarıdır. Tahran’ın po-
litikalarına karşı olan çok sayıda hacker 
grubunun varlığı bilinmektedir. Söz konu-

su saldırıyı da bu gruplardan birinin ya da 
birkaçının yapmış olabileceği değerlendi-
rilmektedir. Bu noktada, Yol ve Şehircilik 
Bakanlığına yapılan saldırılarda hacklenen 
bir personel bilgisayarından görüldüğü ka-
darıyla saldırgan hacker grubu, Bakanlığa 
yapılan saldırıyla birlikte demir yollarına 
yapılan saldırıyı da üstlenmiştir. Dolayısıyla 
operasyonun arkasında İranlı muhalif hac-
ker gruplarının olduğu düşüncesi daha ağır 
basmaktadır.

İran’ı âdeta alarm durumuna sevk eden iki 
kritik siber saldırıdan sonra yetkililer olası 
fidye yazılımı operasyonuna karşı da uyarı 
yaptı. Geçmiş yıllarda benzer siber saldırı-
ların ardından fidye operasyonlarına maruz 
kaldıklarını ifade eden yetkililer, kritik alt-
yapıları hedef alan son iki saldırının ardın-
dan benzer bir tehlike ile karşılaşabileceği 
uyarısı yaparak siber olaylara müdahale ko-
nusunda görev yapan ilgili devlet kurumla-
rının derhâl bilgilendirilmesini söyledi.

İran’ın en önemli kritik altyapılarından olan 
demir yolları sistemlerine ve bu sistemleri 
kontrol eden Yol ve Şehircilik Bakanlığı-
na yapılan saldırıların nihai hedefinin ne 
olduğu netlik kazanmadı. Ancak uzman 
yorumları, bu saldırıların doğrudan kritik 
altyapıları hedef almasından dolayı failin 
devlet destekli bir aktör olduğu konusuna 
yoğunlaşmaktadır. Diğer yandan Tahran yö-
netimine muhalif olan İranlı hackerların da 
bu tarz bir eyleme girişebileceği değerlen-
dirilmektedir. Söz konusu saldırıların nihai 
hedefinin devlet kurumları olmasından ha-
reketle burada bir fidye yazılımı saldırısının 
söz konusu olamayacağını söylemek müm-
kündür. Yapılacak olan teknik incelemeler 
sonucu İranlı yetkililer bir açıklama yapar-
larsa operasyonun mahiyetinden ve saldırı 
sonrası tespit edilen zararlardan hareketle 
failin tespit edilebileceği söylenebilir. İ

Ersin Çahmutoğlu

HABER ANALİZ 
13.07.2021

İran’da Kritik Altyapılar  
Yeniden Siber Saldırıların 
Hedefinde
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Taliban’ın son günlerdeki ilerleyişi ile Afga-
nistan’daki göç hareketliliği artarken Afgan 
göçmenler kamuoyunun gündemine otur-
du. Afganistan, göç ve mülteci krizi mese-
leleriyle uzun yıllar önce tanışmış ve Soğuk 
Savaş Dönemi’nde oransal olarak olmasa da 
sayısal olarak dünyada en fazla göç vermiş 
ülkedir. 1978 yılında Marksist subayların 
darbesi sonucunda ülkede Sovyet yanlısı bir 
rejim kurulmasının ardından ülke genelin-
de çeşitli İslami gruplar silahlı bir direniş 
başlatmıştır. Çatışmaların iç savaşa dönüş-
mesiyle Afganlar, komşu ülkeler olan İran 
ve Pakistan’a sığınmaya başlamıştır. 1979’da 
Sovyet ordusunun Afganistan’ı işgal etme-
si ve mücahitleri desteklediği düşünülen 
kırsal alanların bombardımana tutulması 
sonucunda yaklaşık dört milyon insan Pa-
kistan’daki mülteci kamplarına kaçmış, 2 
milyon kadar insan da ülke içinde yer değiş-
tirerek rejimin güçlü olduğu kent merkezle-
rine yerleşmiştir. 1992-1996 yılları arasında-
ki iç savaş döneminde ve Taliban yönetimi 
sırasında da dışarıya göçler devam etmiştir. 
ABD’nin 2001’deki askerî müdahalesi sonra-
sında Afganistan bugün de barışın hüküm 

sürdüğü bir ülke sayılmaz. Taliban’ın son 
aylardaki ilerleyişi, Afganistan-Pakistan-İ-
ran-Türkiye güzergâhında yeni bir düzensiz 
göç dalgası başlatmıştır. Taliban, İran sını-
rındaki veya sınıra yakın iller olan Herat, 
Hilmend, Nimruz ve Kandahar’ın yanı sıra 
birçok büyük ili ele geçirmiş durumda-
dır. Ülkede devam eden yoğun çatışmalar 

dikkate alındığında düzensiz göçmenlerin 
sayısında ciddi artışlar beklenebilir. Ayrıca 
çatışmaların iç savaşa evrilmesi durumunda 
ise göçün boyutu ve yoğunluğu kalıcı bir ni-
teliğe dönüşebilir.

Göçe İten Sebepler

Afganistan’ın dışarıya verdiği göç sadece iç 
çatışmalar ve siyasal karmaşayla açıklana-
maz. Afganistan’dan diğer ülkelere düzen-
siz göç; güvenlik sorunu başta olmak üzere 
ülkedeki ekonomik koşullara bağlı olarak 
azalıp artarak süreklilik kazanmıştır. ABD 
ve Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihin-
de imzalanan ve ABD’nin Mayıs 2021’e ka-
dar Afganistan’dan çekilmesini öngören 
Doha Anlaşması’ndan sonra Taliban, ülke 
içerisindeki etkinliğini artırmış ve ABD 
güçlerinin ülkeyi terk etmeye başlamasıyla 

ülkenin büyük bir kısmını hızlı bir şekilde 

kontrol altına almayı başarmıştır. Bu durum 

karşısında ortaya çıkan endişe, var olan dü-

zensiz göçün yoğunluk kazanmasına neden 

olmuştur. Ayrıca Afganistan ciddi ekono-

mik sorunlarla boğuşan bir ülkedir. Her ne 

kadar resmî işsizlik oranı 2020 yılı itibarıy-

la %11,6 olarak açıklansa da gerçek rakam 

bunun çok üstündedir. Ülkede son aylarda 

artan çatışmalara bağlı olarak ekonomik 

faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi sonucu 

ekonomik sorunlar daha da derinleşmiştir. 

Bütün bu negatif unsurlar, Afgan halkının 

başka ülkelere göç etmelerinin sebepleri 

arasındadır. Nitekim bugün on binlerce Af-

gan, Pakistan ve İran’ın yanı sıra Körfez ül-

kelerinde işçi olarak çalışmaktadır. Göçün 

temel sebepleri arasında ülkede son gün-

lerde ortaya çıkan istikrarsızlığın yanı sıra 

ekonomik sorunlar ve geleceğe dair kaygılar 

gösterilebilir. Bununla birlikte İran faktörü-

nü de unutmamak gerekir. Bilindiği üzere 

İran, yaklaşık 3,5 milyon Afganistanlı sığın-

macıya ev sahipliği yapmaktadır. ABD’nin 

Mayıs 2018’de Nükleer Anlaşma’dan çekil-

mesi ve İran’a ağır yaptırımlar uygulaması 

dövizde büyük dalgalanmalara yol açmış 

ve bu durum, İran’da çalışmakta olan Afgan 

göçmenleri de etkilemiştir. Bu gelişme kar-

şısında yeni arayışlara giren Afgan göçmen-

ler, krizin daha şiddetli bir şekilde hissedil-

meye başlamasıyla yeni ülkelere yönelmiş ve 

Türkiye bu konuda ilk hedef ülkelerden biri 

hâline gelmiştir.

Hangi Güzergâhı 
Kullanıyorlar?

Afgan göç dalgası yoğun olarak Türkiye’nin 

doğu komşularından olan İran üzerinden 

gerçekleşmektedir. Nitekim yasa dışı giriş 

İRAM
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Düzensiz Afgan Göçü

Afganistan’daki istikrarsızlık, İran ve Türkiye 
arasındaki düzensiz Afgan göçü nedeniyle 
yeni sorun alanlarını beraberinde getirme 
potansiyeline sahiptir.
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yapan göçmenler, özellikle Türkiye’nin sınır 
kenti olan Van’da görünürlük kazanmıştır. 
İran üzerinden Türkiye’ye giren Afgan göç-
menler, iki güzergâhı kullanmaktadır. Bi-
rinci güzergâh Afganistan’ın İran sınırında 
bulunan Nimruz, Farah ve Herat illerinden 
doğrudan İran’a ulaşmaktadır. Ancak geçen 
yıl meydana gelen hadiselerden dolayı son 
dönemde alternatif güzergâhlar ön plana 
çıkmıştır. 2 Mayıs 2020 tarihinde Herat’ın 
Zülfikar bölgesinden İran’a kaçak giriş ya-
pan 57 Afgan düzensiz göçmenin İran sınır 
muhafızları tarafından Herirud Nehri’ne 
atılmasıyla göçmenlerin yarısı boğularak 
hayatını kaybetmiştir. Bu olaydan kısa bir 
süre sonra 4 Haziran 2020 tarihinde 13 Af-
gan düzensiz göçmeni taşıyan otomobile 
Yezd’de ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını 
kaybetmiş ve 10 kişi yaralanmıştır. Bu yüz-
den son dönemde Afganistan’ın çeşitli sınır 
bölgelerinden İran’a doğrudan giriş yapmak 
yerine Afganistan-Pakistan-İran güzergâhı 
kullanılmaktadır. Pakistan üzerinden İran’a 
giriş yapan ve oradan da Türkiye’ye ulaşma-
ya çalışan düzensiz göçmenlerin hareket 

noktası, Afganistan’ın İran ve Pakistan ile 
sınırları bulunan Nimruz ilidir. Kaçakçılar 
tarafından bu ildeki yurt ve pansiyonlarda 
toplanan düzensiz göçmenler, gruplar hâ-
linde Pakistan tarafına geçmekte; oradan 
da İran ve Pakistan sınırındaki Taftan Dağı 
bölgesinden İran’a giriş yapmaktadır. Taftan 
Dağı üzerinden İran’a giriş yapan düzensiz 
göçmenler eski güzergâh olan Taftan-Kir-
man-Yezd-Isfahan-Tahran-Urumiye yerine 
alternatif güzergâh olan Taftan-Bender-i 
Abbas-Şiraz-Isfahan-Tahran-Urumiye gü-
zergâhını kullanmaktadır. Söz konusu gü-
zergâhın uzunluğu yaklaşık 3.250 km’dir. 
Tahran’a ulaşan düzensiz göçmenler, Tür-
kiye’ye geçiş yapmak için Urumiye, Hoy ve 
Selmas şehirlerine gönderilmektedir. Bu-
raya kadar ulaşan düzensiz göçmenlerin, 
kaçak bir şekilde sınır bölgelerinden Türki-
ye’ye girişleri sağlanmaktadır.

İran Neden Geçişlere  
Göz Yumuyor?
İran, düzensiz Afgan göçmenlerin Türki-
ye’ye geçişlerine “göz yumma” politikası 

uygulamaktadır. Aksi hâlde 3.250 km’lik bir 
mesafeyi İran güvenlik noktalarına yakalan-
madan geçmek mümkün değildir. İran’ın 
başvurduğu bu göz yumma politikası, Tah-
ran-Ankara arasındaki bölgesel rekabetten 
bağımsız olarak düşünülmemelidir. Tah-
ran böylelikle dönemsel olarak hemen her 
yıl İran’a çalışmak amacıyla gelen düzensiz 
göçmenlerin hem ülke içerisinde birikmeye 
başlamasını engelleyerek göçmen yükünü 
hafifletmekte hem de Türkiye ile bölgesel 
rekabeti bağlamında göçmen kartını bir 
baskı aracı olarak kullanmaktadır. Türki-
ye’nin, ABD’nin Afganistan’dan çekilme 
sürecinde Kabil Havalimanının güvenliğini 
üstlenme noktasındaki stratejik adımları, 
Tahran’ı rahatsız etmiştir. Özellikle Ka-
rabağ’ın işgalden kurtarılmasından sonra 
Türkiye’nin, İran’ın kuzeyinden doğusuna 
uzanan bölgesel etki alanını genişletme 
çabaları, İran’da “Türkiye tarafından kuşa-
tıldığı” algısını oluşturmuştur. İran’ın Afgan 
göçmenler konusunda izlediği bu politika-
lar bir yandan İran’ın Afgan göçmen yükünü 
hafifletirken diğer yandan Türkiye’nin iç si-
yaset gündemini de şekillendirmektedir. Bu 
bağlamda İran, göçün önünü açarak Türki-
ye’de tartışmalı başlıklardan olan ve iktidar 
ile muhalefet partileri arasında gerginlik ya-
ratan “mülteci sorunu”nu daima gündemde 
tutan bir baskı politikası da izlemektedir. 
Kabil yönetimi ve Taliban arasındaki krizin 
derinleşmesi ve ülkenin yeni bir iç savaşa 
sürüklenmesi durumunda da söz konusu 
düzensiz göç artarak devam edecektir. Böy-
lelikle ABD yaptırımları ve koronavirüs sal-
gını ile ekonomisi zor durumda olan İran, 
kendisine yönelecek yeni göç dalgalarını 
da yüksek bir ihtimalle Türkiye’ye kanali-
ze edecektir. Dolayısıyla Afganistan’daki 
istikrarsızlık, İran ve Türkiye arasındaki 
düzensiz Afgan göçü nedeniyle yeni sorun 
alanlarını beraberinde getirme potansiyeli-
ne sahiptir. İ
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Önünde engel gibi görünen yasaklar, İran 
sinemasının aldığı ivmede önemli rol üst-
lenir. Alanı daraltan sınırlar, derinleşme 
imkânını da beraberinde getirerek katmanlı 
bir yapı ortaya çıkarır ve metaforların gücü-
nün keşfedilmesini sağlar. Öyle ki sinema 
sahasında can damarı işlevi gören meta-
forlar, sanatçılara geniş bir ifade alanı açar. 
Belki de bu yüzden sinema, İran’da en çok 
rağbet gören alanlardan biridir.

Aile ölçeğinde bağımlılık ve sefalet döngü-
sünü resmettiği Ebed u Yek Ruz/Müebbet 
ve Bir Gün (2016) filmiyle dikkatleri üzerine 
çeken ve 34. Fecr Film Festivali’nde dokuz 
dalda Kristal Simurg’u kucaklayan genç yö-
netmen Said Rustayî, Metri Şiş o Nim/Met-
resi Altı Buçuk (2019) filmiyle yine toplumu 
çepeçevre kuşatan uyuşturucu bağımlılığı 
konusuna eğilir. Bir uyuşturucu tacirinin 
peşine düşen narkotik şubenin gelgitlerinin 
anlatıldığı ve çetrefilli bir meselenin ustalık-
la işlendiği Metresi Altı Buçuk, 37. Fecr Film 
Festivali’nden en iyi ses, en iyi kurgu ve izle-
yici ödülünü alırken 32. Tokyo Uluslararası 
Film Festivali’nden Rustayî’ye en iyi yönet-
men ve (Nasır Hakzad rolüyle) Nevid Mu-

hammedzade’ye en iyi erkek oyuncu ödü- 

lünü getirir.

Prologdaki Metafor: Gölge

Filmin minyatürü şeklinde okunabilecek 

proloğuyla Rustayî, son derece başarılı bir 

metafor kurar. Birbiri üstüne kapanan kapı-

ları aralayan narkotik amiri, izlenen gölge, 

kimsenin sahiplenmediği uyuşturucu mad-

de, gölgenin peşinde koşturan narkotik me-

muru, bir inşaat çukuruna düşen/gömülen 

gölge ve çukurun/gölgenin üzerine örtülen 

toprak…

Birbiri üstüne kapanan kapılar; bağımlılık 

meselesinde çözüme ulaşıldığı sanılan her 

an bir başka düğümle karşı karşıya kalın-

dığını vurgular. Sıkı bir takip sahnesiyle 

narkotik şubenin hep gölgeleri/bağımlıları 

kovaladığının altı çizilir. Suçu (uyuşturucu 

paketini) ise kimse sahiplenmez. Narko-

tik memurları gölgenin peşine düşmüşken 

narkotik amirleri işin içinde bir başka işin 

olduğunun farkındadır. Her bağımlı bir 

gölgedir, eski kimliğini örtbas etmesiyle 

uyuşturucu taciri Nasır Hakzad da bir göl-

gedir. Gölgeler yeniden doğabilir, yeni bir 

kimlikle, yeni bir suçla durmadan kötülüğü 

çoğaltabilirler. Nihayet gölgeler/bağımlılar, 

metresi altı buçuk tümenden kendilerine 

biçilmiş kefenle hep bir çukurun içindedir. 

Eski, kırık dökük kanalizasyon boruları-

nı mesken edinen merkezin dışına itilmiş 

gölgeler/bağımlılar, bağımlılık çukurunun 

içinde yeninin/yarının inşasında birer harç-

tır. Altı buçuk milyon bağımlı (yaşayan ölü) 

için İran bir çukurdur/kabirdir.

Şehrin Hazmedemedikleri 
ya da Bağımlılar

Nasır’ın uyuşturucu kuryelerinden İnek 

Hasan’ın [Mehrcui’nin Gav/İnek (1969) fil-

mine telmihle bir bakıma iktidarın ve hal-

kın] mide ve bağırsaklarının röntgeninin 

çekilmesiyle bağımlıların yaşadıkları/sığın-

dıkları mekân arasında bir analoji de müm-

kündür. Rustayî, Metresi Altı Buçuk’la Tah-

ran’ın göbeğinde beton kanalizasyon boru-

larının içine yerleşmiş bağımlılarla İran’ın iç 

bünyesinin (mide ve bağırsaklarının) rönt-

genini çeker. Şehrin bünyesi dışına attığı, 

hazmedemediği atıkları olarak bağımlılar, 

yeniden sindirilmek üzere merkeze (polis 

merkezine) götürülür.

Filmde sahipsiz kalan uyuşturucu paketi 

(suç), herkesi zor durumda bırakır. O göl-

geden bu gölgeye sıçrayan suçun asıl mü-

sebbibi bulunamaz. Nasır Hakzad, iki sene 

önce dokuz kilo uyuşturucuyla yakalanan 

ve idam cezasına çarptırılan Ali Rüstemî’dir 

aslında; yani o da bir gölgedir. Ali ismiyle Şii 

geleneğe Rüstemî ismiyle de Pers anlatısına 

telmihte bulunulur.

Kendi kendine yeten, hiçbir şeye ve hiç kim-

seye muhtaç olmayan anlamını taşıyan Sa-

Ayşe Pay

GÖRÜŞ 
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Çıkmaz Sokağın  
Gölgeleri/Bağımlıları:  
Metresi Altı Buçuk

Metresi Altı Buçuk filminde Rustayî, metaforlarla 
suçu yer yer iktidara yükleyip halkı temize 
çıkarırken diyaloglara yüklediği anlamlarla 
iktidarı aklamayı başarır.
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med/amir (yasama), film boyunca terfi ar-
zusunun altı çizilse ve rüşvet alma ihtimali 
gibi şüpheler uyandırılsa da filmin sonunda 
temize çıkarılır. Övülmüş, beğenilmiş, met-
hedilmiş anlamını taşıyan Hamid/memur 
(yürütme), “Bizim görevimiz bize söylene-
ni yapmak.” şeklinde tekrar ettiği gibi film 
boyunca gölgelerin peşindedir. Arapça nasr 
“yardım etmek” kelimesinden türeyen, 
yardım eden, el uzatan gibi anlamlarıyla 
(yargının muhatabı olarak) Nasır, yakın ak-
rabalarına kol kanat gerer. Elham’ın (eski 
nişanlısının) bir başkasıyla evlenmek üzere 
olduğu gerçeğiyle de Nasır’ın yersiz yurtsuz-
luğunun, tutunamayışının bir kez daha altı 
çizilir. Yine Arapça nusret “yardım etmek” 
kelimesinden türeyen ve muzaffer, galip, 
fatih anlamlarını taşıyan Mansur, Nasır’ın 
en küçük yeğenidir. Nasırlar kurtulamasa 
da Mansurlar darağacından/dar, boğucu, 
çıkmaz sokaktan kurtulacak ve muzaffer 
olacaklardır.

Bir Çıkmaz Sokak Olarak 
İran

Darağacı ve Nasır’ın evinin bulunduğu dar 
ve çıkmaz sokak arasında yapılan paralel 
kurgu, aslında gölgelerin zaten kefenlendi-
ğinin bir işaretidir. O sokak da bir bakıma 
darağacıdır, Nasır’ın ve altı buçuk milyo-
nun hayatını katleden bir darağacı… Dar, 
çıkmaz, boğucu sokaklarda soluksuz ko-
şuşan gölgeler, anbean çukurlara düşüverir. 
Gölgenin varlığından bihaber buldozerler 
çukurları doldururken sistem, toprağa bu-
lanmış gölgelerin üzerinden silindir gibi 
geçiverir.

Nasır’ın, yeğenlerine İran dışında (Kana-
da’da) bir gelecek araması, sağlıklı bir bede-
nin ve zihnin ancak İran dışında filizlenebi-
leceği umudunu taşır. Darağacına gidecek 
bir adamın son dileği küçük yeğeninin jim-
nastik hareketlerini izlemektir. Handiyse 
bir rüya gibi çizilen bu sahneyle sağlıklı, 
dinç ve körpecik bedeniyle küçük Mansur, 
bütün azalarının sağlıklı oluşu ve komutla-
rını dinleyişiyle sıhhatli bir İran’a duyulan 
özlemin temsilidir.

Yönetmenin Dilemması: 
Halkı mı Temize Çıkarmalı 
İktidarı mı?

Rustayî, filmin çatısını çeşitli ikililer ara-
sındaki gerilimler üzerine kurar: Narkotik 
memurları-bağımlılar, uyuşturucu taci-
ri-narkotik amiri (Nasır-Samed), narkotik 
amiri-narkotik memuru (Samed-Hamid), 
sakat baba ve çocuğu… Memurlar-bağımlı-
lar arasındaki kovalamaca ve amir-memur 
arasındaki tutanak krizi bitmezken sistem 
içerisinde tutunabilmek için herkes birbi-
rini harcar. Sakat baba ve çocuğuyla ikti-
dar ve halk arasında da bir analoji kurmak 
mümkündür. Uyuşturucu pazarlayan sakat 
baba, suçu on iki yaşındaki günahsız ço-
cuğuna, Vahid’e yıkmakta en ufak bir beis 
görmez. Filmin Telegram versiyonunda kız 
çocuğunun karakolda babasına (karısında 
uyuşturucu yakalanan Rıza’ya) çıkışma sah-
neleri de halk ve iktidar arasındaki gerilimi 
yansıtır. Baba/iktidar günahı zorla anneye, 
dolayısıyla çocuklara/halka yükleyerek on-
ları çıkışsız bir durumda bırakmıştır.

Elden ele dolaştırdığı kelepçeyle Rustayî, 
suçun asıl sahibini sorgular. Kelepçe (suç is-
nadı) amir, memur ve uyuşturucu kaçakçısı 
arasında gidip gelir. Yönetmen bu üçlüyü bir 
bütünün parçası şeklinde okur. Filmin belli 
bir bölümünde ise Nasır (antikahraman), 
kahramanlaştırılır; Rustayî halkın yanında-
dır. Metresi Altı Buçuk’un 1398 yılı (21 Mart 
2019-20 Mart 2020) gişe verileri sonrasında 
İran sinemasında komedi dışında en çok 
hasılat yapan film olarak kayıtlara geçişi de 
Rustayî’nin mesajının halka ulaştığının de-
lili sayılabilir. Filmin bittiği düşünüldüğü 
bir anda ise asıl kahraman (Samed) tekrar 
beliriverir. Samed mahkûm ettiği gölgenin 
ızdırabıyla baş başadır ve makamını bırak-
mıştır. Filmin başında terfi uğruna boşan-
dığı karısıyla tekrar evlendiği ve Nasır’ı da 
bu yüzden yakaladığı gibi düşünceler telkin 
edilmeye çalışılsa da filmin sonunda Sa-
med/iktidar temize çıkarılır. Samed/iktidar 
her şeyi görmekte Nasır’ın da bir gölge oldu-
ğunu bilmektedir.

Oyun İçinde Oyun ya da 
Herkes Birbirinin Gammazı

Rustayî hilebâzlığı ve içinden çıkılamayan 
sefalet döngüsünü ilk uzun metrajıyla aile 
ölçeğinde ikinci uzun metraj çalışmasıyla 
toplumsal ölçekte ele alarak İran toplumu-
nu çepeçevre saran “oyun içinde oyun” ima-
sını güçlendirir. Kimin doğru kimin yalan 
söylediği hep bir muammadır. Herkes birbi-
rinin gammazıdır, hem aile ölçeğinde (Mü-
ebbet ve Bir Gün) hem de toplumsal ölçekte 
(Metresi Altı Buçuk).

Senaryosu Kültür ve İslami İrşad Bakanlı-
ğı tarafından defalarca reddedilen Metresi 
Altı Buçuk’un proloğunda birbiri üstüne 
kapanan kapılarla oyun içinde oyun iması 
resmedilir. Yine filmin piyasaya sürülen ori-
jinal hâli ve Farsça bir Telegram hesabında 
(dolayısıyla halk arasında) yayımlanan ver-
siyonu arasındaki kurgusal farklar da oyun 
içinde oyun imasının bir İran karakteristiği-
ne dönüştüğünün altını çizer. Nihayet içine 
düştüğü dilemmayla Rustayî, metaforlarla 
suçu yer yer iktidara yükleyip halkı temize 
çıkarırken diyaloglara yüklediği anlamlar-
la iktidarı aklamayı başarır. Kapanmamış 
dosyalarla açılan film, gölgelerin mahku-
miyetiyle ve çözülememiş pek çok dosyayla 
bitiverir. İ
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Son günlerde İran üzerinden Van ve Ağrı’ya 
gelerek Türkiye’ye giriş yapan Afganistan-
lılara yönelik haberler, Türk kamuoyunun 
gündemini meşgul ediyor. Birkaç yıldır 
zaten İran topraklarından Türkiye’ye dü-
zensiz Afganistanlı göçü düşük yoğunluklu 
bir şekilde devam etmekteydi. Bu durumun 
muhtelif gerekçeleri olmakla birlikte yakın 
zamanda tartışmalara konu olan Afganis-
tanlı göçmenlerin girişi, bazı yönleriyle 
daha önceki geçişlerden farklılaşıyor.

Halihazırda küçük gruplar şeklinde görü-
len ve ilgili kurumlar tarafından kontrol 
altına alınan göçü, yakın dönemde Afga-
nistan’da meydana gelebilecek milyonluk 
hareketliliğin öncülü olarak ciddiye almak 
gerekir, ki Türkiye’nin sınır güvenliği konu-
sunda bazı tedbirler aldığına da şahit olu-
yoruz. Bu noktada Afganistan ve Pakistan 
menşeli göçün transit ülkesi İran’ın rolü 
önem arz ediyor.

Sınıra çekilen duvar 
meselesi

İran sınırının Suriye’den sonra Türkiye’nin 

göç dalgasına maruz kalabileceği ikinci 

bölge halini almış olduğunu söyleyebiliriz. 

İran, sınır güvenliği ve merkezi otoritenin 

taşradaki kontrolü açısından Suriye ile 

karşılaştırılamayacak durumda olsa bile 

birkaç yıldan beri Afganistanlıların, İran’ı 

(kuzey-güney hattında) neredeyse boydan 

boya kat ederek Batı Azerbaycan’ın Urmiye, 

Salmas ve Hoy hattından Türkiye’ye kitle-

ler halinde giriş yapabiliyor olması akla pek 

çok soru getiriyor. Buna mukabil Türkiye 

bir süredir Iğdır-Ağrı/Van-Hakkari düzle-

mindeki İran sınırına, zahmetli ve de ol-

dukça masraflı bir proje olarak beton duvar 

çekiyor, hendek kazıyor ve sınır güvenliği 

teçhizatlarını modernize ediyor. İran-Tür-

kiye sınırına çekilen setin bir yandan yasa 

dışı geçişler ve kaçakçılığı önlemesi, diğer 

yandan terör örgütü PKK’nın bölgedeki 

manevra kabiliyetini kısıtlaması öngörülü-

yor. Bu adımların geleceğe yönelik tedbirler 

olduğu ve Türkiye’nin bölgedeki olası istik-
rarsızlıklara hazırlandığı anlaşılıyor.

Her ne kadar İran Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Said Hatibzade, sınır hattına çekilen 
duvarı olumlu karşıladıklarını belirtse de 
sabık İran Cumhurbaşkanı bir konuşma-
sında “Duvar çekme dönemi sona ermiş-
tir.” demekten geri durmamıştı. Hükümet 
kanadından daha net bir ifade bir önceki 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Ko-
ruma Teşkilatı Başkanı İsa Kelanteri’den 
gelmiş, Kelanteri duvarın çevreye zarar 
verdiğini ileri sürerek itirazlarını, Dışişleri 

Bakanlığı üzerinden Türk yetkililere akta-
racaklarını belirtmişti.

İran’da siyasi elitler de dahil olmak üze-
re belli kesimlerin bu girişimden rahatsız 
oldukları ayan beyan ortada. İran sınırına 
duvar çekilmesinin “Türkiye’nin güvenli-
ğiyle” gerekçelendirilmesine eleştiriler geti-
riyorlar. Güvenlik duvarına yönelik değişen 
tonlarda tepkiler, İranlı siyasetçiler ve ulus-
lararası ilişkiler uzmanları bir yana, çev-
re bilimcilerden kültür adamlarına değin 
geniş bir yelpazeden geliyor. Zira pek çok 

Dr. Umut Başar

GÖRÜŞ 
19.08.2021

İran Üzerinden  
Türkiye’ye Düzensiz  
Afganistanlı Göçü

İran’da mukim Afganların serbest dolaşım hakkı 
olduğundan Türkiye sınırına yönelmiş olmaları 
bir noktaya kadar anlaşılabilir olmakla birlikte 
çıkış noktası Afganistan olanların İran’ı geçerek 
Türkiye’ye yönelmeleri dikkat çekici.

Bu yazı ilk olarak 18.08.2021 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran- 
uzerinden-turkiye-ye-duzensiz-afganistanli- 
gocu/2338828
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İranlı uzmana göre İran sınırı, Türkiye’nin 
milli güvenliğini olumsuz etkileyecek ge-
lişmelere sahne olmamakta. İran’da mukim 
Afganistanlıların ülkede serbest dolaşım 
hakkı olduğundan Türkiye sınırına yönel-
miş olmaları bir noktaya kadar anlaşılabilir 
olmakla birlikte çıkış noktası Afganistan 
olanların dahi İran’ı bir şekilde geçerek Tür-
kiye’ye yönelmeleri dikkat çekici bir durum 
teşkil ediyor.

Türkiye’nin sınırına güvenlik duvarı çeker-
ken İran’ı suçlayıcı bir dil kullanmamasına, 
hatta bunun da ötesinde İranlı yetkililerle 
koordinasyon içerisinde olmasına rağmen 
İran’dan yükselen hoşnutsuzluğun psikolo-
jik olduğu kadar politik boyutu da bulunu-
yor. Psikolojik açıdan bakıldığında, pek çok 
İranlı, Türkiye’nin bu girişimle İran’ı, Irak 
ve Suriye gibi istikrarsız bir komşu olarak 
algıladığını düşünüyor. Politik olarak ise 
duvarın İran’ı “sınır güvenliğini sağlayama-
yan ülke” şeklinde lanse ettiğini, dolayısıyla 
İran’ın itibarına gölge düşürdüğünü düşü-

nüyor. Dolayısıyla güvenlik duvarına ilişkin 
İran’daki algı, ülkedeki Türkiye’ye dair kla-
sikleşmiş “tarihi ve bölgesel rakip” komp-
leksinden bağımsız değil.

Ne var ki şimdilerde Afganistanlı göçmen-
lerin geçiş güzergahı olan İran sınırının ko-
runması, Türkiye’nin orta ve uzun vadede 
gerek Afganistan gerekse de Pakistan ya da 
üçüncü ülkelerden gelebilecek göç dalgaları 
için hayati önem taşıyor. Türkiye, duvar çek-
me işlemiyle bir bakıma gelecek 10 yılda su-
suzluk, fakirlik ve savaş gibi sebeplerle ya-
şanabilecek bölgesel göç hareketlerine karşı 
çok yönlü tedbirlerden sadece birini alıyor. 
Bölgesel göç sorunu Türkiye’nin olduğu ka-
dar İran’ın da bir sorunu ve sınırlar tek ta-
raflı değil, iki taraflı korunabilir. Taliban’ın 
yönetimi ele geçirmesinden sonra Afganis-
tan’dan kitlesel çıkışların başlaması halinde 
İran topraklarının Türkiye istikametinde bir 
“serbest geçiş güzergahı” olacağı izlenimini 
uyandıran mevcut durum, Türkiye’yi sınır 
güvenliği sebebiyle kaygılandırmaya yeter. 

Tahran’dan üst düzey isimler, geçmişte çe-
şitli bölgesel konularda Türkiye’nin güven-
lik kaygılarını anladıklarını pek çok defa ifa-
de etmişlerse de bu konuda somut adımlar 
atmaktan zaman zaman imtina etmişlerdir. 
Bu ise ikili ilişkilerde güvensizliğin zemini-
ni oluşturuyor.

Neden genç erkekler 
geliyor?

Tartışma programları ve sosyal medyada 
Türkiye’ye sadece genç erkeklerin gelmesi 
üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığı-
na ve bunun iç politikada hükümeti sıkış-
tırmak için kullanıldığına şahit oluyoruz. 
Oysaki Türkiye’ye gelen Afganistan ve Pa-
kistan kökenli göçmenler daha önce de genç 
erkeklerden oluşmaktaydı. Zira bu grupta-
kiler, çoğunlukla ailelerini kendi ülkelerin-
de bırakarak herhangi bir iş bulmak için 
Türkiye’ye ve şayet imkan olursa Avrupa’ya 
doğru yola çıkan kesimler. Mesela Afganis-
tan’ın kuzeyindeki Kunduz şehrinden yola 
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çıkan bir göçmenin, Ankara’ya varabilmek 
için karayoluyla yaklaşık 4 bin kilometrelik 
bir yolu, bazen yürüyerek bazen de konfor-
suz vasıtalarla belki de aylar sürecek bir yol-
culukla geçmesi gerekiyor. Türkiye’ye değil 
de İran’a varmışsa zikredilen rakamın yak-
laşık yarısı kadar mesafe almış demektir. Bu 
yolculuğa çıkan çaresiz bir insanın yolculuk 
esnasında ölüm tehlikesi atlatması, soyul-
ması, eşyalarının gasbedilmesi, kaçırılması, 
sınır muhafızları tarafından darbedilmesi, 
aç veya susuz kalması, insanlık dışı mua-
mele görmesi, iç organlarını satmak duru-
munda kalması işten bile değil. Dolayısıyla 
düşünmesi bile insanı tedirgin eden bu yol-
culuğa çocuk, kadın ve yaşlıların katlanma-
sı çok zor. Bu nedenle kendini Türkiye’ye 
güç-bela atan bu Afganistanlı göçmenlerin 
Türkiye’nin bölgesel çatışmalarda kullana-
cağı paralı askerler veyahut radikal gruplar 
olabileceğini düşünmek akla gelebilecek 
en son seçenek dahi olmasa gerek. Türki-
ye’nin hele sözüm ona Libya’ya göndereceği 
paralı askerleri ülkeye İran’dan karayoluyla 
getireceğini düşünmek de akla-mantığa hiç 
uymuyor.

İran’da 2018’den beri ciddi anlamda kötü 
seyreden ekonomik koşullardan doğal ola-
rak Afganistanlı göçmenler de etkilendiler. 
İran’da mukim Afganistanlıların üçüncü bir 
ülkeye gidiş yolları ararken Taliban’ın son 
iki yılda Afganistan’da alan hakimiyeti ka-
zanması adeta bir domino etkisi yarattı. Gö-
rüldüğü kadarıyla Türkiye’ye, İran’ı transit 
olarak kullanan Afganistanlıların yanı sıra 
halihazırda İran’da ikamet eden Afganistan-
lılar da geliyorlar. Dolayısıyla bu göçmen-
lerin profili değişkenlik arz etmekte olup 
bunlar genel olarak üç grupta toplanabilir: 
Eskiden beri Afganistan’da var olan ekono-
mik sorunlar ve istikrarsız ortam nedeniyle 
ülkeyi terk edenler, Taliban’ın ilerleyişinin 
yarattığı korku nedeniyle bu grubun muh-
temel hedefinde olabilecekler, İran’da mu-
kim olmasına karşın asgari geçim şartlarını 
temin edememesinin yanı sıra Tahran yöne-
timinin Afganistanlıları ülkeyi terk etmeye 
teşviki sebebiyle yeniden göçe başlayanlar.

Şimdilerde Türkiye’ye giriş yapanların ise 
en çok üçüncü gruptaki Afganistanlılar ol-

duğu söylenebilir. Zira Taliban’ın ilerleyişi 
sebebiyle Afganistan’dan milyonluk göç 
hareketliliğinin başlayabileceğini ve bunun 
ilk durağının da İran olacağını bilen İran’da 
mukim Afganistanlılar, öngördükleri kötü 
senaryo daha gerçekleşmeden deyim yerin-
deyse Türkiye’ye akmaya başlamıştır.

İran’ın rolü
Afganistan’dan başlayan göç hareketliliği 
görüldüğü kadarıyla henüz kitlesel bir bo-
yuta ulaşmamışsa da kitlesel göçe dönüşme 
potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
İran’ın Afganistanlı göçmenlerin yaklaşık 
3 bin kilometrelik bir yolu geçmesine göz 
yumduğu veya göçmen grupları Türkiye’ye 
doğru sevk ettiğini düşünmek bile Türkiye 
ve İran arasındaki iyi komşuluk ilişkilerine 
zarar verebilir. Ancak diğer taraftan Türki-
ye’yi yakından takip eden İran medyasının 
ve İranlı yetkililerin, İran üzerinden Türki-
ye’ye geçen Afganistanlılar bahsindeki sus-
kunluğu da manidar.

Kuşkusuz uzun yıllardan beri Afganistanlı-
lara ev sahipliği yapan İran’ın göçmen yükü 
fazla. Fakat bu yükün bölgedeki bir başka 
ülkeye kanalize edilmesi beraberinde pek 
çok sorunu getirebilir. Afganistan’ın kuzey 
komşuları olan Türkmenistan, Özbekistan 
ve Tacikistan’ın göç dalgası başlaması du-
rumunda kapılarını açmayacağı kesin. Hin-
distan ise bir önceki rejimde görev alan ve 
Taliban’ın hesaplaşmak isteyeceği isimleri 
alabilir. Göçmenlerin önceliği daha önce ol-
duğu gibi İran ve Pakistan olacaktır. Bu gün-
lerde göç dalgasına karşı İran’ın, Afganistan 
sınır bölgesinde kamplar oluşturduğuna 
ilişkin haberler basına yansıyor. Bu çerçeve-
de İran, Pakistan ve Türkiye arasında üçlü iş 
birliği yapılması ve tabii ki bu iş birliğinin 
küresel olarak desteklenmesi göç dalgasının 
önünün alınmasında önem arz ediyor. İ
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RIA Haber Ajansının 23 Ağustos’ta yayım-
ladığı habere göre Rusya’nın Tahran Büyü-
kelçisi Levan Dzhagaryan; Rusya, İran ve 
Çin’in, Basra Körfezi’nde 2021 yılının son-
larında veya gelecek yılın başlarında ortak 
bir deniz tatbikatı düzenleyeceğini söyledi. 
Üç ülkeden donanma gemilerinin katılacağı 
tatbikatın, denizcilik güvenliği ve korsan-
lıkla mücadeleye odaklanacağı belirtildi. 
Bahsi geçen üç devlet, daha önce Aralık 
2019’da Umman Körfezi’nde dört günlük 
bir tatbikat düzenlemişti. Şubat 2021’de ise 
Hint Okyanusu’nda; Rusya, İran ve Hin-
distan’ın katıldığı bir tatbikat yapılmıştı. 
Umman Körfezi, Haziran 2019’da iki petrol 
tankerinin kimliği belirsiz güçler tarafından 
sıkıştırılması nedeniyle gerilimin odak nok-
tası hâline gelmiş; ABD, saldırıdan İran’ı so-
rumlu tutsa da bu suçlamalar İran tarafın-
dan kabul edilmemişti. Deniz tatbikatıyla 
ilgili açıklamalarda bulunan Dzhagaryan; 
Basra ve Umman körfezlerinde yaşanan 
tanker olaylarıyla birlikte gerginliğin arttı-
ğını ancak Arap ülkelerinin ve İran’ın, bu 
gerginliğe odaklanmak yerine yakın ilişkiler 
kurmak adına adımlar attığını ve Rusya’nın 

bu gelişmelerden ziyadesiyle memnun ol-

duğunu belirtti.

Analiz

• 29 Temmuz 2021’de, Mercer Street isimli 

İsrail ticaret gemisine yapılan saldırı son-

rasında Batılı ülkeler tarafından sorumlu 

güç olarak İran işaret edilmiş; ABD, İsrail 

ve Birleşik Krallık’tan gelen açıklama-

larda İran’a uygun bir karşılık verileceği 

fakat doğru zamanın beklendiği ifade 

edilmişti. Bu bağlamda ABD, İsrail ve 

Birleşik Krallık’tan gelen söz konusu 

tehditlere karşılık olarak Rusya, Çin ve 

İran’ın gerçekleştirmeyi planladıkları 

deniz tatbikatı sembolik bir anlam taşı-

maktadır. Özellikle ABD kanadından ya-

pılan “uygun zamanda ve uygun alanda 

bir misilleme” açıklaması, İran’a yönelik 

karşı saldırının Basra Körfezi’nde olacağı 

yönündeki olasılığı güçlendirmektedir. 

Tatbikat alanının, Basra Körfezi olarak 

seçilmesi ve planlanması bu çerçevede 

değerlendirildiğinde, söz konusu sem-

bolik anlam daha net biçimde kendisini 

göstermektedir.

• İkinci olarak Rusya, Çin ve İran ortak 
deniz tatbikatının; Birleşik Krallık, ABD 
ve Bahreyn’in, Basra Körfezi’nde geçen 
ay gerçekleştirilen deniz tatbikatına bir 
cevap olarak okunması da mümkün-
dür. ABD, Birleşik Krallık ve Bahreyn; 
Temmuz 2021’de, deniz taşımacılığını 
güvenceye almak ve Devrim Muhafızları 
Ordusuna (DMO) bağlı donanmanın ne-

den olduğu tehdide karşı koymak adına 
farklı uluslararası güçler arasındaki koor-
dinasyonu geliştirmeyi hedefleyen ortak 
bir deniz tatbikatı düzenlemişti. Tatbi-
katın bir hafta sonrasında Mercer Street 
isimli ticaret gemisine düzenlenen saldırı 
ve bu olayın ardından İran’a yöneltilen 
tehditlerle birlikte değerlendirildiğinde 
planlanan bu tatbikatı; Rusya, Çin ve İran 
ekseninin Basra Körfezi’ndeki etkisini ve 
varlığını ortaya koyma girişimi olarak ni-
telendirmek de mümkündür.

• Söz konusu deniz tatbikatına yönelik 
hazırlık ve planlama açıklaması ile Af-
ganistan’da yaşanan gelişmelerin seyri, 
jeopolitik bağlamlı bir mesajı da ortaya 
koymaktadır. Afganistan’da Taliban’ın 
kontrolü ele geçirmesi ve ABD’nin bölge-

Çağatay Balcı

HABER ANALİZ 
24.08.2021

İran, Rusya ve Çin  
Ortak Deniz Tatbikatı

Rusya, İran ve Çin’in Basra Körfezi’nde düzenlemeyi 
planladığı tatbikatı; bu üç ülkenin Körfez’deki 
etkisini ve varlığını ortaya koyma girişimi olarak 
nitelendirmek mümkündür.
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den çekilmesi sonrasında Afganistan’ın 
siyasi, ekonomik ve toplumsal gelecek 
inşası adına Çin, İran ve Rusya ön plana 
çıkmıştır. Özellikle İran ve Çin’den ge-
len açıklamalar bu durumu açık biçimde 
ortaya koymuştur. Bu bağlamda Rusya, 
Çin ve İran arasında gerçekleştirilecek 
olan deniz tatbikatına yönelik açıklama-
nın zamanlaması, ABD’nin “Batı Asya’da 
kaybetmesi, Rusya-Çin-İran iş birliğinin 
bölgesel bir ekol olarak güç kazanması” 
anlatısına dair bir mesaj niteliğindedir.

• Rusya, Çin ve İran’ın planlanan ortak de-
niz tatbikatı, İran ve İsrail arasında sür-
mekte olan “gölge savaş” konjonktüründe 
ilan edilmiştir. Yaklaşık 2 yıla yakın bir sü-
redir, İsrail ve İran’a ait deniz araçlarının 
veya ticaret gemilerinin karşılıklı olarak 
saldırılara hedef olması, iki ülkeyi de bu 
süreçte yeni adımlar atmaya yönlendir-
mektedir. Bu noktada İsrail Deniz Kuv-
vetlerinin, denizaltı kapasitesini artıraca-
ğı ve geliştireceğine yönelik açıklamaları, 
İran açısından “gölge savaş” konseptinde 

tehdidin artışına işaret etmektedir. Bu 
bağlamda Rusya ve Çin ile birlikte gerçek-
leştirilecek olan ortak deniz tatbikatıyla 
İran, İsrail’le mücadelesinde bir caydırı-
cılık yaratma ve aynı zamanda savunma 
kapasitesini geliştirme arayışındadır.

• Kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde, 
Devrim Rehberi Ali Hamenei tarafından 
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri komutan-
lığına atanan Şehram İrani’nin daha önce 
Bender Abbas’ta bulunan 1. Deniz Saha 
Komutanlığında komutan olarak görev 
yapmış olması bu bölgenin yakın gelecek-
te İran’ın donanma stratejisine atfettiği 
önemi ortaya koymaktadır. Hamenei’nin, 
bir değişim gerekçesi açıklamaksızın 
Deniz Kuvvetleri komutanlığına İrani’yi 
ataması ve İrani’den, Deniz Kuvvetleri-
nin genel yetenek ve hazırlık seviyesini 
yükseltmesini talep etmesi, bu önemin 
boyutunu göstermektedir. Rusya, Çin ve 
İran ortak deniz tatbikat alanının Basra 
Körfezi olarak seçilmesi bu bağlamda an-
lam taşımaktadır. İ
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23 Ağustos’ta Reuters’ta yayımlanan bir ha-
bere göre Afganistan’daki Taliban yönetimi, 
petrol ticaretinin devam ettirilmesi için 
İran ile anlaşmaya vardı. Ülkede petrol gibi 
hayati derecede önemli malların tedarikin-
de yaşanacak sıkıntıların yaratabileceği 
olumsuzlukları öngören Taliban yönetimi-
nin İran ile petrol ticareti konusunda an-
laşmaya varması, bazı kesimlerde şaşkınlık 
yarattı. Bozorgmehr Sharafedin ve Julia Pay-
ne tarafından kaleme alınan haberde, bu 
şaşkınlığa neden olarak öne çıkarılan husus, 
Sünni Taliban ile Şii İran’ın ticari bir alanda 
anlaşmış olmaları.

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele ge-
çirme süreci her ne kadar beklenenden 
çok daha kısa sürse de devlet otoritesinin 
zayıflamasına paralel olarak sınır kapıları 
ve ticarette önemli aksamalar gözlemlendi. 
Ülkeye fosil enerji ürünleri ihracatı yapan; 
İran, Özbekistan ve Türkmenistan, güvenlik 
kaygıları nedeniyle bir süredir Afganistan’a 
ihracat yapmıyordu. Arz akışında meydana 
gelen bu sorun nedeniyle Afganistan’da pet-
rolün ton fiyatı 900 ABD doları (varil fiyatı 
128 ABD doları) düzeyine kadar yükseldi.

Tablo 1’de gösterildiği üzere 2019 yılında Af-
ganistan’ın toplam ticaret hacmi 9,5 milyar 
ABD dolarıdır. Ülkenin ihracatı sadece 870 
milyon ABD doları düzeyinde iken toplam 
ithalatı 8,7 milyar ABD doları civarında 
olmuştur. Afganistan-İran arasındaki ti-
caretin toplamı ise 1,3 milyar ABD doları 
düzeyinin biraz altında görünmektedir. 

Afganistan’ın İran’a ihracatı sadece 15 mil-
yon ABD doları düzeyinde iken ithalat 1.247 
milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 
İran’dan yapılan ithalat iki önemli mal gru-
bundan oluşmaktadır: petrol ve türevleri ile 

endüstriyel ürünler. Petrol ve petrol türevi 

ürünlerin İran’dan yapılan toplam ithalat 

içindeki payı %43 ve değeri 534 milyon ABD 

dolarıdır. Sanayi ürünlerinin payı %37 ve 

değeri ise 459 milyon ABD dolarıdır.

Yaptırım öncesi döneme göre İran’ın petrol 

ihracatı oldukça azalmış durumdadır. An-

cak başta Çin olmak üzere İran, belirli dü-

zeyde petrol ihracatını sürdürmeye devam 

etmektedir. Çin’e göre çok daha sınırlı dü-

zeyde de olsa İran’ın petrol ihracatını sürdü-

Dr. Murat Aslan

HABER ANALİZ 
25.08.2021

İran-Afganistan  
Petrol Ticareti Devam Ediyor

Yaptırımlar ve finans konusundaki bazı 
olumsuzluklara rağmen İran-Afganistan petrol 
ticaretinde yeni bir dönem başlamış gibi görünüyor.

Tablo 1. Afganistan-İran Ticari İlişkileri 2019 (Milyon ABD$)

A. Afganistan’ın Toplam İhracatı 870

B. Afganistan’ın Toplam İthalatı 8.658

C. Toplam Ticaret (A+B) 9.528

D. İran’a İhracat 15

E. İran’dan İthalat 1.247

E1. Gıda ve Tarımsal Ürünler 108

E2. Endüstriyel Ürünler 459

E3. Fosil Ürünler ve Türevleri 534

E4. Diğer 146

F. İran ile İkili Toplam Ticaret (D+E) 1.262

Kaynak: Birleşmiş Milletler
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rebildiği diğer bir ülke Afganistan’dır. Reu-
ters’ın haberine göre Afganistan’ın İran’dan 
gerçekleştirdiği petrol ticareti ile ilgili çeliş-
kili rakamlar bulunmaktadır. Farklı kaynak-
ların sunduğu rakamlar arasındaysa ciddi 
bir fark göze çarpmaktadır. Habere göre 
İran’dan Afganistan’a yıllık petrol ihracatı 
miktarı 3 ila 7 milyon varil civarında olduğu-
na yönelik iki farklı rakam sunulmaktadır. 
İran’ın yaptırımlar öncesinde toplam ham 
petrol ihracat kapasitesi günlük ortalama 2 
milyon varil düzeyindeydi. Toplam ihracat 
kapasitesi referans alındığında Afganistan’a 
yapılan ihracat oldukça azdır. Ancak yaptı-
rımlar nedeniyle zor günler geçiren İran için 
günlük 20 bin varil civarında petrol ihracatı 
oldukça önemlidir.

İran, güvenlik gerekçesi ile 6 Ağustos’tan iti-
baren Afganistan’a petrol ihracatını yasak-
lamıştı. Ancak İran Devleti ile her zaman 
dirsek temasında olan İran Ticaret Odasına, 
Taliban yönetimi tarafından petrol ticareti-
nin devam ettirilmesine yönelik yapılan ta-
lebin karşılık bulduğu anlaşılıyor.

Yine aynı haberde, Afganistan İslam Emir-
liği tarafından yayımlanan tebliğe göre İran 
ve diğer komşu ülkelerden ithal edilen fosil 
enerji ürünlerinden (gazolin, dizel, LPG) 
alınan gümrük vergisinde %70’lik bir indi-
rime gidildiği belirtiliyor.

İran’dan Afganistan’a petrol ihracatının 
yeniden başlaması gerek siyasi gerekse de 
ticari olarak Taliban yönetimi bakımından 
önemli bir adım. Ancak Afganistan’da ban-
kacılık sistemi şu an çalışmadığı için ticaret, 
fiziki paranın el değiştirmesi ile yapılıyor. 
Bankacılık sistemi ile ilgili yol haritası, Tali-
ban yönetimi tarafından çözülmesi gereken 
bir sorun ve bu sorunun çözümünün gecik-
tirilmesi, ticaretin genişlemesine engel ola-
bilir. Yaptırımlar ve finans konusunda bazı 
olumsuzluklara rağmen İran-Afganistan ti-
cari ilişkilerinin kısa ve orta vadede gelişme 
ihtimali bulunuyor. İ
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ABD tarafından eğitilen ve son derece ge-
lişmiş askerî araç gereçle donatılan Afgan 
ordusu, Taliban’ın saldırıları karşısında cid-
di bir direnç göstermeden ülkeyi Taliban’a 
teslim etti. Yirmi yıldır bu ülkede bulunma-
sına ve 2 trilyon ABD doları olduğu söyle-
nen kaynağı harcamasına rağmen ABD’nin, 
Afganistan’da kalıcı bir yapı inşa edemediği 
gözlemlendi. ABD’nin mihmandarlığında 
inşa edilen Afganistan Devleti ve buna bağ-
lı sayısı 300.000’i bulan ordusu kısa sürede 
dağıldı. Afganistan Devleti’nin ve ordusu-
nun ne derece zayıf olduğu ve ayrıca Afga-
nistan’dan çekilme sürecinin ne kadar kötü 
yönetildiği birçok ülke ve aktör tarafından 
şaşkınlıkla karşılandı. Bu tablo, ABD’nin 
müttefiki olan devletleri ve ABD ile birlikte 
çalışan ve varlıklarını ABD’nin askerî gücü-
ne dayandıran birçok devlet dışı aktörü de 
şaşırttı ve bu gruplar, gelişmeleri hayret ve 
endişe ile seyretmektedir.

Afganistan bağlamında ABD’nin çekilme-
sinin arka planının iyi tahlil edilmesi ge-
rekir. Bir sabite olarak ABD’nin son derece 

pragmatik ve reel politiğin egemen olduğu 
bir ülke olduğunu unutmamak lazım. Bu 
bağlamda bazı önemli noktaların altını 
çizmekte fayda var. ABD’nin askerî müda-
halesi uzayıp sonuç alma ihtimali azaldıkça 
müdahaleyi sürdürme iştahı kalmıyor ya da 
buna “nefesi yetmiyor”. Dolayısıyla ABD’nin 
belirli düzeyde sabrı olsa dahi bunun sınır-
ları var; (i) müdahalenin çok uzun olması, 
(ii) somut amacın gerçekleşmesinin güç 

olması, (iii) süreç içinde önceliklerin ya da 
amacın değişmesi ve (iv) parasal, insani 
ve siyasi kayıpların yüksek olması hâlinde 
ABD, müdahale bölgesinde “yoruluyor” ve 
kendi iç siyasi dinamikleri bir çıkış stratejisi 
arıyor.

ABD son birkaç yıldır birçok ülkedeki askerî 
varlığını küçültüyor ya da tamamen çekiyor. 
Bu çekilme, Irak ve Suriye gibi Türkiye’nin 
komşusu olan iki ülkede de gözlemleniyor. 
Bazı analizlerde ABD’nin Afganistan’dan 
çekilmesi referans alınarak “Acaba benzer 
bir durum Irak’ta da olur mu?” sorusuna 
cevap aranıyor. Paul Iddon, Arab News için 
kaleme aldığı analizde bu soruya cevap ara-
mış ve analizin sonucunda iki ülkenin farklı 
karakteristiklerine ve Taliban ile Haşdi Şabi 
arasındaki farklılıklara vurgu yapmış. Biz 

Irak konusu ile ilgili analize biraz daha kü-

resel bir perspektiften bakılması gerektiğini 

düşünüyoruz.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tara-

fından fonlanan ve donatılan Haşdi Şabi 

(Halk Seferberlik Güçleri), İran’ın bölge-

deki askerî ve siyasi amaçları ile uyumlu bir 

silahlı yapıdır. DEAŞ, 2014 yılında Irak’ın en 

büyük ikinci şehri Musul dâhil olmak üzere 

ülkenin üçte ikisini ele geçirmiştir. Bunun 

üzerine ABD, DEAŞ ile mücadele kapsa-

mında tekrar Irak’a dönmüş ancak DEAŞ’ın 

yenilgiye uğratılması sürecinde, en etkili 

unsurlardan biri Haşdi Şabi güçleri olmuş-

tur. Bunun üzerine 2016 yılında çıkartılan 

bir yasa ile Haşdi Şabi güçleri, Irak’ın resmî 

güvenlik sistemine entegre edilmiş ve savaş-

çıları maaşa bağlanmıştır.

DEAŞ’ın Irak’ta gücünün kırılması ve özel-

likle de 2020 yılının hemen başında Bağ-

dat’ta DMO Kudüs Gücü Komutanı Kasım 

Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardım-

cısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ABD tara-

fından düzenlenen bir operasyon ile öldü-

rülmesi, önemli bir kırılma yaratmıştır. Bu 

olaydan sonra Irak’ta ABD’ye yönelik saldı-

rılar ciddi olarak artmıştır. Yukarıda da zik-

redildiği gibi bu saldırıların amacı, ABD’nin 

Irak’ta bulunmasının maliyetinin artırılma-

sı ve dolayısıyla nefesinin kesilmesi ya da 

yorulmasının sağlanmasıdır.

Irak ile ilgili yapılan analizlerde öne çıkan 

diğer bir önemli husus da Haşdi Şabi’nin 

büyüklüğüdür. Bu yapı, ağırlıklı olarak Şii 

olmak üzere 40 civarında gruptan oluşuyor 

ve bünyesinde 90.000 ila 140.000 silahlı ele-

man bulunuyor. Haşdi Şabi’nin Irak ordusu-

nu yenebilecek bir kapasiteye sahip olması 

ve Hizbullah gibi paralel bir yapı kurması 

endişe yaratıyor.

Dr. Murat Aslan
Ömer Zengin

GÖRÜŞ 
26.08.2021

Irak Afganistan  
Olur mu?

Irak’ın, Afganistan benzeri bir rotaya evrilmesi, 
ABD’nin Çin’e karşı yürüteceği stratejik yarışta 
çıkarına olmayacaktır.



27İRAM BÜLTEN  |  AĞUSTOS 2021

Haşdi Şabi’nin Irak’taki 
konumu ile Taliban’ın 
Afganistan’daki konumu 
arasında fark var mı?
Paul Iddon’a göre Haşdi Şabi yapısı içindeki 
gruplar, materyalist çıkarlarını öncelemek-
tedir. Mevcut durumdan ciddi çıkar elde 
eden bu grupların statükonun değişme-
sine yönelik bir isteği gözükmemektedir. 
Haşdi Şabi, devlet aygıtı içinde gerek siya-
si gerekse de ekonomik anlamda politika 
yapım süreçlerine bizzat dâhil olmaktadır. 
Haşdi Şabi’nin Irak Parlamentosunda ciddi 
bir siyasi gücü bulunmaktadır. Paul Iddon 
yazısında Strafor analisti Rodger Baker’in 
analizine gönderme yaparak Irak güvenlik 
güçlerinin arasındaki uyumun, Afganistan’a 
kıyasla daha fazla olduğunu ve Haşdi Şabi 
bünyesindeki grupların, rejimi devirmek 
yerine İran çıkarlarını ve kendi faydalarını 
öncelediğini vurgulamıştır. Ayrıca Baker; 
İranlı yetkililerin, Haşdi Şabi’yle sık sık 
görüştüğünü ve Irak’ta istikrar sağlanması 
adına bu grupların eylemlerini sınırlandık-
larını belirtmiştir.

ABD, Afganistan’a benzer 
şekilde Irak’tan da çekilir 
mi?
ABD’nin, Afganistan’da olduğu gibi Irak’tan 
tam anlamıyla çekilmesi en azından kısa va-
dede söz konusu değil. Irak’taki Şii unsurlar, 
ABD’nin bir an önce Irak’tan çıkması için 
baskı uyguluyor ve bunu, ABD’nin Irak’ta 
bulunmasının “maliyetini” artırarak yapma-
ya çalışıyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Irak 
Başbakanı Mustafa Kazımi Temmuz 2021’de 
bir araya geldi. Bu görüşme sonrasında yapı-
lan basın toplantısında ABD Başkanı Biden, 
“ABD’nin 2021 yılının sonuna kadar Irak’ta 
konuşlanan ve sayısı 2.500’ü bulan muharip 
gücünü çekeceğini” belirtti. Ancak açıkla-
masının devamında sayısı net olarak belir-
tilmese de “ABD’nin; eğitim, danışmanlık, 
istihbarat paylaşımı gibi görevlerle askerî 
varlığını Irak’ta sürdüreceğini” söyledi.

ABD’nin, önceliğini Çin ile mücadelede yo-
ğunlaştırma çabası, son on yıldır giderek 
daha da belirginleşmektedir. ABD bağla-
mında; stratejik çıkarlar, maliyetler, kısıtlar, 
ortaklar ve hasımların yeniden tanımlandığı 
bir dönüşüm yaşanıyor. ABD’nin bu çerçeve-

de çıkarlarını dikkate alarak ana ve alt hedef-
lerinden oluşan bir süreç ya da eylem mat-
risi var ve bu yeni durum, ister istemez bazı 
önemli değişimlere neden olacağa benziyor.

ABD’nin bölgedeki güçlerini azaltması yö-
nündeki adımları, bölgeden tamamen çe-
kileceği anlamına gelmemektedir. ABD’nin 
bölge ile ilgili çıkarları geçmiş ile kıyas-
landığında oldukça azaldı ancak bitmiş de 
değil. İkinci olarak yükselen Çin’in enerji 
güvenliği gibi önemli bir kırılganlığı dikka-
te alındığında ABD’nin bölgeyi başıboş bı-
rakması mantıklı gözükmemektedir. Enerji 
kaynaklarına ev sahipliği yapan bölgenin 
kendi hâline bırakılması; ABD’nin, Çin ile 
mücadelesine herhangi bir katkı sağlama-
yacaktır. Afganistan’daki gelişmeler, Çin’in 
Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamındaki bir-
çok projenin riskini artırmıştır. Belirsizlik-
lerin arttığı bir bölgede Çin’in yatırım plan-
larının fayda maliyet analizleri değişmiştir. 
Orta Doğu’da meydana gelen ve gelebilecek 
gelişmeler, bizce ABD’nin yeniden kalibras-
yon sürecinin bir sonucudur ve bu sonuca 
ulaşılmasındaki ana neden, Çin’in fosil 
enerji bağımlılığının yarattığı potansiyel kı-
rılganlıktır. İ
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Londra merkezli Zodiac Denizcilik firması 
tarafından işletilen MV Mercer Street adlı 
tanker, 29 Temmuz Perşembe günü Um-
man açıklarında kamikaze drone saldırısına 
uğradı. Saldırı, gemi mürettebatından bi-
risi kaptan, diğeri güvenlik görevlisi olmak 
üzere iki kişinin ölümüyle sonuçlandı. Aynı 
zamanda geminin, komuta ve idaresinin ya-
pıldığı yer olan köprü üstü bölgesinde hasar 
oluştu. Saldırıya uğrayan geminin, İsrailli 
armatör Eyal Ofer’e ait olduğu öğrenildi. 
Bu bilginin öğrenilmesinin ardından söz 
konusu olayın, son zamanlarda denizlerde 
devam eden İran-İsrail arasındaki gölge sa-
vaşlarının yeni bir halkası olduğu yönünde 
tartışmalar başladı. Nitekim İsrail, ABD ve 
İngiltere; olayın sorumlusunun İran oldu-
ğunu ve bu saldırının uluslararası deniz ta-
şımacılığını baltaladığını, bu tür eylemlerin 
kabul edilemez olduğunu belirtti.

Saldırı pek çok açıdan önemli ve farklı bir 
karakteristiğe sahiptir. Özellikle bu saldırı-
da hasar ölçeği açısından gölge savaşlarında 

görülen karakteristikten farklı olarak sivil/
ticari gemi mürettebatından iki kişi öldü-
rüldü. Bu anlamda denizlerdeki gölge savaş-
larında ölümle sonuçlanan olaylar oldukça 
nadir görülmektedir. Bu yüzden söz konusu 
olay, diğer saldırı örneklerine göre farklı bir 
şekilde değerlendirilmektedir. Bu saldırı-
nın bir diğer ayırt edici özelliği de öldürü-
len mürettebattan birinin Birleşik Krallık 
vatandaşı, diğerininse Romanya vatandaşı 
olmasıdır. Dolayısıyla oluşan tepkiler de 
uluslararası kamuoyunun etkisinde gelişti. 
Önceki saldırılara karşı tepkiler İsrail ya da 
ABD etrafında sınırlı kalırken Mercer Street 
krizinde uluslararası boyutta güçlü bir tepki 
oluştu. Öyle ki saldırının nasıl yapıldığına 
dair detaylar, saldırıda yer alan aktörler ve 
saldırının sorumluluğu noktasında İran’a 
karşı doğrudan ve açık suçlamalar yönel-
tildi. Bu gelişme de denizlerde süregelen 
önceki saldırılara kıyasla oldukça nadir gö-
rülen bir durum olarak değerlendirilebilir. 
ABD, İsrail ve Birleşik Krallık, bu saldırının 
karşılığı olacağını ve müşterek olarak olası 
seçeneklerin ele alındığını duyurdu. Kriz, 
diplomatik açıklama ve eylemlerle, olayın 
detaylarına ilişkin suçlamalarla büyürken 
bu saldırıya karşı verilecek tepkinin nasıl 
olacağına dair spekülasyonlar da gündemi 
meşgul etmeye başladı.

Olayın geçmesinden kısa bir zaman son-
ra İran’da Avrupalı esirlerin tutulduğu yer 
olarak bilinen Evin Hapishanesinin kame-
ra kayıtları, “Ali’nin Adaleti” isimli hacker 
grubu tarafından sızdırılmaya başlandı. 
Sızdırılan görsel içerikler, İran’ı uluslararası 

kamuoyunda insan hakları ve esirlere mu-
amele konularında köşeye sıkıştırabilecek 
türden içeriklerdi. Söz konusu sızdırma 
girişiminin, İsrail tarafından yapıldığı ileri 
sürülmeye başlandı. Bu girişim, dolaylı ola-
rak İsrail’in İran’a karşı misillemesi olarak 
nitelendirildi. Ancak gelişen bu olayın bağ-
lamına bakıldığında İsrail yerine farklı ak-
törlerin yer alabileceği senaryolardan bah-
setmek mümkündür. Bilhassa bu sızdırma 
operasyonunun ön plana çıkan hedefleri ve 
özellikleri dikkate alındığında İsrail’den zi-
yade Birleşik Krallık’ın maksatlarına uyum 
sağlayan bir profil görünmektedir. Nitekim 
Mercer Street krizinin hemen ardından ger-
çekleşen bu olay hem uzun süredir Avrupalı 
ülkelerin endişe kaynağı olan İran hapis-
hanelerindeki Avrupalı esirlerin durumu 
konusuna hem de Birleşik Krallık’ın Mer-
cer Street krizi sonrası yaptığı açıklamalara 
uyum sağlamaktadır.

Mercer Street saldırısı sonrası Birleşik Kral-
lık Başbakanı Boris Johnson’ın “Birleşik 
Krallık siber saldırı ile misilleme yapabilir.” 
ifadesi de bu noktada önemli bir yerde dur-
maktadır. Ayrıca Birleşik Krallık Savunma 
Bakanlığı kaynaklarının da “İran’a misille-
me olarak siber saldırı seçenekleri üzerine 
çalışılıyor.” söylemleri de söz konusu olayı 
anlamak adına önemli bir göstergedir. Bu 
doğrultuda, Evin Hapishanesine dair görsel 
içeriklerin sızdırılması aşağıdaki iki farklı 
senaryo üzerinden okunabilir:

• Birleşik Krallık’ın tek başına gerçekleştir-
diği bir misilleme saldırısı

• Birleşik Krallık teşvikiyle İsrail ve ABD 
ortak iş birliğiyle gerçekleştirilen bir mi-
silleme saldırısı

Diğer taraftan Evin Hapishanesine dair gör-
sel içeriklerin sızdırılması, ABD-İran ara-
sındaki görüşmelere de zarar vermeyecek 
düşük profilli bir misilleme niteliğindedir. 
Söz konusu misillemede görece daha yumu-
şak bir seçeneğe başvurulmuş olduğundan 
bu tercih, ABD-İran arasında oluşabilecek 
yeni müzakereler ve anlaşmaya dair niyetler 
açısından dikkate değer bir gösterge olarak 
kabul edilebilir. İ

Hurşit Dingil

HABER ANALİZ 
27.08.2021

Mercer Street Krizi Etkisinde 
Evin Hapishanesi Misillemesi
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İran’da ilahiyat ve felsefe alanında; düşünce-
si, eserleri ve etkisiyle ün kazanan Muham-
med Rıza Hekimi, 22 Ağustos Pazar günü 
86 yaşında vefat etti. Ölüm sebebi kalp krizi 
olarak belirtilse de Hekimi’nin, geçtiğimiz 
günlerde atlattığı koronavirüs hastalığının 
devam eden etkilerinden dolayı vefat ettiği 
aktarıldı.

Hekimi, 1935’te Meşhed’de doğdu. Aslen 
Yezd’e bağlı Erdekanlıdır. 1941’de temel 
eğitime başladı. Eğitim hayatını, 1947’de 
Horasan İlim Havzasına kaydolarak dinî 
eğitim alanında 20 yıl boyunca sürdürdü. 
Muhammed Taki Edib Nişaburi, Mücteba 
Kazvini Horasani, Muhammed Hadi Mi-
lani, Ahmed Müderris Yezdi, İsmail Nü-
cumyan, Ebulhasan Hafızyan ve Hacı Han 
Muhayyiri gibi isimlerden ders aldı. Dinî 
eğitimle beraber Arapçasını da iyi derecede 
geliştirdi. İlgi duyduğu edebiyat alanında 
hayatı boyunca kalem oynattı. Din alanın-
da üst düzey eğitim almasına rağmen dinî 
kıyafet giymedi ve modern giyim tarzını 
benimsedi. Çoğu kitap çalışması olan; ila-
hiyat, felsefe ve edebiyat alanında yaklaşık 
50 yazılı esere imza attı. İki eseri, Batı Gü-

neşi ve İslam Bilim Tarihi adıyla Türkçeye 
tercüme edildi. Bir İslam ansiklopedisi 
olan el-Hayat eseri ise İran sınırlarını aşa-
rak tüm İslam dünyasında ün kazanmış en 
önemli çalışmalarındandır.

Hekimi, “Mekteb-i Tefkik” adı verilen dü-
şünce akımının en önemli temsilcilerin-
dendir. “Maarif Mektebi” ve “Meşhed ekolü” 

olarak da bilinen bu akımın en önemli özel-
liği aklı, din alanına müdahale ettirmeme-
sidir. Bu akıma göre din ve kutsal metinler, 
akılcı çıkarımlarla hiçbir şekilde uyuşmaz; 
aksine çoğu kere birbirlerinden tam mana-
sıyla ayrıdır. Tefkik ekolü, bir yandan beşerî 
veya iç içe girmiş anlam ve kavramlar, diğer 
yandan ilahi ve semavi halis maarif arasında 
fark bulunduğunu savunur. Kur’an, delil ve 
irfan şeklindeki üç epistemik yöntemin bir-
birinden ayrılmasını, akli ve irfanî ilimler-
den yararlanarak dinî metinleri tevil etmek-
ten kaçınmak gerektiğini vurgular.

1960’ların Pehlevi Dönemi’nde henüz öğ-
renciyken Meşhed medreselerinde o gün 
yaygın olan Necef’teki taklit mercilerini 
takip etme geleneğinin aksine Kum’da ika-
met eden Ayetullah Humeyni’nin yanında 

durmayı seçti. Üstelik bu tarafgirlik onu 
izlemekle sınırlı kalmadı ve genç Hekimi, 
hocası Mücteba Kazvini’yi de Ayetullah 
Humeyni’nin safına geçmeye ikna etmeye 
çalıştı. Onun bu çabaları sonucu Kazvini ve 
Meşhed’deki diğer bazı din adamları Kum’a 
giderek Ayetullah Humeyni’yle görüştü.

Hekimi, Meşhed’de oturduğu sırada Ali Şe-
riati’yle yakın irtibat içerisindeydi. Bu ya-
kınlık o derece derindi ki Şeriati, vasiyetin-
de kendisinden sonra eserlerinde yapılacak 
müdahale yetkisini Hekimi’ye bıraktı. He-
kimi, 1966’da Tahran’a geçti. Tahran’dayken 
Murtaza Mutahhari ve Muhammed Taki 
Caferi gibi ilahiyat ve felsefe alanında öne 
çıkan din adamlarıyla yakınlık kurdu.

1979 Devrimi’nden önce İslamcı hareketin 
önemli düşünce figürlerinden olan Heki-
mi, Pehlevi yönetiminin güvenlik güçleri 
tarafından faaliyetlerinden dolayı takibe 
alındı. İslamcı bir düşünür olmasına rağ-
men gerek yenilikçi yaklaşımı gerekse fel-

sefe ve edebiyat merakı gibi kişisel tutumu 
nedeniyle sol ve seküler görüşlü muhalif 
isimlerle de irtibattaydı. Bundan dolayı iki 
farklı kesim arasında köprü rolünü üstlen-
di. Devrim’den sonra Humeyni liderliğin-
deki İslamcı hareketin iktidara gelmesi, 
devlet görevlerinde bulunmasının önünü 
açmasına rağmen aktif siyasetten uzak du-
rarak hayatını bilimsel çalışmalara adadı. 
Hekimi’nin hayatı boyunca tüm dinî, felsefi 
ve edebî çalışmalarında merkezî konumda 
olan konu, adalet kavramıdır. Bu nedenledir 
ki İran’da “allame”, “üstat” ve “tevhidin ko-
ruyucusu” gibi kendisine addedilen unvan-
ların yanı sıra “adaletin bilgesi” lakabıyla da 
ünlenmiştir. Bu bağlamda Hekimi, 2002’de 
Küba Devrimi Lideri Fidel Castro’ya yazdı-
ğı mektupla gündeme gelmiştir. Eski İran 
Devrim Rehberi Ayetullah Humeyni’nin 

Hamid İbrahimi

GÖRÜŞ 
31.08.2021

Düşünür Muhammed Rıza  
Hekimi Vefat Etti

Hekimi; Şeriati ve Mutahhari gibi İslam Devrimi’ne 
düşünsel zemin hazırlayan kesimin son 
mensuplarındandı ve İran düşünce dünyasında 
özgül konuma sahip önemli bir isimdi.
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1989’da dönemin Sovyetler Birliği Lideri 
Mihail Gorbaçov’a yazdığı ve İslam’a davet 
ettiği mektubu andıran 18 sayfalık bu mek-
tupta Hekimi, Castro’ya adalet kavramı-
nın İslam’daki konumunu anlatmaktaydı. 
Castro’ysa verdiği kısa cevabında kendisini 
Küba’da ağırlamaktan memnun kalacağını 
belirtti.

Hekimi de diğer düşünürler gibi fikir ve 
görüşlerinden dolayı eleştirilere maruz 
kalmıştır. Örneğin ünlü düşünür Musta-
fa Melekiyan; Hekimi’yi, tefkik ekolünün 
görüşlerini benimsemekle suçlayarak ken-
disini sosyalist-Marksist bir yaklaşımla İs-
lam’ı yorumlamaya çalışmakla eleştirmiş-
tir. Hekimi’nin felsefe ve ilahiyat alanında 
mensubu olduğu ekolle ilgili savunduğu 
düşüncelerin doğal olarak yol açtığı tartış-
malar dışında siyasi muhalifleri, kendisini 
İran’da “siyasal İslam”ın güçlenmesinde rol 
oynamak ve İran İslam Cumhuriyeti Devle-
ti’nin meydana gelmesine fikrî zemin hazır-
lamakla eleştirmiştir. Ancak bu suçlamanın 
daha çok Hekimi’nin İran’daki olumsuz 

şartların ortaya çıkmasında sorumluluk pa-
yına sahip olduğunu öne çıkarmak amacıyla 
günümüzde ileri sürüldüğünü not etmek 
gerekir. Zira daha önceki satırlarda da be-
lirttiğimiz gibi Hekimi, hayatı boyuncu ve 
özellikle Devrim’den önce hem İslamcı hem 
de seküler muhalifler başta olmak üzere 
her kesimin saygıyla karşıladığı bir isim ol-
muştur. Buna rağmen diğer bazı düşünürler 
gibi İran’daki mevcut şartların yaşanmasın-
da kendisinin de payı olduğunun farkında 
olarak rahatsızlığını ifade etmekten geri 
durmamıştır. Bunun bir örneği Castro’ya 
yazdığı mektubunda kaleme aldığı şu ifa-
delerdir: “Biz kendimiz de henüz İslam’ın; 
siyasi, iktisadi, hukuki, içtimai ve insani 
kanunlarını ülkemizde hayata geçiremedik. 
Düşman ve onun yaptığı oyunlarla beraber 
içeride ve hatta devletin içinde olan bazı 
dünyaperestler yüzünden devlet gerçekten 
İslami olamamıştır…”. Başka bir örnekte 
devlet tarafından organize edilen Farabi 
Festivali’nde “Beşerî Bilimlere 50 Yıl Hiz-
met” adıyla kendisine verilen ödülü redde-

derek şu açıklamada bulundu: “Her zaman 
söylediğim gibi tekrar hatırlatmak isterim 
ki toplumumuzda fakirlik ve yoksulluk var 
olduğu müddetçe böyle festivallerin yapıl-
ması ön planda olmamalıdır.”

Bu tarz itiraz ve açıklamalara rağmen He-
kimi’nin saygınlık ve ağırlığı, vefatının ar-
dından Devrim Rehberi Ali Hamenei’nin 
taziye mesajı yayımlayarak kendisinden 
“kadim dostum” diye bahsetmesini engel-
lemedi. Hekimi; Şeriati ve Mutahhari gibi 
İslami Devrim’e düşünsel zemin ve altyapı 
hazırlayan kesimin son mensuplarındandı 
ve İran düşünce dünyasında özgül konuma 
sahip önemli bir isimdi. Buna rağmen ölü-
mü ardından kendisi hakkında söylenenler 
arasında belki de onun en çok tercümeihâli 
olan ifade, İran Bilimler Akademisi İslami 
Araştırmalar Masası Başkanı Mustafa Mu-
hakkik-Damad’ın mesajındaki şu cümleler-
dir: “Hocamıza bugün şunu sorabiliriz. Yıl-
larca adaletin kurulması için yazdın, konuş-
tun, çile çektin ve bağırdın. Acaba amacına 
ulaşabildin mi!” İ
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Yüksek lisansını 1969 yılında mühendislik 
alanında İran’ın öncü üniversitelerinden 
Emir Kebir Teknik Üniversitesinde (Tah-
ran Politeknik) tamamlayan Ekber Torbat, 
1974 yılında Arlington Texas Üniversitesin-
de Endüstri Mühendisliği alanında ikinci 
bir yüksek lisans eğitimi almıştır. İlerleyen 
yıllarda yönünü ekonomi bilimine çeviren 
Torbat, Dallas Texas Üniversitesinde Politik 
Ekonomi alanında hem yüksek lisans hem 
de doktora eğitimi almıştır. Mezuniyetinin 
ardından Uluslararası Politik Ekonomi ala-
nında uzmanlaşan yazar, 1989 yılında Los 
Angeles California Eyalet Üniversitesinde 
ders vermeye başlamıştır. Akademide 30 
yılı deviren ve hâlihazırda California Eyalet 
Üniversitesinde ders vermeye devam eden 
Torbat, uluslararası medya kuruluşlarının 

İran ekonomisi dâhilinde sıklıkla fikirleri-
ne başvurduğu ekonomistler arasında yer 
almaktadır. Yazarın akademik dergilerde 
yaptığı hakemliklerin yanı sıra The Midd-
le East Journal ve The World Economy gibi 
bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda 
makalesi bulunmaktadır.

Ekber Torbat’ın ön sözünde “İran’ın Batı ile 
kırk yılı aşkın süredir yaşadığı çatışmalara 
ilişkin çalışmalarıma ve gözlemlerime da-
yanmaktadır.” sözleriyle açıkladığı İran’da 
Petrol ve Nükleer Teknolojinin Siyaseti 
başlıklı kitabı üç kısımdan oluşmaktadır: 
“İran’ın Yakın Geçmişine Bir Bakış”, “İran 
Petrol Politikalarının Kurbanı Oldu” ve 
“İran’da Nükleer Teknoloji Politikası”. Bu 
kısımları kendi içlerinde birçok bölüme 
ayıran yazar, kitabın sonunda pek çok araş-
tırmacıya kolaylık sağlayacak biri İran’ın 
nükleer programı diğeri ise ülkedeki kilit si-
yasi olaylara dair olmak üzere iki adet zaman 
çizelgesini de okurlara sunmaktadır. Kitabın 
ana ekseninin geçmiş yıllardaki İran-Birleşik 
Krallık ve güncel İran-ABD ilişkileri çerçeve-
sinde şekillendiğini söylemekte fayda vardır.

Kitabın “İran’ın Yakın Geçmişine Bir Bakış” 
başlıklı ilk kısmı kendi içinde “Giriş ve Ana-
litik Çerçeve”, “İran Batı ile Karşılaşıyor” ve 
“İran’da Ekonomik Emperyalizm” başlıklı 
üç alt bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk 
sayfalarında yer verilen ve İranlıların hafıza-
sına kazınmış “yabancı devletler tarafından 
sürekli sömürülmüş, işgal edilmiş bir ülke” 
görüşü, bölümün son sayfasına kadar ilmek 
ilmek işlenmiştir. Teorik çerçevede ekono-

Kitabiyat

Merve Çakır
12.08.2021
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Nükleer Teknolojinin 
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Technology in Iran, Palgrave 
Macmillan: İsviçre, 2020,  
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mi biliminde iki ülke arasındaki ilişkileri 

değerlendirme amacıyla sıklıkla başvurulan 

bağımlılık teorilerini ve bir diğer fenomen 

olan emperyalizmi dikkatli bir şekilde ele 

alan yazar, İran’ın Batılı ülkelerle ilişkisini 

ve sahip olduğu kaynaklara kıyasla ekono-

mik bir gelişme sağlayamamasının altında 

yatan nedenleri Johan Galtung’un “Em-

peryalizmin Yapısal Teorisi” çerçevesinde 

değerlendirmektedir. İkinci bölüm ise İran 

topraklarının Safeviler Dönemi’nden 1970’li 

yıllara kadar âdeta Rusya ve Birleşik Krallık 

tarafından nasıl bölündüğünü anlatmakta; 

üçüncü bölümde ise bu bölünmeler, im-

tiyazlar, krediler, ticari ilişkiler ile bu iki 

gücün “ekonomik emperyalizm aracılığıyla 

İran ekonomisine egemen olduğu”na deği-

nilmektedir.

Kitabın ikinci kısmı “İran Petrol Politikala-

rının Kurbanı Oldu” başlığıyla kaleme alın-

mıştır. “Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında İran 

ve Batı” başlıklı bölümde, bahsedilen süre 

zarfında İran’da meydana gelen kritik olay-

larda Avrupa emperyalizminin süreci nasıl 

yönlendirdiğine ışık tutulmaktadır. 1905-

1911 İran Anayasa Devrimi, Birinci Dünya 

Savaşı, 1921 Devrimi gibi süreçlerde Rusya 

ve Birleşik Krallık’ın rolünü oldukça dikkat-

li bir şekilde değerlendiren Torbat, 1950’li 

yıllarda İran tarihine damga vuran petrolün 

millîleştirilmesi ve 1953 Darbesi’ni beşinci 

bölümde ele almaktadır. Bu süre zarfında 

İngiliz-İran Petrol Şirketinin ve dolayısıyla 

Birleşik Krallık’ın süreçte etkin rol oynadı-

ğına değinen yazar, bu süreçte Amerika’nın 

İran’ın iç işlerine nasıl müdahil olduğunu 

da kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Ki-

tabın ikinci kısmının sonu olan “Petrodolar 

Siyaseti ve Batı ile Çatışmalar” başlıklı al-

tıncı bölümde; Basra Körfezi’nin öneminin 

yanı sıra İslam Devrimi öncesi artan petrol 

fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü-

nün (OPEC) süreçteki rolü ve ABD’nin Şah 

karşıtı tutumu değerlendirilmektedir. Ni-

tekim yazara göre CIA belgelerinde Şah’ın 

yüksek petrol fiyatlarının suçlusu olarak 

görüldüğüne yer verilmesi, 1977 ve sonrasın-

da ABD’nin insan hakları konusunda Şah’a 

yaptığı baskı ve hatta ABD’nin önerdiği po-

litikaların Şah tarafından uygulanmaması 

gibi örnekler; ABD’nin çıkarları konusunda 

hareket etmeyen Şah’ın sonunu getiren un-

surlar arasında yer almaktadır. Ancak Şah 

karşıtı olan ABD başta olmak üzere Batılı 

ülkelerin, İran’ı ulusal çıkarlarından ziyade 

kendilerinin çıkarlarını gözeterek yönete-

cek bir lider beklentisi tam aksiyle sonuç-

lanmış; 1979 Devrimi ile İran, bu ülkelerden 

tamamen kopmuştur. Torbat’ın, İran’ı İslam 

Devrimi’ne götüren bu süreci ele alış biçimi, 

bu dönemi ele alan pek çok yazardan farklı-

lık göstermektedir. Zira Torbat’a göre İran’ın 

petrol rezervlerinin çokluğu ve fiyatlara 

müdahale gücü ABD ve Batılı devletler tara-

fından bir tehlike olarak algılanmış, bunlar 

âdeta ülkenin başına bela olmuş ve şahlık 

rejiminin sonunu hazırlamıştır.

Ekber Torbat’a göre Devrim öncesi dönem-

de İran’ın sahip olduğu petrol rezervleri 

ve bundan sağladığı güç, diğer devletlerle 

ilişkilerinde öne çıkan ana unsurken iler-

leyen dönemde bilindiği gibi İran’ın nük-

leer programı petrolün yerine geçmiştir. 

Bu bağlamda, kitabın yarısından fazlasını 

meydana getiren “İran’da Nükleer Tekno-

loji Politikası” başlıklı üçüncü kısımda, 

1950’li yıllardan günümüze İran’ın nükleer 

faaliyetleri ele alınmaktadır. Kitabın yedinci 

bölümü olan “İran’ın Nükleer Programının 

Oluşumu” başlığı, 1957 yılında ABD ve İran 

arasında nükleer teknolojinin kullanımına 

dair yapılan anlaşma ile başlayarak İran’ın 

nükleer kapasitesini geliştirmeye yönelik 

çabalarına değinmektedir. Ayrıca bölümün 

sonunda nükleer enerji, yakıt, reaktörler 

gibi konularda bilgiler içeren ek bir başlığa 

da yer verilmiştir. Sonraki bölümde ise Ek-

ber Torbat, İran ve nükleer meselesi üzerine 

çalışan pek çok İranlı yazardan farklı olarak 

Batı’nın İran, İsrail ve nükleer ekseninde 

farklı politikalar uygulamasını eleştirmekte 

ve nükleer enerjiyi İran’ın bir hakkı olarak 

ele almaktadır. Yazar ayrıca ABD’nin İran 

karşıtı duruşunun salt müesses nizam kar-

şıtlığı yahut terörizmi destek gibi unsur-

lardan kaynaklanmadığını belirtmektedir. 

Torbat pek çok yazarın doğrudan söylemek 

konusunda temkinli olduğu ana nedeni ise 

şu sözlerle ifade etmektedir: Petrol zengini 

Basra Körfezi bölgesi üzerinde tam kontrol 

için daha geniş bir jeoekonomik etkiye sa-

hip olmak (s.196).

Dokuzuncu ve onuncu bölümler ABD ve 

müttefiklerinin, İran’ın nükleer programı-

nın ilerlemesini durdurmak ve nihayetinde 
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İran’ı anlaşmaya mecbur bırakmak için eko-

nomik yaptırımlar, askerî saldırı tehditleri, 

medya propagandası ve zorlayıcı diplomasi 

gibi politika araçlarını nasıl kullandıkları-

nı anlatmaktadır. Bu bölümler aslında son 

yirmi yıllık süre zarfında İran’a uygulanan 

farklı caydırma metotlarının işleyişine ve 

zaman çizelgesine dair bir kesit sunmak-

tadır. Ayrıca İran halkının doğrudan hedef 

kitlesi olarak benimsenmesi, Batı menşeli 

ancak Farsça yayın yapan medya kuruluş-

larının sayısının artması, kullanılan hükû-

met karşıtı dil ve dahası “ABD, İngiltere ve 

bölgesel vekilleri, İsrail’in İran’ın nükleer 

programına karşı çıkmak için yürüttüğü 

saldırılar, suikastlar gibi çeşitli örtülü ope-

rasyonlar” İran karşıtı nasıl ciddi bir yıldır-

ma stratejisinin uygulandığını gözler önüne 

sermektedir. Nükleer müzakerelerin ele 

alındığı on birinci bölümde yazar, Mahmud 

Ahmedinejad Dönemi’nde tıkanan nükleer 

müzakerelerin devam etmesi için müesses 

nizamın Hasan Ruhani’nin adaylığına izin 

verdiğini dahası seçilmesini sağladığını 

iddia etmektedir. Torbat’ın Nükleer An-

laşma’yı sunma şekli de oldukça ilginçtir. 

Zira uluslararası basında Nükleer Anlaşma, 

İran’ın lehine olması sebebiyle eleştirilirken 

Torbat konuyu “ABD, gücü sayesinde talep-

lerini zayıf bir dinî sistem tarafından yö-

netilen gelişmekte olan bir ülkeye dayattı.” 

sözleriyle ifade etmektedir (s. 266).

“Nükleer Anlaşma’nın Ardından” başlıklı 

on ikinci bölüm, İran ile ticari ilişkilerini 

güçlendirmek isteyen ülkelerin arasındaki 

rekabeti ve Donald Trump’ın ABD başka-
nı seçilmesiyle ABD’nin Nükleer Anlaş-
ma’dan çekilmesinin ardından gelen süreci 
değerlendirmektedir. Nükleer Anlaşma’yı 
“Amerikan diplomasisinin İran’ı nükleer 
tesislerinin çoğunu ortadan kaldırmaya ve 
ardından caydırmaya zorlamak için kullan-
dığı bir oyun” olarak değerlendiren Torbat, 
Anlaşma’nın ardından ülkenin nükleer cay-
dırıcılığını kaybettiğini ve nükleer yakıt-
lar için dış güçlere daha fazla bağımlı hâle 
geldiğini belirtmektedir (s. 305). Ayrıca 
yazar, İran’da yaşanan ekonomik sorunların 
sadece yaptırımlardan kaynaklanmadığı, 
aksine Cumhurbaşkanı Ruhani’nin uygu-
ladığı neo-liberal ekonomi politikalarının 
sonuçları olduğu görüşüne de bu bölümde 
yer vermektedir. “Özet ve Sonuç” başlıklı on 
üçüncü bölümde kitabın en başından beri 
işlenen konular merkez-çevre perspektifin-
den ele alınmakta ve genel bir değerlendir-
me sunmaktadır. İran’ın 1950’li yıllarda ya-
şadığı petrolün millîleştirilmesi ile nükleer 
programı karşılaştıran Torbat, iki olayda da 
görüldüğü gibi merkez ülkenin taleplerini, 
çevre ülkeye dikte ettiğine ve kabul edil-
mediği takdirde baskı, yaptırım veya diğer 
cezalandırma biçimleriyle taleplerini kabul 
etmeye mecbur bıraktığına işaret etmekte-
dir. Nitekim yazara göre İslam Devrimi’ne 
kadar neredeyse tüm güçlü ülkelere taviz 
veren Şah, 1970’li yıllarda ortaya çıkan pet-
rol fiyatları meselesi ve ABD politikalarına 
uymamasından ötürü kaybetmiş; nükleer 
konusunda da kendi politikasını sürdü-
ren İran, bir dizi caydırma politikasıyla 

karşı karşıya kalmıştır. Bölümün sonunda 

ABD’nin İran’a uyguladığı baskıyı derin-

leştirdiğini belirten Torbat, ABD’yi İran’a 

karşı askerî bir operasyon konusunda uyar-

maktadır: “İran’la yeni bir askerî çatışmaya 

girmek, bölgedeki halkın ABD’ye bakışını 

daha da ağırlaştıracaktır. Ayrıca bu tür her-

hangi bir ciddi çatışma, kendi ülkesinde 

popülerliğini yitirmekte olan müesses niza-

mın işine yarayacaktır.” (s. 325).

İran’ın yakın tarihini hem ekonomi hem de 

ABD-İngiltere-İran ilişkileri bağlamında 

kapsamlı ve akıcı bir şekilde anlatan kitap; 

uzun yıllar İran’da yaşayan ve orada eğitim 

alan, ardından yurt dışına çıkan ve ülkeyi 

dışardan gözlemleme fırsatı bulan bir İran-

lının bakış açısını yansıtması açısından kri-

tik önem taşımaktadır. Zira Torbat, sürekli 

İran’ı suçlu bulan, eleştiren ve Batı müda-

halesi olmadan İran’ın düzelmeyeceğini 

savunan alışagelmiş yaklaşımlardan farklı 

bir bakış açısı sunmakta ve mevcut sisteme 

karşı duruşuna rağmen ülkedeki gelişme-

leri daha geniş bir çerçeveden değerlen-

dirme yolunu seçmektedir. Üstelik yazarın 

benimsediği nispeten daha rasyonel olarak 

nitelendirilebilecek bu yaklaşımdan ötürü 

kitap, literatürde aynı konuları işleyen pek 

çok çalışmadan da ayrışmaktadır. Ancak 

İran tarihine damga vuran hemen hemen 

bütün olayların emperyalist ülkeler tara-

fından kendi çıkarlarını korumak amacıyla 

çıkarıldığını ve yönetildiğini iddia etmenin 

fazla komplocu bir yaklaşım olduğuna dik-

kat çekmekte fayda vardır. İ
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MEDYA

29.07.2021

İRAM Güvenlik Koordinatörlüğünden Ersin Çahmutoğlu, 
TRT Haber’de katıldığı Birinci Sayfa programında 

casus yazılımların ne tür tehlikelere yol açabileceğine 
ve bunlara karşı nasıl önlemler alınabileceğine dair 

değerlendirmelerde bulundu.

30.07.2021

İRAM Dış Politika Uzmanı Rahimullah Farzam,  
Ulusal Kanal’da katıldığı Beynelmilel programında 

Türkiye’ye yönelik Afgan göçünün nedenlerini ve Rusya, 
ABD, İran, Çin ve Pakistan’ın Afganistan sorununda 

üstlendiği rolü değerlendirdi.

04.08.2021

İRAM  Dış Politika Uzmanı Rahimulah Farzam, 
Afganistan’da Taliban’ın ilerlemesini ve barış sürecini 

TV5’te katıldığı Dış Politika programında değerlendirdi.

16.08.2021

İRAM Dış Politika Uzmanı Rahimullah Farzam, 
Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinden sonra 

Afganistan’da yaşanan gelişmeleri ve Türkiye’nin 
Afganistan politikalarını TRT Haber’de katıldığı  

Birinci Sayfa programında değerlendirdi.
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MEDYA

20.08.2021

İRAM Dış Politika Uzmanı Rahimullah Farzam, TRT Haber’de 
katıldığı Günün İçinden programında Afganistan’daki 

son gelişmeler ve Taliban’ın yol haritası üzerine 
değerlendirmelerde bulundu.

20.08.2021

İRAM Toplum/Kültür Kıdemli Uzmanı Dr. Umut 
Başar, TV100’de katıldığı 10’dan 12’ye programında 

Afganistan’daki son durumu ve Türkiye’nin Afganistan 
politikasını değerlendirdi.

20.08.2021

İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç,  
TRT Haber’de yayımlanan Haber Ajandası programında 

Ankara’nın Afganistan diplomasisini değerlendirdi.

27.08.2021

İRAM Toplum/Kültür Kıdemli Uzmanı  
Dr. Umut Başar, TRT Haber’de katıldığı Satır Başı 

programında Afganistan’da yaşanan  
DEAŞ saldırısını değerlendirdi.
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ETKİNLİKLER

 2021

YAZ
DÖNEMİ

Çevrim İçi

Farsça Seminerleri
31 Mayıs-29 Ağustos

Başvuru: 20-25 Mayıs

iSTANBUL

31.05.2021-29.08.2021

İRAM İstanbul tarafından 31 Mayıs-29 Ağustos 2021 
tarihleri arasında Farsça Seminerleri ve Konuşma Kulübü 

düzenlenmektedir.

01.06.2021-24.08.2021

İRAM İstanbul tarafından düzenlenen Dr. Ali Rıza 
Mukaddem moderatörlüğündeki “İran Düşünce Dünyası II” 

atölyesi haftada üç saat şeklinde planlanmıştır.
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İNFOGRAFİKLER

MUHAMMED İSLAMİ 
Muhammed İslami, 29 Ağustos 2021 itibarıyla cumhurbaşkanı 
yardımcılığına ve Atom Enerjisi Kurumu başkanlığına atandı.

31 Ağustos 2021 - İç Politika/iramcenter

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 

Kimdir?

23 Eylül 1956 Isfahan’da 
doğdu.

Eğitimi

1976 Isfahan İnşaat Meslek 
Yüksek Okulundan mezun 
oldu.

1979 Detroit Üniversitesinde 
İnşaat Mühendisliği 
Bölümünü tamamladı.

1981 Ohio Toledo 
Üniversitesinde yüksek 
lisansını tamamladı.

2004 Kanada’daki Royal 
Rhodes Üniversitesi ve Şerif 
Teknoloji Üniversitesinin 
Havacılık İdaresi ortak 
programından MBA 
derecesini aldı.

Sorumlulukları

1987-1995 Savunma Sanayisi 
Teşkilatı, Mühendislik ve 
Geliştirme Planları başkan 
yardımcılığı görevinde 
bulundu.

1995-2004 İran Uçak İmalatında 
CEO olarak görev yaptı.

2004-2005 Havacılık ve Uzay 
Sanayisi Teşkilatı başkan 
vekilliği görevini ifa etti.

2004-2007 Savunma Sanayisi 
Eğitim ve Araştırma Enstitüsü 
başkanlığını üstlendi.

2007-2017 Savunma ve Silahlı 
Kuvvetlere Destek Bakanlığı 
Sanayi ve Araştırma İşleri 
başkan yardımcılığı yaptı.

2014-2018 Savunma ve Silahlı 
Kuvvetlere Destek Bakanlığı 
Pasif Savunma Mühendisliği 
başkan yardımcılığı ve aynı 
zamanda Mekran Sahil 
Geliştirme Merkezi sekreterliği 
görevlerini gerçekleştirdi.

2017-2018 Mazenderan valiliği 
yaptı.

2018 Ruhani hükûmetinde Yol 
ve Şehircilik Bakanlığında 
bakan olarak görev yaptı.

Ayrıca hizmet yılı bilinmemekle 
beraber üç yıl boyunca 
Yoksullar Vakfı Planlama 
Konseyi üyeliğinde bulundu.

Kaynak: IMNA, ana.press
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İNFOGRAFİKLER

İbrahim Reisi’nin
Kabinesi

1 Eylül 2021 - İç Politika/iramcenter

İran’da, haziran ayında yapılan 2021 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kazanan İbrahim Reisi’nin 
yeni kabine için Meclise sunduğu 19 isimden 18’i onaylanırken 

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı için önerilen Hüseyin Bağgüli’nin adaylığı reddedildi.

Güvenoyu alanlar

Güvenoyu alamayanlar

İçișleri 
Bakanı 

Ahmed Vahidi

Dıșișleri 
Bakanı 

Hüseyin Emir 
Abdullahiyan

İstihbarat 
Bakanı

İsmail Hatib 

Adalet 
Bakanı

Emin Hüseyin 
Rahimi

Ekonomi ve
Maliye Bakanı

İhsan Handuzi

Sanayi, Maden ve 
Ticaret Bakanı

Rıza Fatımi Emin

Kooperatif, 
Çalıșma ve Sosyal 
Refah Bakanı

Hüccetullah
Abdulmeliki

Tarım 
Bakanı

Cevad 
Sadatinejad 

Kültürel Miras, 
El Sanatları ve 
Turizm Bakanı

İzzetullah 
Zergami

Savunma ve 
Silahlı Kuvvetlere 
Destek Bakanı

Muhammed 
Rıza Aştiyani

Kültür ve 
İslami İrșat 
Bakanı

Muhammed 
Mehdi İsmaili

Spor ve Gençlik 
Bakanı

Hamid Seccadi 

Yol ve Șehircilik 
Bakanı

Rüstem Kasımi

İletișim ve Bilgi 
Teknolojileri 
Bakanı 

İsa Zaripur

Sağlık, Tedavi ve 
Tıbbi Eğitim 
Bakanı 

Behram
Aynullahi 

Bilim, Araștırma ve 
Teknoloji Bakanı

Muhammed Ali 
Zülfigül

Petrol 
Bakanı 

Cevad Ovci

Enerji 
Bakanı 

Ali Ekber 
Mehrabiyan

Eğitim ve Öğretim 
Bakanı

Hüseyin Bağgüli 
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Reklam ve iş birliği fikirleriniz için 
info@iramcenter.org  

adresine e-posta gönderebilirsiniz.



BÜLTEN TEMMUZ 2021 ÖN KAPAK İÇİ

Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde 
bandrol taşıması zorunlu değildir.



BÜLTEN TEMMUZ 2021 ÖN KAPAK

İRAN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Oğuzlar Mah. 1397. Sok. No: 14, 06520 
Balgat/Çankaya/Ankara

Tel: +90 (312) 284 55 02-03  
Faks: +90 (312) 284 55 04  
e-posta: info@iramcenter.org 

www.iramcenter.org

İRAN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ İSTANBUL

Üst Zeren Sok. No: 40, 34330 
Levent/Beşiktaş/İstanbul

Tel: +90 (212) 264 35 81 
Faks: +90 (212) 264 35 18  
e-posta: iramistanbul@iramcenter.org

www.iramcenter.org

İRAM HAKKINDA

İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası 
ilişkilerde dikkate alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü 
tarihî ilişkiler, sınır komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok 
yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir 
düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle 
İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz dosyaları hazırladığı 
gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı gereksinimini 
karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, atölye, 
ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de 
İran’a ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını 
paylaşabilecekleri bir platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan 
güvenliğe, Şiilikten toplum ve kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim 
içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır. Hâlihazırda yerli ve yabancı partnerleri 
ile çok sayıda proje çalışmasını sürdüren İRAM, elinizdeki İRAM Bülten’i siz değerli 
okuyucularına sunmaktan mutluluk duyar.

AĞUSTOS 2021

SAYI  

11

ABD’nin Afganistan’dan  
Çekilmesi Bölge Ülkeleri  
İçin Ne Anlama Geliyor?  
s. 11

Düzensiz Afgan Göçü  
s. 15

İran Üzerinden Türkiye’ye 
Düzensiz Afganistanlı Göçü 
s. 19

Irak Afganistan Olur mu? 
s. 26


