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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.
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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 üçüncü sayısı 
ile karşınızdayız.

Ekim sayımızda; “İran’daki Düşünce Kuruluşlarının Taliban’a Bakışı, 
Muhafazakârların Reformcu Avı: Ekonomide Şeffaflık, Azerbaycan-İran 
Ticari İlişkilerinin Politik Ekonomi Değerlendirmesi, İran-Azerbaycan 
Geriliminin Arka Planı, Artan Bölgesel Gerilimler Bağlamında 
Abdullahiyan’ın Moskova Ziyareti, İran-Suudi Arabistan Görüşmelerinde 
Dördüncü Tur, İran’daki Düşünce Kuruluşlarının İran-Azerbaycan 
Gerilimine Bakışı, İran’ın Güvenlik Doktrinindeki Değişim ve İran 
Azerbaycan Gerilimi, İran Genelkurmay Başkanı’nın Pakistan Ziyareti 
ve Kapsamı, Reisi ve İran’ın Daralan Bölgesel Alanı, Arameş Dustdar ve 
İran Kültüründe Düşüncenin İmkânsızlığı, İran’da Yabancı Yatırım Krizi 
Yaşanıyor, 2019 Ekim Hareketi ve Irak’taki Erken Seçimler, Reisi’nin 
Persepolis Ziyareti ve İranlı Kimliği, Dış Politikada Konjonktürel 
Dalgalanma: Bakıri’nin Rusya Ziyareti, Moskova Formatı’nın Üçüncü 
Toplantısı Gerçekleştirildi, Suriye’de Artan Gerilim ve Tenef Üssü 
Saldırısı” başlıklı yazılar yer almaktadır.

Kurumumuzun analiz, perspektif, rapor gibi daha kapsamlı 
çalışmalarına ve yabancı dillerdeki araştırmalarımıza 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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01 İran Kara Kuvvetleri, ülkenin kuzeydoğusunda 
Hayber Fatihleri ismini verdiği bir tatbikat 
gerçekleştirdi. Tatbikat, ülkenin Ermenistan ve 

Azerbaycan sınırının kesiştiği bölge ile Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti sınırında gerçekleştirildi. 

İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Abbas Musevi, İran’ın Bakü 
Elçiliğine yönelik saldırıyı kınayarak Azerbaycan hükûmetini 
saldırganları yargılamaya ve cezalandırmaya davet etti. İran 
Elçiliğine yönelik saldırı, Bakü ve Tahran arasında yaşanan 
yakın zamanlı gerginlikten sonra gerçekleşmişti.

02 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan; 
İran Radyo ve Televizyon Kurumuna verdiği bir 
röportajda, İran’ın sınırlarına yakın bölgelerde 

İsrail varlığını hoş görmeyeceklerini söyledi. Abdullahiyan; 
İran İslam Cumhuriyeti’nin, siyonist rejimin İran ulusal 
güvenliğine tehdit oluşturan varlığına ve eylemlerine tolerans 
göstermeyeceğini ve gerekli önlemleri alacağını ifade etti. 
Röportajda, ABD’nin iyi niyet göstergesi olarak İran’a ait 
dondurulmuş olan fonlardan 10 milyar doları serbest bırakması 
gerektiğini belirten Abdullahiyan, New York’taki Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Kurulunda, ABD’li yetkililerin çeşitli 
yollarla kendisi ile iletişime geçmeye çalıştığını söyledi.

03 Devrim Rehberi Ali Hamenei, İran ve Azerbaycan 
arasındaki gergin sınır ilişkilerine işaret ederek 
dışarıdan güvenlik satın almaya çalışmanın 

bedelinin ağır olacağı konusunda uyarıda bulundu. 

04 Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 
Tahran’a giderek İran Dışişleri Bakanı 
Abdullahiyan ile görüştü. İranlı Dışişleri 

Bakanı, Ermeni mevkidaşıyla gerçekleştirdikleri ortak basın 
açıklamasında “iyi ve yapıcı görüşmelerde” bulunduklarını 
ifade etti.

05 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; 
Tahran’ın, sınırlarındaki İsrail askerî varlığına 
yönelik “temelsiz” suçlamalarını Bakü’nün 
“cevapsız bırakmayacağını” söyledi.

06 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Moskova’da 
Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile buluşarak 
Kafkasya ve Afganistan’daki son gelişmeleri 

değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı’nın Moskova’ya olan 
habersiz ziyareti, son zamanlardaki İran-Azerbaycan 
gerginliğini takiben gerçekleşti. Abdullahiyan, “Rusya’nın, 
bölgedeki ülkelerin sınırlarındaki muhtemel değişimlere 

tepki göstermesini ve teröristlerin varlığı ile İsrail’in bölgede 
barış ve istikrarın aleyhine olan hareketlerine karşı hassas 
olmasını bekliyoruz.” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yeni İran Merkez Bankası 
başkanı olarak Ali Salihabadi’yi atadı. 

07 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Lübnan’ın 
Beyrut şehrinde Lübnan Başkanı Mişel Avn, 
Lübnan Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri 

ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile görüştü. 
Reuters’ın haberine göre İran Dışişleri Bakanı; Lübnan’da, 
İran’ın Lübnan’a petrol ürünleri göndermeye gelecekte de 
devam etmeye niyetli olduğunu ve bu amaca yönelik ikili bir 
anlaşmanın yapılmasını umduğunu söyledi.

08 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Keni, Ankara’ya 
giderek Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı 
Sedat Önal ile görüştü. Yetkililer, ikili ilişkileri 

değerlendirerek bölgesel ve uluslararası konular üzerine fikir 
alışverişinde bulundu.

09 1979 İslam Devrimi’nden sonraki ilk İran 
Cumhurbaşkanı Ebu’l Hasan Beni Sadr, uzun bir 
hastalığın sonucunda 88 yaşında Paris’te vefat etti. 

Anadolu Ajansının haberine göre İstanbul-Tahran-İslamabad 
(ITI) koridoru olarak bilinen Pakistan-İran-Türkiye yük geçiş 
koridoru, İran üzerinden 5.300 kilometre katederek Karaçi’den 
İstanbul’a yapılan deneme sevkiyatı ile faaliyete başladı.  

10 Fars Haber Ajansı, İran’ın kuzeybatısında yaşanan 
bazı çatışmalara yönelik raporunda, “Kuzeybatı 
İran’da yaşanan güvenlik problemi ve   suikastların 

sorumlusu başta Mesut Barzani olmak üzere Kuzey Irak’taki 
Kürt liderlerdir.” ifadelerini kullandı. Rapor, aynı zamanda 
“İranlı nükleer bilimcilere yönelik suikastın; Kuzey Irak 
liderleri, bölge güçleri ve bölge dışı güçler arasında yapılan ve 
resmî olmayan askerî anlaşmaların ve güvenlik anlaşmalarının 
bir sonucu” olduğunu belirtti. 

11 Şafak Haber Ajansının Iraklı bir hükûmet yetkilisinden 
aktardığına göre DMO Kudüs Gücü Komutanı İsmail 
Kaani, Irak’taki Meclis seçimlerinin ertesi günü 

Bağdat’a habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Fransız Basın Ajansının (AFP), İran-Suudi Arabistan 
görüşmelerine hâkim olan Suudi bir diplomattan aktardığına 
göre Tahran ve Riyad, gerilimleri azaltmak ve elçiliklerini 
yeniden açmak için gerçekleştirilecek bir anlaşmanın eşiğinde. 

EKİM 2021
KronolojİSİ
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12 DMO Operasyon Komutanı Yardımcısı Abbas 
Nilfuruşan, Tasnim Haber Ajansına verdiği bir 
röportajda; Taliban’ın, 20 yıl öncesine göre “çok 

farklı” olduğunu söyledi. Grubun, ülkedeki  diğer etnik grupların 
ve kadınların rolünü yoksayamayacağını anladığını belirten 
Nilfuruşan; Taliban’ın, Afganistan’da DEAŞ ile savaştığını ve 
gruptaki değişimin “son derece belirgin” olduğunu ifade etti.

13 İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, 
Pakistan’ın İslamabad şehrini ziyaret etti. Bakıri, 
ziyareti boyunca Pakistan Başbakanı İmran Han,  

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamer Cavit Bacva, 
Pakistan Genelkurmay Başkanı Nedim Rıza ve diğer Pakistanlı 
askerî yetkililerle görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Van 
İl Emniyet Müdürlüğü, Van’da gerçekleştirdikleri ortak bir 
operasyonda, ikisi İran ajanı sekiz kişilik İranlı casusluk 
şebekesini çökertti. 

14 Reuters’ın, bir İran haber kuruluşundan aktardığına 
göre Suriye’deki İran destekli milisler, Suriye’nin 
Palmira bölgesine yönelik İsrail saldırısına kesin 
olarak karşılık vereceklerini söyledi. 

15 AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Josep Borrell’in 
Nükleer Anlaşma ile ilgili görüşmelere başlama 
çağrısı yapmak için Washington ve Tahran’dan 
haber beklediğini söyledi. 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Suud; Washington’da, 
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Suudi Dışişleri 
Bakanı’nın açıklamasına göre taraflar, İran nükleer programı ve 
bu konudaki uluslararası görüşmeler üzerine fikir alışverişinde 
bulundu. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 30 yıldır Ermenistan’ın 
kontrolünde olan ve İran’dan Ermenistan’a, oradan da Cebrail 
bölgesini kullanarak Avrupa’ya ulaşan uyuşturucu trafiği 
rotasını kapattıklarını söyledi. 

16 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri 
Şemhani; İran’ın, Ermenistan sınır bölgelerini 
kullanarak Avrupa’ya uyuşturucu kaçırdığı 
iddialarını reddetti. 

17 Irak’tan gelen haberlere göre Haşdi Şabi destekçisi 
kişiler, Bağdat’ta toplanarak 10 Ekim’de gerçekleşen 
seçimlerin ön sonuçlarını kabul etmediklerini söyledi.

18 İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Moskova’ya 
giderek Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 
Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov 

ile görüştü. Taraflar; görüşmede, Rusya-İran askerî iş birliği 
konusunu değerlendirdi.

19 Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, etkin askerî 
grubunun 100.000 kişilik eğitimli ve silahlı güce 
sahip olduğunu söyledi. AP’nin haberine göre 

Nasrallah, “Bu savaşçıları farklı silahlarla iç kavgalar için değil; 
topraklarımızı savunmak, daha önceden Lübnanlıların gözleri 
önünde çalınan petrol ve doğal gazımızı korumak, ülkemizin 
onuruna ve egemenliğine yönelik herhangi bir olası saldırı ya da 
terörizme karşı hazırlıyoruz.” dedi.

20 T.C. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tahran’a 
giderek İranlı mevkidaşı Ahmed Vahidi ile 
görüştü. Taraflar, iki ülke arasındaki güvenlik iş 
birliğini artırmak ve geliştirmek için mutabakat 
zaptı imzaladı.

21 T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’daki 
yeni yönetimin, Azerbaycan’la olan gerilimi devam 
ettirmeyeceğini düşündüğünü söyledi. 

22 ABD Temyiz Mahkemesi; Halkbank’ın, İran’ın 
ABD yaptırımlarını ihlal etmesine yardımcı 
olduğu iddiasıyla yargılanabileceğine hükmetti. 

Reuters’ın haberine göre “Savcılar; Halkbank’ı, petrol gelirlerini 
önce altına, ardından İran’ın çıkarları için nakde çevirmekle 
ve petrol gelirlerinin transferini haklı çıkarmak için sahte gıda 
sevkiyatlarını belgelemekle suçluyor.”

23 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel 
Sekreteri Şemhani, Erdoğan’ın açıklamalarına 
cevaben “Etnik gruplardan, onları demir yumrukla 

yöneten devletler korkar. Etnik grupların cenneti olan İran’ın 
korkusu yoktur.” dedi. 

24 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycanlı 
mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. 
Konuşmada; taraflar, ülkeleri arasındaki ikili 

ilişkileri değerlendirdi.
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Taliban’ın Afganistan’ı kontrol altına alma-
sı; İran’da siyaset, medya ve toplum arasın-
da olduğu kadar düşünce kuruluşlarında 
da yankı bulmuştur. Tahran yönetimi; son 
yıllarda ABD’ye karşı Taliban’la iş birliği 
yapmış, Taliban’ın ülkeye hâkim olmasını 
ABD’ye karşı kazanılmış bir zafer olarak 
nitelendirmiştir. Tahran yönetiminin yak-
laşımına paralel olarak müesses nizama ya-
kın olduğu bilinen ve muhafazakâr çizgide 
yayın yapan basın-yayın kuruluşları da Tali-
ban’ın; eskisi gibi olmadığına, değiştiğine ve 
İran’a tehdit oluşturmadığına dair haberler 
yapmaya başlamıştır. Muhafazakâr medya, 
Pencşir’deki “direnişçilerin” Taliban’a karşı 
mücadelesini fazla gündeme getirmezken 
reformcular, İran hükûmetinin Taliban’a 
karşı tutum sergilemesi gerektiğini savun-
muş; aralarında reformcu siyasetçi ve sa-
natçıların da olduğu yaklaşık 500 siyasi ve 
sivil aktivist, Taliban’a karşı mücadele eden 
“direnişçilere” destek mektubu yazmıştır. 
Düşünce kuruluşlarında çıkan yazılarda 
ise Taliban ve Afganistan’ın geleceğiyle il-
gili hükûmete bazı öneriler ve uyarılar gel-
miştir. Bu kapsamda önde gelen düşünce 

kuruluşlarında Taliban’la ilgili çıkan yazı 
ve analizler genel olarak üç başlık altında 
toplanabilir: İran’ın Taliban’a yönelik po-
litikası ve Afganistan’ın jeopolitik önemi, 
Taliban’ın “İslam hilafetini” yeniden can-
landırma amacı, Taliban karşıtı mücadeleye 
destek çağrısı.

İran’ın Taliban’a Yönelik 
Politikası ve Afganistan’ın 
Jeopolitik Önemi

İran ile Taliban arasındaki ilişkiler, örgütün 
ortaya çıktığı dönemden bugüne kadar iniş-
li çıkışlı olmuştur. İkili ilişkiler, Taliban’ın 
1998’de Afganistan’ın kuzeyini kontrol et-
mesi ve Mezar-ı Şerif ’te bulunan İran Kon-
solosluğu çalışanlarının öldürülmesinden 
sonra genellikle kötü bir seyir izlemiştir. 
Hatta İran, Taliban’a karşı olası bir askerî 
operasyonu göze alarak Afganistan sınırına 
askerî güç konuşlandırmıştı. Bu olaydan 
sonra İran, Taliban’ı ulusal ve ideolojik çı-
karlarına karşı bir düşman ve “terör örgütü” 
olarak tanımlayarak çoğu zaman Taliban’a 
karşı olan cepheyi desteklemiştir. ABD’nin 
2001’de Afganistan’ı işgali sonrası değişen 
konjonktür, İran’ı Taliban’la iş birliği yap-

maya itmiştir. 20 yıl sonra ABD’nin ülkeden 
çekilmesi ve Taliban’ın Afganistan’ı tekrar 
kontrol altına alması, İran’ın temkinli bir 
politika izlemesine sebep olurken düşünce 
kuruluşlarında çıkan yazılar; Taliban lider-
liğindeki bir hükûmetin, orta ve uzun vade-
de İran’ın ulusal çıkarları için tehdit olacağı 
yönündedir.

Muhammed Sultanpur’un Uluslararası 
Barış Çalışmaları Merkezinde yayımlanan 

“İran İslam Cumhuriyeti’nin Afganistan’a 
Yönelik Dış Politikası, Realizm veya İdea-
lizm” başlıklı yazısında, ABD’nin bölgeden 
çekilmesini isteyen ülkeler arasında Afga-
nistan ve Pakistan ile uzun bir sınırı olan 
İran’ın, Taliban’ın gelecekteki davranışları-
na karşı en kırılgan durumda olan ülke ol-
duğu belirtilmektedir. Sultanpur; yazısında, 
Türkiye’nin ve Türkiye’ye yakın olan ülkele-
rin, Afganistan’daki nüfuzundan çekince-
sini şöyle ifade etmiştir: “Suriye’de son on 
yıldır Suriye hükûmeti, Hizbullah ve İran’ın 
karşısında cephe alan Türkiye, Pakistan ve 
Katar ekseninin Afganistan’daki nüfuzu 
dikkate alındığında bu eksenin, Suriye’deki-
ne benzer bir çatışmayı İran’ın doğu sınır-
larına taşıyabilme kabiliyetine sahip olduğu 
dikkate alınmalıdır.” Bu ifade, aynı zamanda 
İran hükûmetine bir uyarı niteliği de taşı-
maktadır.

Ahmad Jawid Türkoğlu

GÖRÜŞ 
30.09.2021

İran’daki Düşünce  
Kuruluşlarının Taliban’a Bakışı

İran’da düşünce ve araştırma kuruluşlarında çıkan 
yazılar, Taliban liderliğindeki bir hükûmetin orta 
ve uzun vadede İran’ın ulusal çıkarları için tehdit 
olacağı yönündedir.



7İRAM BÜLTEN  |  EKİM 2021

Behnaz Esedikiya’nın Uluslararası Barış Ça-
lışmaları Merkezinde yayımlanan “Afganis-
tan’daki Gelişmeler ve Bölgenin Jeopolitik 
Haritası” başlıklı yazısında, Afganistan’dan 
çekilmenin ardından bölgesel güçlerin, böl-
ge istikrarının korunması veya etki alanları-
nın genişletilmesi amacıyla oluşan boşluğu 
doldurma çabasının yoğunlaştığını ifade et-
miştir. Ayrıca Afganistan’daki bu boşluktan 
doğan belirsiz ortamda, nüfuz rekabetinin 
ve muhtemelen yeni “jeopolitik çatışmala-
rın” başlayacağı vurgulanmaktadır. Yazıda, 
bölgedeki tüm ülkelerin, Afganistan’ın gele-
ceğine katılımlarını etkileyen özel çıkarları 
olduğu ve bölgedeki güç oyununun yeniden 
şekillendiği belirtilmektedir. İran’ın da yak-
laşık 900 km sınırı olan bu ülkeden gelecek 
tehditlere hazırlıklı olması ve nüfuz alanını 
kaybetmemesi gerektiği aktarılmıştır. Ayrı-
ca “Sınır ve güvenlik sorunlarının mevcu-
diyeti, iki ülke arasındaki hidropolitik so-
runlar, göç ve mülteci sorunları ile bunların 
İran ve Afganistan üzerindeki etkisi dâhil 
olmak üzere coğrafi determinizm gerçekleri 
nedeniyle doğu sınırlarından İran’a jeopo-
litik baskılar yoğunlaşacaktır.” ifadeleri bu 
doğrultuda yer bulmuştur.

Taliban “İslam Hilafetini” 
Canlandırma Peşinde
İran, uzun yıllar Taliban’ı ideolojik çıkar-
larına karşı bir düşman olarak görmüştür. 
Diğer taraftan Taliban, aynı şekilde Şiile-
ri temsil ettiği için İran’a düşman gözüyle 

bakmıştır. İran ve Taliban arasındaki görece 
yakınlaşmaya rağmen her iki taraf da bir-
birini ideolojik eğilimleri doğrultusunda 
potansiyel tehdit olarak görmeye devam 
edecektir. Sultanpur, İran’ın Taliban’la fark-
lılaşan ideolojik eğilimlerinin, ileriye dö-
nük sorunları tetikleyeceğini belirtmiştir. 
Ona göre Şii İran, her zaman Sünni-Selefi 
aşırılıkçı akımlar tarafından bölgedeki bir 
numaralı düşman olarak görülmüştür. Bu 
durum, önümüzdeki dönemlerde bölgedeki 
güç dengesinin değişmesi ve kimi ülkelerin 
çıkarlarının İran’la çatışması hâlinde İran’a 
karşı ciddi bir koza dönüşebilir.

İslam Zülkadirpur’un Cumhurbaşkanlığı 
Stratejik Araştırmalar Merkezinde yayımla-
nan “DEAŞ’ın Siyah Bayrağından Taliban’ın 
Beyaz Bayrağına” başlıklı yazısında, Tali-
ban’a yönelik herhangi bir ideolojik iyimser-
lik veya kötümserlikten ziyade “Bu örgütün 
otoriter eğilimlerine karşı duyarlı olunmalı, 
evrensel amaç ve niyetleri konusunda endi-
şelenilmelidir.” denilmektedir. Zülkadirpur, 
Taliban yönetimiyle ilgili endişelerin en 
bariz bileşenlerinden birinin, örgüt bayra-
ğının “Afganistan ulusal bayrağının” yerine 
“ulusal bayrak” olarak dikte edilmesi oldu-
ğunu belirtmektedir. Bunu, örgütün sadece 
Afganistan’la yetinmeyip DEAŞ gibi İslam 
ülkelerinin tümüne göz dikeceği şeklinde 
açıklamaktadır. Taliban’ın “kelime-i tevhit” 
yazılı tek tip beyaz bayrağının, DEAŞ’ın tek 
tip siyah bayrağına benzetilebileceğinin ve 
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DEAŞ’ın genişleme niyetinin Taliban’da da 
olduğunun unutulmaması gerektiğinin altı 
çizilmiş; Taliban tarafından böyle bir bayrak 
seçilmesinin altında yatan gerekçeler şöyle 
sıralanmıştır:

1-  Taliban’ın beyaz bayrağı üzerinde yer 
alan kelime-i tevhit, İslam birliğini tem-
sil ettiğine inanılan bir semboldür. Al-
lah’ın birliğini ve Müslümanların bir ara-
da bulunmasını ifade eden bu kelimeye 
kendi bayrağında yer vererek kurulacak 
“emirliğin” dünya Müslümanları açısın-
dan birleştirici rolüne işarette bulunul-
maktadır.

2-  Taliban bayrağında Afganistan’ın ulusal 
veya tarihî kimliğine dair hiçbir işaretin 
olmaması, bu örgütün Afganistan top-
rakları ötesi bir niyeti ve amacı olduğu 
anlamı taşımaktadır.

3-  DEAŞ bayrağına çok benzeyen Taliban 
bayrağı; İslam’ın küreselleşmesinin, ni-
yetlerinde ve zihinlerinde gizli bir İslam 
imparatorluğunun oluşturulmasının 
göstergelerinden biridir.

Yazara göre “Taliban’ın amacı, bayrağın-
daki sembolden anlaşılmaktadır. Bu amaç, 
Kuzey Afrika’dan Hindistan’a uzanan İslam 
topraklarını içeren bir İslam imparatorlu-
ğunu veya İslam hilafetini yeniden canlan-
dırmaktır.” Yazar, İran’ı ve bölge ülkelerini 
hem Taliban konusunda hem de Taliban’ın 
yükselişini model alabilecek DEAŞ benzeri 
örgütlerin canlanması konusunda uyanık 
olmaları için uyarmaktadır.

Taliban Karşıtı Mücadeleye 
Destek Çağrısı
İran’daki reformcular, Taliban karşıtı grup-
lara yardım etme çağrısında bulunurken 
hükûmeti elinde bulunduran muhafa-
zakârlar ise “bekle gör” politikasıyla çağrı-
ları görmezden gelmektedir. Sultanpur’un 
yazısında “Eğer İslam Cumhuriyeti, Afga-
nistan’daki Şiilerin ve Farsça konuşanların 
çıkarlarını savunmak için asgari imkânları 
kullanmazsa bu konu, sistemin ABD ile mü-
cadelesindeki temel iddiasını ve Devrim’in 
ana doktrinini baltalayacaktır. Doğu sınırla-
rındaki nesnel çıkarların kaybına ek olarak 
İran’ın, bölgedeki manevi ve kültürel etki-

sinin azalmasına neden olacaktır.” ifadele-
ri geçmektedir. Sultanpur’a göre bölgede 
Taliban’dan gelebilecek riski azaltmak için 
Farsça konuşulan bölgeler ve Şii bölgelerde-
ki direniş hareketleri desteklenmelidir. Zira 
direnişçilere desteğin, gelecekteki riskleri 
azaltarak potansiyel tehlikelere karşı koya-
cağına işaret edilmiş; bu konunun, İslam 
Cumhuriyeti’nin doğu sınırlarında Selefi 
aşırılık ve Türkiye ile Pakistan’ın etkisine 
karşı güçlü bir koz olabileceği belirtilmiştir.

İran ve Avrasya Araştırmaları Enstitüsünün 
Dr. Cafer Mehdevi ile söyleşisinde ise Meh-
devi; Pencşir’deki Taliban karşıtı direnişin, 
ülkenin diğer illerine yayılmayacağını ve bu 
direnişin başta Pencşir halkı olmak üzere 
Afganistan halkı tarafından desteklenme-
yeceğini belirtmiştir. Ayrıca Pencşir ve bu 
bölgedeki direnişin, hiçbir şekilde ciddi bir 
gelişme olarak ele alınmaması gerektiğinin 
altını çizmektedir. Mehdevi’ye göre çoğu 
ülke, geleceği olmayan bir alana yatırım 
yapmak istemeyecektir ki Pencşir direnişi 
de geleceği olmayan bir harekettir.

Sonuç olarak Taliban karşısında gelişen 
tavır, İran’da artık kronik bir sorun hâline 
gelerek toplumsal ayrışmayı tetikleyen yeni 
bir etmen olarak görülebilir. İran’da hâkim 
ideoloji, dünyadaki gelişmelere ideolojik 
tutumlardan ziyade reel politik ve jeopolitik 
açıdan bakmaktadır. Bu bakış açısı, ideolo-
jik olarak asla uyuşma sağlanamayacak Tali-
ban hareketi ile bu hareketin, ABD ile yaşa-
dığı gerilim nedeniyle yakınlaşmaya sebep 
olmuştur. Ancak bu yakınlaşma, gelişmeleri 
jeopolitik yaklaşımdan çok insan hakları 
merkezli değerlendiren kimi muhalifler ile 
radikal Sünni bir örgütün dünya halifeliğine 
hazırlanması potansiyelinden çekinen İran-
lılar için geçerli değildir. Bu kesimler, resmî 
çevrelerin kabul etmeye hevesli göründük-
leri “değişen Taliban imajının” aksine Tali-
ban’a karşı temkinli olmaya devam etmek-
tedir. Muhalifler, mezhepsel farklılıkları 
bir kenara bırakarak Afganistan’da Taliban 
karşıtı Şiilerin ve Farsça konuşan unsurların 
desteklenmesinden yanadır. Taliban’ın Af-
ganistan’da Tacik ve Şiilere dönük siyaseti, 
anlaşıldığı kadarıyla İran’da muhafazakârlar 
ile reformcular arasındaki tartışmayı daha 
da körükleyecek gibi görünmektedir. İ
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İran’ın yeni Ekonomi ve Maliye Bakanı İh-
san Handuzi, Meclisteki güven oylamasında 
ve bakanlık programında sıkça kamu şirket-
lerinin finansal tablolarının şeffaflaştırıl-
ması gerektiğine vurgu yapmış; bu da söz 
konusu şirketlerde, meydana gelebilecek 
yolsuzluk şüphelerini artırmıştı. Handuzi, 
geçtiğimiz günlerde bankacılık sektörün-
den başlanarak kamu şirketlerinin finansal 
tablolarının şeffaf bir biçimde yayımlanıp 
inceleneceğinin işaretini verdi. Handuzi, 
kamuya karşı halkın güveninin artırılma-
sı için bunun elzem olduğunu düşünüyor. 
Ancak muhafazakârların bu hareketi, eski 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ekibini 
teşhir ederek cezalandırma ihtimalini akıl-
lara getiriyor.

İran’da kamu sektörü, ekonomide büyük bir 
rol oynamaktadır. İstihdam, üretim ve tü-
ketim bağlamında kamu şirketlerinin eko-
nomideki payı oldukça yüksek ve ekonomik 
güç dengesinde ağırlıkları fazladır. Ancak 
Mayıs 2018 tarihinde, ABD ambargolarıyla 
kamu şirketlerinin finansal dengeleri bo-
zulmuş ve bu şirketler, çeşitli göstergelerde 
İran Merkez Bankasının standartlarından 

uzaklaşmıştır. Buna ilave olarak kamu şir-
ketleri, bütçenin yaklaşık %70’ini oluştu-
rurken bütçede 382 adet şirket bulunmak-
tadır. Bunlardan 9’u banka, 5’i sigorta şir-
keti, 2’si kâr amacı gütmeyen kuruluş, 31’i 
su ve kanalizasyon, 37’si elektrik ve 298’i ise 
diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler-

dir. Kamu şirketlerinin bütçedeki payının 
yüksek oluşu; ABD ambargoları nedeniyle 
şiddetli bütçe açıklarıyla karşı karşıya kalan 
Ruhani hükûmetini, alternatif finansman 
kaynağı bulmak amacıyla kamu şirketlerini 
borsaya arz etmek zorunda bırakmıştır. Ay-
rıca eski hükûmet, kamu bankalarını mali-
yeti düşük kredi kaynağı olarak kullanarak 
kamu şirketlerini krediler aracığıyla kurtar-
maya çalışmıştır. Bazı iddialara göre Ruhani 
hükûmeti, kamu şirketlerinin tablolarıyla 
alakalı eksik bilgilendirme yapmıştır. Mec-
lis Ekonomi Komisyonu Üyesi ve Isfahan 
Milletvekili Mehdi Teğyani, dönemin Eko-
nomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend 
için “Dejpesend Dönemi’nde milletvekille-
rine, devlete ait söz konusu şirketlerin per-
formansı hakkında eksik bir rapor verilmişti 
ve bu rapor, hiçbir şekilde incelenemez veya 
kullanılamazdı. Nitekim önceki hükûmetin 

Ekonomi ve Maliye Bakanı Dejpesend şef-

faf bilgi vermeyerek temsilcileri, medyayı 

ve analistleri bu şirketlerin performansını 

doğru bir şekilde değerlendirme olanağın-

dan mahrum bırakmıştır.” demiştir.

Kamu şirketlerinin finansal tablolarının, 

krizin yanı sıra kötü yönetim ile daha da bo-

zulması; cumhurbaşkanlığını alan muhafa-

zakârları, bu şirketlerin finansal tablolarını 

incelemeye itmiştir. Bakan Handuzi, şeffaf-

lığın sağlanabilmesi için kamu şirketlerinin 

bazı bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması 

gerektiğini vurgulamıştır. Bunlar:

1.  Kamuya ait şirketlerin ve varlıklarının 

tam listesi

2.  Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve 

CEO’larının listesi

3.  Kâr ve zarar tablosu gibi mali tablolar

4.  Şirketlerin, mallarının satış ve alım is-

tatistikleri ile hizmet alma ve sağlama 

sözleşmelerini içeren sözleşmelerin ve 

ayrıntılarının listesi

5.  Şirketlerin aldığı krediler ile şirketlerin 

bankalara yatırdığı kaynakların istatis-

tikleri

6.  Şirket yöneticilerinin maaş, menfaat ve 

mal varlıkları

Birkan Kemal Ertan

GÖRÜŞ 
01.10.2021

Muhafazakârların Reformcu Avı: 
Ekonomide Şeffaflık

Ekonomi ve Maliye Bakanı Handuzi “ekonomide 
şeffaflık” düsturuyla önceki hükûmetin açıklarını 
kamuoyuyla paylaşarak Reisi hükûmetinin 
popülaritesini artırmak istiyor.
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İlk İnceleme:  
Kamu Bankaları

Yazılı olmayan ancak 1393 (2014) yılından 
beri uygulanan bir prosedür sebebiyle kamu 
bankalarının finansal tabloları yayımlanmı-
yordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Bakan 
Handuzi’nin talimatıyla Bank-ı Millî, Bank-ı 
Keşvarzi, Bank-ı Senat ve Maden, Bank-ı 
Ticaret, Bank-ı Tose’i Saderat ve Bank-ı 
Mesken’in finansal tabloları incelendi. Söz 
konusu bankaların toplam 82 trilyon tümen 
birikmiş zararı bulunuyor ve bu meblağ, 
1400 yılı İran konsolide bütçesinin yakla-
şık %3’ü. Bank-ı Millî ve Mesken dışındaki 
bankaların borçlarında 1398 (2019) yılından 
beri azalma görülmektedir. Millî, Senat ve 
Maden ile Keşaverzi bankaları, İran Mer-
kez Bankasının belirlediği çoğu standardı 
karşılayamamakta ve standartlardan uzak 
oluşları, söz konusu bankaların risklilik 
düzeyini artırmaktadır. Ayrıca bankalara 
borçlu veya bankalardan kredi almış kişile-
rin isimlerinin sansürlenmesi, finansal tab-
lolarda sıkça görülüyor. Buna ilave olarak 
bazı spesifik bilgiler de finansal tablolarda 
gizlenmiş durumdadır.

Söz konusu bankalar arasında en dikkat 
çeken finansal işlemler Bank-ı Millî’ye ait. 
İran’ın ilk ulusal perakende ve Orta Do-
ğu’nun en büyük bankaları arasında yer 
alan Bank-ı Millî, süreç içerisinde aktif ola-
rak değerlenmiş ve sermayesi 19,9 trilyon 
tümenden 92,3 trilyon tümene yükselerek 
ülkedeki tüm bankalar arasında en yüksek 
sermayeye sahip banka olmuştur. Bank-ı 
Millî, sermayesi %364 büyümesine rağmen 
67,5 trilyon tümen birikmiş zarara sahiptir 
ki bu zarar, banka sermayesinin %73’üne 
denk gelmektedir. Aynı durum Bank-ı Mes-
ken’de de görülmektedir. Yaklaşık 13 trilyon 
tümen sermayesi olan bankanın, 10,5 tril-
yon tümen birikmiş zararı bulunuyor. Tica-
ret Kanunu’nun 141. maddesine göre şirket 
sermayesinin en az yarısının zarar nedeniyle 
kaybolması veya diğer bir ifadeyle şirketin 
birikmiş zararının şirket sermayesinin yarı-
sından fazla olması hâlinde, yönetim kuru-
lu derhâl bir toplantı düzenlemekle yüküm-
lüdür. Olağanüstü genel kurul toplantısının 

tasfiye veya devamının görüşülmesine karar 
verilir ve söz konusu kurul, şirketin feshine 
karar vermezse aynı Kanun’un 6. maddesi-
ne göre aynı toplantıda şirket, sermayesini 
mevcut sermaye miktarına kadar azaltmak 
zorundadır. Elbette bu banka; sermayesini, 
“varlıkların ve döviz rezervlerinin yeniden 
değerlenmesi” sebebiyle artırmıştır ki bu 
tür sermaye artırımı, bankaya herhangi bir 
nakit akışı getirmemekte; banka, sermaye-
sini reel bir şekilde artırmamaktadır.

İncelenen söz konusu bazı bankaların ser-
maye yeterlilik rasyosu İran Merkez Ban-
kası tarafından belirlenen sermaye yeterli-
lik rasyosu standardına (%8) göre oldukça 
düşüktür. Örneğin Bank-ı Millî’nin rasyosu 
-%11, Senat ve Maden %2,6 ve Keşaverzi’nin 
rasyosu ise %6,3’tür. Tose’i Saderat ve Mes-
ken’in rasyoları ise %12 ve %8,5 olarak ger-
çekleşerek Merkez Bankası standartlarına 
en yakın rasyolar arasında yer almaktadır. 
Sermaye yeterlilik rasyosu; bankaların ser-
maye güçlerini ve aldıkları riskleri kontrol 
etmek, mudi ve alacaklıları korumak ve 
bankacılık sistemine güvenin sağlanması 
için oldukça önemli uluslararası bir kriter-
dir. Ancak ülkenin en büyük bankasının 
rasyosunun negatif bir değere sahip olması, 
İran bankacılık sistemi üzerindeki şüphele-
ri daha da artırmaktadır.

Muhafazakârların  
Reformcu Avı
Bir hukukçu kimliğiyle öne çıkan İbrahim 
Reisi, yargı erki başkanlığı yaparken “yol-
suzluklarla mücadele” söylemiyle siyaset 
arenasında parlatılmıştı. Buna ilave olarak 
Reisi’nin hükûmeti, halk nezdinde popü-
lerliğini artırmak ve siyasi arenaya hâkim 
olmak için geçmiş dönem reformcu hükû-
metin açıklarını araştırmakta ve kamuoyuy-
la paylaşmaktadır. Handuzi’nin “şeffaflık” 
hareketinin de bu bağlamda okunması ge-
rekiyor.

Her ne kadar Ruhani Dönemi’nde banka-
ların finansal göstergelerinde bozulmalar 
gerçekleşse de bu kurumların üzerindeki 
müesses nizam vesayetini de göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. Anayasal, siyasi ve 
ekonomik olarak yetkisi oldukça kısıtlı olan 

bir hükûmetin, başta kamu bankaları ol-
mak üzere kamu kurumlarını büyük çapta 
kendi çıkarları doğrultusunda müesses ni-
zamın kuşatıcı gücü altında kullanması zor 
bir ihtimaldir. Ancak reformcu oyuncuların 
sekiz yıllık reformcu bir hükûmette kamu 
kurumlarından kısıtlı rant elde etmesi ola-
sıdır. Muhafazakârlar, ilerleyen zamanlarda 
reformcular tarafından elde edilen rantları 
ifşa ederek kamuoyunda popülerliklerini 
pekiştirmeye çalışacaktır. Buna ilave olarak 
yerel basında söz konusu elde edilen rantlar 
ve oluşan yolsuzluk ortamıyla ilgili tutukla-
ma haberlerinin görülmesi olasıdır.

İran’ın Yolsuzluk Karnesi 
Zayıf
2020 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’ne (Cor-
ruption Perceptions Index, CPI) göre İran, 
180 ülke arasında 149. sırada yer alıyor. İran, 
2013 yılında Mahmud Ahmedinejad Döne-
mi’nde yaşanılan yoğun yolsuzluk sürecin-
de 177 ülke arasından 144. sırada yer almış 
ve 2017 yılında 130. sıraya kadar yükselebil-
mişti. Ülkede kamunun hayatın her alanın-
da söz sahibi olması, yolsuzluk karnesinin 
kötü olmasına yol açmakta ve ülkedeki 
kamu kaynakları sebebiyle güç dengeleri-
nin arasındaki çıkar çatışmaları; yolsuzluk, 
rüşvet ve iltimas ile sonuçlanmaktadır.

Son tahlilde İran’da yolsuzluk ile ilgili tartış-
malar yeni değil. Uluslararası göstergelerde 
bu konuda uzunca bir süredir oldukça kötü 
konumda. Reisi’nin gerek kendi seçim çalış-
malarında yaptığı vurgu gerekse de ülkede 
yolsuzlukların önüne geçilmesini ve kamu 
idaresinin mümkün olduğu kadar şeffaflaş-
tırılmasına yönelik Handuzi’nin başlattığı 
çalışmalar, bugünlerde giderek gündemde 
öne çıkıyor. Ancak bu çalışmaların, İran’da 
köklü ve yapısal reformlara dönüşüp dönüş-
meyeceğini bugünden kestirmek zor. İ
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İran ve Azerbaycan arasında tarihî, kültürel, 

dinî ve ekonomik ilişkiler oldukça önem 

taşımaktadır. Geçtiğimiz yedi yıllık süreçte 

İran ve Azerbaycan arasında onun üzerinde 

cumhurbaşkanı düzeyinde bir araya gelin-

miş, daha alt seviyelerde ve geniş katılımlı 

resmî delegasyonlar düzeyinde yüzün üze-

rinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Aynı 

süreçte iki ülke arasında ellinin üzerinde iş 

birliği anlaşması imzalanmıştır.

İktisadi ilişkiler gerek ticari gerekse de doğ-

rudan yatırımlar kapsamında oldukça geniş 

bir alanda sürdürülmektedir. Binin üzerin-

de İran şirketinin Azerbaycan’da faaliyet 

gösterdiği ve bu firmaların Azerbaycan’da 

toplam doğrudan yatırım miktarının 3,5 

milyar dolara yaklaştığı gözlemlenmektedir.

Doğrudan yatırımların yanında ikili ticari 

ilişkiler de oldukça önemlidir. Tarihsel ola-

rak ikili ticaretin izlediği rota ve ikili ticari 

ilişkilerin doğası ve bunlara etki eden fak-

törler, politik ekonomi perspektifinden ele 

alınabilir. Tarihsel olarak ikili ticaretin ge-

rek iki ülke arasındaki siyasi gerilimlerden 

gerekse de (belki siyasi faktörlerden daha 

büyük bir oranda) küresel ya da bölgesel 
ölçekte finansal/ekonomik krizlerden etki-
lendiği gözlemlenmektedir.

Son 30 yılda Azerbaycan-İran ticari ilişki-
leri, iki ülkenin siyasi ilişkileri gibi dalgalı 
bir seyir izlemiştir. Aşağıdaki grafikte gös-
terildiği gibi iki ülke arasındaki ihracat ve 

ithalat göstergelerinde ciddi azalma ve artış 
trendleri görülmektedir. İhracat ve ithalatta 
gözlemlenen bu dalgalanmalar; döviz kuru 
şokları ve millî gelir değişikliği gibi iktisadi 
değişkenlerden, ürün kalitesi ve yaptırımlar 
gibi faktörlerden daha çok belirli oranda iki 
ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yönü ve en 
önemlisi de küresel ekonominin içinde bu-
lunduğu durumdan dolayı ortaya çıkmak-
tadır.

Azerbaycan’ın 1991 yılında bağımsızlığını 
yeniden kazanmasından sonra komşu ülke 
olan İran, bu ülkenin en önemli dış ticaret 
ortaklarından biri olmuştur. 1992-1996 yıl-
larında Azerbaycan’ın İran’a yıllık ortalama 
ihracatı (yaklaşık 220 milyon dolar), bu 
ülkeden yapılan yıllık ortalama ithalattan 
(yaklaşık 60 milyon dolar) yaklaşık 4 kat 
daha fazla olmuştur. Azerbaycan’ın İran’a 

ihracatı 1997 yılından itibaren sürekli azala-
rak iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin derin 
krize girdiği 2001 yılında 9 milyon dolara 
düşmüştür.

2001 yılında yaşanan bu ikili ilişkilerdeki 
krizin nedeni neydi? Temmuz 2001’de İran’a 

ait savaş gemisi ve askerî uçak, Hazar Deni-
zi’ndeki Azerbaycan’a ait iki petrol arama 
gemisini bölgeden ayrılmaya zorladı. De-
nizde yaşanan gerginlikler ve İran uçakları-
nın Azerbaycan hava sahasını ihlal etmesi, 
2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Genel-
kurmay Başkanı’nın Bakü’yü ziyaret edip 
buradan İran’ı dolaylı olarak uyarmasına 
neden oldu. Türkiye’nin bu müdahalesi-
nin yanı sıra 11 Eylül Saldırıları sonrasında 
ABD’nin Orta Doğu ve İran’a yönelik sertle-
şen politikaları da bu ülkenin, Azerbaycan’la 
yaşadığı gerilimi arka plana itti. Bu krizden 
17 yıl sonra, Mart 2018’de Azerbaycan Enerji 
Bakanı ve İran Petrol Bakanı arasında petrol 
ve doğal gaz alanlarının ismi belirtilmeden 
Hazar Denizi’nde yer alan ilgili sahaların 
ortak geliştirilmesine ilişkin bir mutaba-
kat zaptı imzalandı. Ağustos 2018’de Hazar 
Denizi’nin hukuki statüsü ile ilgili kıyıdaş 

Kenan Aslanlı

GÖRÜŞ 
04.10.2021

Azerbaycan-İran Ticari  
İlişkilerinin Politik Ekonomi 
Değerlendirmesi

Devletlerin ortaya koydukları tepkilerin orantısız 
olduğu ve krizin doğru yönetilmediği durumlarda, 
ekonomik ilişkiler kısa ve orta vadede siyasi 
krizlerden olumsuz etkilenmektedir.
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ülkelerin anlaşma imzalaması ile ikili ilişki-
lerdeki bir kriz daha giderilmiş oldu.

İkili ilişkilerin kriz yılı olan 2001 yılından 
2007 yılına kadar Azerbaycan’ın İran’a ihra-
catı yaklaşık 50 kez büyümüş ve 435 milyon 
dolarla 2007 yılında rekor kırmıştır. Ancak 
bu durum, 2008 yılı küresel finans krizinin 
dış ticaret hacimlerini negatif yönde et-
kilemesi ile 2009 yılında 90 milyon dolara 
kadar gerilemiştir. Ardından 2011 yılına ka-
dar Azerbaycan’ın İran’a ihracatında artış 
gözlemlenmiş ve ihracat hacmi 145 milyon 
dolara ulaşmıştır. Son 10 yılda bu seviye bir 
daha tutturulmamış, hatta 2016 yılından 
sonra Azerbaycan’ın İran’a ihracatı 50 mil-
yon dolar sınırını dahi geçememiştir.

Azerbaycan’ın İran’dan ithalatı 1992 yılın-
dan 2004 yılına kadar olan sürede ortalama 
55 milyon dolarla göreceli olarak istikrarlı 
bir seyir izlemiştir. İran’dan yapılan ithalat, 
2005-2013 yıllarını kapsayan sürede ise kü-
resel finans krizinin yaşandığı 2008-2009 
yılları istisna olmak üzere hep büyümüştür. 
2011 yılından sonra her yıl İran’dan yapılan 
ithalat, bu ülkeye yapılan ihracattan fazla 
olmuştur. 2014-2015 yıllarında küresel pet-
rol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün ve 
yerel para birimlerinin devalüasyonunun 
etkisi ile petrol ihracatçısı ülkelerin ekono-
milerinde yaşanan çalkantı, İran’dan yapı-
lan ithalatta da küçülmeye neden olmuştur. 
2015 yılından 2019 yılına kadar Azerbay-

can’ın İran’dan ithalatı 5 kat artarak rekor 
düzeye (450 milyon dolara) ulaşmıştır. 2020 
yılında ise koronavirüs salgınının etkisi ile 
ithalat üçte bir azalarak 300 milyon dolara 
inmiştir. İran ile Azerbaycan arasındaki dış 
ticaret hacmi zaten iki ülkenin ekonomik 
potansiyelinin çok altındadır. İkili ticaret 
hacmine salgın veya küresel ekonomik kriz-
ler de olumsuz yansımıştır.

2020 yılının son aylarında yaşanan savaşla 
Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 
Karabağ topraklarını kurtarmıştır. İkinci 
Karabağ Savaşı’ndan sonra bölgedeki yeni 
jeopolitik gerçeklik, İran ve Azerbaycan 
arasındaki ilişkilerde 20 yıl sonra yeniden 
kriz ortamı meydana getirmiştir. 20 yıl 
önce olduğu gibi yine (ama çok daha güçlü 
bir biçimde) Türkiye, bölgesel denklemin 
bir parçasıdır ve iki ülke arasındaki krizde 
Azerbaycan için güvenlik garantörüdür. 20 
yıl önce olduğu gibi yine ABD-Afganistan 
hattında bölgesel yansımaları olan gelişme-
ler söz konusudur.

Daha önce olduğu gibi siyasi krizler; Azer-
baycan-İran ticari ilişkilerini küresel ekono-
mik krizlerden daha mı az etkileyecek? Ön-
ceki rasyonel deneyimler ve her iki ülkenin 
ekonomik ihtiyaçları bu “politik ekonomi” 
sorusuna genel olarak belki “Evet.” cevabı 
vermemizi sağlayabilir. Ama sonuçta her 
bir kriz, devletlerin ve halkların kolektif 
hafızalarına yazılmaktadır. Devletlerin or-

taya koydukları tepkilerin orantısız olduğu 
ve krizin doğru yönetilmediği durumlarda 
ekonomik ve siyasi ilişkiler, kısa ve orta va-
dede olumsuz etkilenmektedir. İkinci Ka-
rabağ Savaşı’ndan sonra iki ülke arasındaki 
ilişkilerin odak noktasının; güvenlik eksenli 
bir yaklaşımdan ekonomik iş birliği eksen-
li bir yaklaşıma dönüştürülmesi yönünde 
özellikle Azerbaycan’ın sarf ettiği yoğun ça-
balara İran tarafının pragmatik yaklaşması 
durumunda, 2021 yılının sonlarına doğru iki 
ülke arasındaki enerji ve ulaşım bağlamın-
daki ortak projeler artabilir ve ticaret hacmi 
genişleyebilir. İşgalden kurtarılan Karabağ 
bölgesinde, Azerbaycan Devleti tarafından 
gerçekleştirilen yeniden yapılanma ve imar 
projelerinde İran üretimi olan belirli kimya 
sanayisi ürünleri ve inşaat malzemelerinin 
bu ülkeden olası ithalatı, bölgedeki yeni je-
opolitik gerçekliği kabullenme durumunun 
ikili ticarete olumlu etkisi açısından bir po-
litik ekonomi örneği olabilir. İ

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi, Dış Ticaret İstatistiği, 2021
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3 Ağustos’ta göreve başlayan Cumhurbaşka-
nı İbrahim Reisi’nin komşularla iyi ilişkiler 
kurma vaadinin ilk önemli sınavı, Azer-
baycan ile ilişkiler konusunda oldu. Selefi 
Hasan Ruhani Dönemi’nde 44 gün süren 
ve 10 Kasım 2020’de Ermenistan ile Azer-
baycan’ın, Rusya’nın ateşkes planını imza-
lamasıyla sona eren Dağlık Karabağ Savaşı 
sırasında, İranlı yetkililerin bazı olumsuz 
söylemleri olmuş özellikle Türkiye’nin 
Azerbaycan ile kurduğu yakın ilişki, İran’da 
rahatsızlık yaratmıştı. Hatta dönemin Dı-
şişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakü’deki Zafer 
Geçidi Töreni’nde okuduğu şiire istinaden 
nezaket kurallarına uymayan bir içerikle 
açıklamada bulunarak İran’ın, Güney Kaf-
kasya’daki denklemden hoşnut olmadığını 
net bir şekilde belli etmişti.

İran-Azerbaycan  
Sınırındaki Gelişmeler
Azerbaycan’ın, Ermenistan işgali altında 
kalan topraklarını kurtarmak için 27 Ey-
lül 2020’de Dağlık Karabağ’da başlattığı 
harekâtın üzerinden tam bir yılın geçtiği 

bu dönemde İran’ın, Azerbaycan aleyhine 
geliştirdiği söylem ve eylemler aracılığıyla 
yeni bir gerilim yarattığı görülmektedir. 
İlk olarak geçtiğimiz ağustos ayında Azer-
baycan, İran’a ait çeşitli araçların izinsiz bir 
şekilde Dağlık Karabağ bölgesine giriş çıkış 
yaptığını tespit etmiş ve bunun üzerine 11 

Ağustos’ta İran’ın Bakü Büyükelçisi’ni Dışiş-
leri Bakanlığına çağırarak bir nota vermiş-
tir. Bu uyarıya rağmen bölgeye İran nakliye 
tırlarının girmeye devam etmesi üzerine 
Azerbaycan, biraz daha sert bir tavır takına-
rak iki Ermeni askerin bölgedeki bir Azer-
baycan askerine saldırdığı gerekçesiyle 25 
Ağustos’ta İran’ı Ermenistan’a bağlayan Go-
rus-Gafan yolu üzerine kontrol noktası kur-
muş ve denetimlere başlamıştır. Diplomatik 
yollarla söylemlerin yumuşaması beklenir-
ken bunun tersi bir durum gelişmiş; Tür-
kiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvet-
lerinin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 12 
Eylül’de “Üç Kardeş 2021” ismi verilen ortak 
bir tatbikata başlaması, İran’daki eleştirileri 
artırmıştır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Said Hatipzade “Hazar’a kıyısı olan devlet-
lerin genel anlaşmasına göre diğer ülkelerin 
havzadaki askerî varlığı kabul edilemez.” 

çıkışıyla hem Türkiye’yi hem de Pakistan’ı 
hedef almıştır. Nihayetinde üçlü tatbikata 
karşılık mahiyetinde İran’ın, Azerbaycan sı-
nırında “Hayber Fatihleri” adını verdiği bir 
askerî tatbikat yapacağını duyurmasına is-
tinaden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, 27 Eylül’de Anadolu Ajansı’na verdiği 

röportajda İran’a karşı söylemini sertleştir-
miş ve şu ifadeleri kullanmıştır: “İlk olarak 
söylemeliyim ki her ülke kendi toprakla-
rında istediği askerî tatbikatı yapabilir. Bu 
onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz 
söyleyemez. Fakat bu gelişmeyi bir zaman 
kesitinde analiz ettiğimizde, bunun hiçbir 
zaman olmadığını görüyoruz. Neden şim-
di ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları 
ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu 
soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor.”

İran’ın İsrail Rahatsızlığı ve 
İç Politik Dengeler
Göreve yeni başlayan Reisi’nin Azerbaycan’a 
dönük olumlu mesajlar verdiği düşünülürse 
İran ve Azerbaycan’ı bu gerilimli noktaya 
getiren faktörler nelerdir sorusu daha da 
önemli hâle gelmektedir. Öncelikle İran’ın 
Güney Kafkasya’ya dönük asıl kaygısının 

Dr. Bilgehan Alagöz

GÖRÜŞ 
05.10.2021

İran-Azerbaycan  
Geriliminin Arka Planı

İran-Azerbaycan sınırında ortaya çıkan gerilimin arka 
planında eğer İran’ın İsrail’le ilgili kaygıları yer alıyorsa 
bu endişeleri gidermenin yolu, diplomasi ve bölgesel 
iş birliğidir.
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buradaki İsrail varlığı olduğunu belirtmek 
gerekmektedir. İsrail medyasına yansıyan 
haberlere göre Ağustos 2021’de Azerbaycan 
ve İsrail, 2 milyar dolarlık silah satışı konu-
sunda görüşmelere başlamıştır. Ayrıca Azer-
baycan yine aynı ay içinde İsrail’in Tel Aviv 
kentinde diplomatik statüye sahip ticaret 
temsilciliği açmıştır. Ağustos-Eylül 2020’de 
imzalanan İbrahim Anlaşmaları ile Bahreyn 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail ile 
diplomatik ilişkiler başlatmasının ardından 
benzer bir sürecin Azerbaycan’la da gerçek-
leşiyor olması, İran’da endişe yaratmakta-
dır. Bu durumda Azerbaycan, Bahreyn’den 
sonra İsrail’de büyükelçilik açan ikinci Şii 
çoğunluklu devlet olacaktır ki bu da İran’ın, 
Şii dünyası üzerindeki etkisini siyaseten 
gölgeleyen bir durumdur. Nitekim İran’ın, 
yaptığı askerî tatbikata 629’da Müslüman-
lar ile Yahudiler arasında gerçekleşmiş olan 

Hayber Savaşı’na referansla isim vermesi, 
İran’ın İslam dünyasında yaratmak istediği 
meşruiyet algısının bir yansımasıdır.

İran özellikle de Devrim Rehberi Ali Hame-
nei, ülkede bir süredir etkili olan, yoğun bir 
Arap ve Türk karşıtı söylem üzerinden var 
olmaya çalışan radikal Fars milliyetçiliği-
nin, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Türk-
lere dönük nefret söylemine dönüşmesinin 
sakıncalarının farkındadır. Azerbaycan’ın 
değil de Ermenistan’ın politikalarına destek 
verilmesinin izahı yapılamazken buna bir 
de ülkedeki Türkleri rencide eden söylem-
lerin eklenmesi, Dağlık Karabağ Savaşı’nı 
bir dış politika mevzusundan iç politika 
konusuna dönüştürmüştür. Bu sebeple as-
kerî tatbikata İslam tarihinden referans 
verilerek ülkede kristalize olmuş kitleleri 
İsrail karşıtlığında birleştirmek istenmek-
tedir. Nitekim Devrim Rehberi Hamenei, 

3 Ekim’de video konferans yoluyla katıldığı 

Tahran’daki askerî öğrencilerin mezuni-

yet töreninde yaptığı konuşmada, İran ile 

Azerbaycan arasındaki tatbikat gerginli-

ğine değinmiş ve İsrail’i kastederek İran’ın 

kuzeybatısında Azerbaycan ve Ermenistan 

sınırında yaşanan sorunların yabancıların 

varlığına izin vermeden çözülmesi gerekti-

ğini söylemiştir.

Bu bağlamda değinilmesi gereken diğer bir 

husus da tatbikatta Devrim Muhafızları 

Ordusundan (DMO) ziyade İslam Devrimi 

öncesinde Pehleviler Dönemi’nde kurul-

muş olan İran ordusu (Erteş) unsurlarının 

ağırlıklı olarak yer alıyor olmasıdır. Bu da 

ülkedeki iç politika dengeleri açısından 

önemlidir. Zira “direniş ekseni” söylemi 

üzerinden Şii dünyasında nüfuz sahibi olan 

DMO, Şii çoğunluktaki Azerbaycan ile sa-
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vaşıyor görüntüsü vermek istememektedir. 
Dolayısıyla mevcut tatbikatın ülkedeki iç 
politik unsurlar arasındaki rekabetin yan-
sıması olduğunu da söylemek mümkündür. 
DMO’nun Reisi hükûmetine verdiği yüksek 
destek düşünüldüğünde, Reisi’yi göreve 
başladığı bu ilk aylarda dış politikada zora 
sokmak istemediği gözlenmektedir. Ne var 
ki İran içinde Reisi’nin komşularla iş birliği 
vurgusundan rahatsızlık duyan unsurlar, bu 
süreci kimi söylem ve eylemleriyle baltala-
mak istemektedir.

Bölgesel İş Birliği  
Mümkün mü?

İran ve Azerbaycan arasındaki tansiyon 
giderek yükselirken bölgede çatışmadan 
ziyade iş birliğine ihtiyaç vardır. Bu bağ-
lamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Aralık 
2020’deki Bakü ziyareti sırasında gündeme 
getirdiği Altılı Platform önerisi akıllara gel-
mektedir. Üç Kafkas ülkesi (Azerbaycan, 
Gürcistan ve Ermenistan) ve bölge dışı aktör 
olan Türkiye, Rusya ve İran’ın yer almasının 
öngörüldüğü bu inisiyatif ilk kez 1999 yı-
lında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel tarafından İstanbul’da gerçekleşen 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
toplantısında dile getirilmiştir. Üzerinden 
yirmi yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen 
gerçekleşmeyen bu iş birliği önerisini haya-
ta geçirmek için neler yapılmalıdır sorusu, 
22 Eylül’de Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı-
na bağlı Beynelmilel Münasebetlerin Tahlili 
Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 
İRAM’ın da katıldığı “Azerbaycan-Türki-
ye-İran Üç Taraflı Münasebetleri” başlıklı 
özel toplantıda da gündeme gelmiştir. Her 
üç devletten yetkililerin dâhil olduğu ve ya-
pıcı önerilerin dile getirildiği bu toplantıda 
üzerinde durulan temel hususlar; karşılıklı 
güven inşasının sağlanması, medya üze-
rinden iletişim yerine doğrudan diplomasi 
kanallarına ağırlık verilmesi gerekliliği ve 
alt çalışma gruplarının oluşturulması su-
retiyle bir an önce kurumsallaşma süreci-
nin başlatılması olmuştur. Altı ülkenin bir 
araya gelmesi henüz mümkün gözükmese 
de Türkiye, İran ve Azerbaycan’ın ortak bir 
mekanizma oluşturması daha olası gözük-

mektedir. Nitekim Birleşmiş Milletler 76. 
Genel Kurulu Toplantısı için New York’ta 
bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin 
Emir Abdullahiyan ve Azerbaycan Dışişleri 
Bakanı Ceyhun Bayramov, 23-24 Eylül ta-
rihlerinde yaptıkları ikili görüşmelerde üçlü 
bir toplantının Tahran’da gerçekleşeceğini 
açıklamışlardır.

Öte yandan İran’ın, Zengezur Koridoru üze-
rinden Türkiye’ye dönük negatif söylemleri-
nin üçlü iş birliği potansiyelini gölgelediğini 
belirtmek gerekir. Azerbaycan ve Ermenis-
tan arasında imzalanan ateşkes antlaşma-
sı kapsamında Azerbaycan ile Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı ku-
racak ve Türkiye ile Azerbaycan’ı birbirine 
bağlayacak olan ulaşım hattı hakkında, İran 
medyasında bir süredir olumsuz haberler 
çıkmaktadır. İran’ın, işgalden kurtarılan 
bölgelerin yeniden inşasında rol almak is-
tediği ve Türkiye’yi rakip olarak algıladığı 
net olarak anlaşılmaktadır. Ancak bu ya-
nılsama üzerinde Türkiye karşıtı söylemle-
rin baskın olması, ikili ilişkileri zehirlediği 
gibi bölgesel iş birliği imkânlarını da zora 
sokmaktadır. Bu bağlamda Ermenistan Dı-
şişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın 4 Ekim’de 
Tahran’ı ziyaret etmesi dikkat çekicidir. Zira 
bu gelişmeyi, birkaç gün önce Ermenistan 
basınına yansıyan bir haber bağlamında 
okumak gerekir. Buna göre 1 Ekim’de Erme-
nistan Savunma Bakanı, İran’ın Ermenistan 
Büyükelçisi ve İran Büyükelçiliği Askerî 
Ataşesi ile görüşmüş ve iki taraf askerî bir 
iş birliği hakkında istişarede bulunmuştur. 
Eğer bu iddialar doğruysa İran’ın bu tavrı, 
bölge dengeleri açısından bölgesel iş bir-
liğini hedefleyen bir tavır olarak düşünü-
lemez. Oysaki İran’ın yapıcı bir söylem ve 
eylem bütünlüğü içinde olması, kısa vadede 
İran ile Azerbaycan arasında Reşt-Astara 
Demir Yolu ve Hudaferin Barajı gibi ortak 
projelerin hızlanmasını sağlayacak, orta ve 
uzun vadede ise çok taraflı iş birliklerinin 
yolunu açacaktadır. Dolayısıyla diplomatik 
mekanizmaların devrede olduğu bir bölge 
siyaseti gerek İran’ın gerek Azerbaycan’ın 
gerekse de Türkiye’nin menfaatine hizmet 
edecektir. İ
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdul-
lahiyan, 5 Ekim Salı günü Rus mevkidaşı 
Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Mosko-
va’ya resmî bir ziyarette bulundu. İran Dı-
şişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 
6 Ekim Çarşamba günü bir araya gelen iki 
bakanın; Afganistan ve Yemen’deki durum, 
Kafkasya’daki gelişmeler, İran Nükleer An-
laşması’nın (KOEP) durumu ve diğer böl-
gesel ve uluslararası meseleler hakkında 
görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak 
basın toplantısında; ikili ticaret ve ekono-
mik iş birliğine odaklandıklarını belirten 
Lavrov, iki ülke arasındaki ticaret hacmi-
nin salgına ve ABD’nin yasa dışı yaptırım-
larına rağmen bu yılın ilk yedi ayında %42 
artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını söyledi. 
Abdullahiyan ise uzun vadeli İran-Rusya 
stratejik iş birliğinin artırılmasına yönelik 
yeni bir yol haritası konusunda mutabık 
kaldıklarını belirtti. Bu durum, Çin-İran 
arasında Mart 2021’de imzalanan 25 Yıllık 
Kapsamlı İş Birliği Anlaşması’nı anımsatsa 
da yol haritası ile ilgili detaylı bilgilerin, 
salgın koşullarına göre önümüzdeki süreç-

te bir araya geleceği söylenen İbrahim Reisi 

ve Vladimir Putin’in görüşmesinden sonra 

açıklanması bekleniyor.

Öte yandan KOEP’in uygulanmasına yöne-

lik Viyana görüşmelerinin devam ettirilme-

si de görüşmede konuşuldu. Lavrov, İranlı 

mevkidaşı ile görüşmesinden birkaç saat 

önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 

ile bu konuda bir telefon görüşmesi ger-

çekleştirerek müzakerelerin başlatılmasına 

ilişkin beklentiler hakkında görüş alışveri-

şinde bulunduğunu açıkladı. Lavrov, Ab-

dullahiyan ile görüşmesinden hemen sonra 

yaptığı açıklamada ise Viyana görüşmeleri-

nin yakında devam edeceğini söyledi. Lav-

Aydın Güven

HABER ANALİZ 
08.10.2021

Artan Bölgesel Gerilimler 
Bağlamında Abdullahiyan’ın 
Moskova Ziyareti
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rov’un, Blinken ile görüşmesinin Tahran’ın 
bilgisi dâhilinde olması muhtemeldir. Zira 
5 Ekim’de İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü-
sü Said Hatipzade’nin “İran’ın ön şartsız 
müzakerelere hazır olduğunu” belirtmesi, 
tarafların görüşmelerin başlatılması konu-
sunda mutabık olduklarını gösteriyor.

Beklenildiği üzere Afganistan ve Suriye’deki 
durum bağlamında ortaya çıkan gelişmeler 
de tarafların ele aldıkları konular arasınday-
dı. Taraflar, Afganistan’daki yetkilileri terör-
le mücadele için çaba göstermeye ve ülkede 
tüm etnik grupları içeren kapsayıcı bir Af-
gan hükûmetinin kurulmasının gereklili-
ğini dile getirerek bu konuda Rusya’nın ev 

sahipliğinde bir toplantı yapılacağını belirt-
ti. Öte yandan Suriye konusunda da benzer 
bir zirvenin toplanması söz konusu. Görüş-
me sonrasında yaptığı açıklamalarda hem 
Tahran hem de Moskova’nın konuya siyasi 
bir çözüm aradığını belirten Abdullahiyan, 
“Suriye konusunda ortak görüşlere sahi-
biz.” derken Lavrov, Suriye’de uzun vadeli 
barışa ulaşmak amacıyla Rusya, Türkiye ve 
İran arasında salgın koşullarının el verdiği 
ölçüde İran’da Astana Süreci formatında bir 
zirve gerçekleştireceklerini söyledi.

Diğer taraftan bu ziyaretin, İran ve Azerbay-
can arasında artan gerilimlerin ortasında 
gerçekleştiğini ve görüşmelerin temel ko-
nusunun Güney Kafkasya’daki gelişmeler 
olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu ziyaret, 
son 20 günde taraflar arasındaki New York, 
Duşanbe ve Tahran olmak üzere üçüncü 

görüşme oldu. Bu kapsamda Abdullahiyan, 
Ermeni mevkidaşı ile görüştüğü aynı gün 
Moskova’ya bir ziyarette bulunarak konu-
yu Rus mevkidaşı ile görüştü. İran ve Rus-
ya’nın bölgesel gelişmeler konusunda aynı 
bakış açısına sahip olduklarını söyleyen 
Abdullahiyan, Kafkasya’da herhangi bir je-
opolitik değişikliği kabul etmediklerini ve 
bölgede teröristlerin ve siyonistlerin varlı-
ğından ciddi şekilde endişe duyduklarını 
dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Lavrov ise tarafların bölgede pro-
vokatif eylemlerden kaçınması gerektiğini 
belirtti. Lavrov ayrıca bölgede meydana ge-
len olaylara Rusya’nın sessiz kaldığı yönün-

deki bir soruya “Rusya’nın durumu takip 
ettiğini” belirterek Dağlık Karabağ Savaşı 
sonrasında imzalanan Üçlü Ortak Bildirge 
örneğini verdi. Dağlık Karabağ Savaşı’nı 
sona erdiren ortak bildirgenin bölgedeki 
ekonomik işleyiş ve transit geçiş önündeki 
engelleri ortadan kaldırdığını belirten Lav-
rov, “Üçlü Ortak Bildirge sadece Ermenis-
tan ve Azerbaycan’a değil; bir başka Güney 
Kafkasya ülkesi olarak Gürcistan’a ve bu üç 
Güney Kafkasya cumhuriyetinin en yakın 
komşuları olan İran, Rusya ve Türkiye’ye 
de fayda sağlayacaktır.” dedi. Bu bağlamda 
Lavrov, “Üç Güney Kafkasya ülkesini ve üç 
‘büyük’ komşuyu; yani Rusya, İran ve Tür-
kiye’yi kapsayacak bir ‘3+3’ formatı oluştur-
ma girişimini tartıştık.” diyerek Türkiye ve 
Rusya’nın, bölgede barış ortamının sağlan-
masında etkili birer aktör olduğunu hatır-
latmış oldu. İ

Bu ziyaretin, İran ve Azerbaycan arasında artan 
gerilimlerin ortasında gerçekleştiğini ve görüşmelerin 
temel konusunun Güney Kafkasya’daki gelişmeler 
olduğunu belirtmek gerekiyor.
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İran-Suudi Arabistan ilişkileri, bölgesel güç 
mücadelesi ile başta Suriye ve Yemen olmak 
üzere bölgesel krizlerin de etkisiyle giderek 
keskinleşmiştir. 2016 yılında Şii din adamı 
Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr’i idam et-
mesinin ardından Suudi Arabistan’ın Tah-
ran Büyükelçiliği ve Meşhed’deki konsolos-
luk binasının ateşe verilmesiyle birlikte bu 
ülke, İran ile diplomatik ilişkilerini askıya 
almıştır. 2019 yılında ise Suudi Arabistan’ın 
millî petrol şirketi Saudi Aramco’nun te-
sislerine düzenlenen saldırı; İran yönetimi 
saldırılarla bağlantısını reddetse de ikili 
ilişkilerin hiç olmadığı kadar gerilemesine 
neden olmuştur. Ancak ABD’nin Afganistan 
ve Irak’tan askerî çekilme kararı ve böylesi 
bir durumun bölgeye olası yansımalarında-
ki endişeler, iki tarafın da ilişkilerini göz-
den geçirme noktasında tetikleyici unsur 
olmuştur.

Ağustos ayında yerini İbrahim Reisi’ye bıra-
kan eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruha-
ni’nin başkanlığında başlatılan görüşmeler, 
9 Nisan’dan bu yana Irak’ın ara buluculu-
ğunda gerçekleşmektedir. 28 Ağustos’ta 
İran’ın da katılım gösterdiği “Komşu ve 

Bölge Ülkeler İş Birliği ve Dayanışma Zir-
vesi” olarak adlandırılan Bağdat Zirvesi’nin 
geride bırakılmasını takip eden günlerde, 
İran’ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi 
“Suudi tarafıyla üç tur müzakere yaptık ve 
dördüncü tur, yeni bir İran hükûmeti ku-
rulduktan sonra yapılacak.” açıklamasında 

bulunmuştu. Nihayetinde beklendiği üzere 
dördüncü tur görüşmeler gizlilik çerçevesi 
içerisinde gerçekleştirildi. Suudi Arabistan 
Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el-Su-
ud, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada “henüz 
keşif aşamasında” olarak nitelendirdiği 
dördüncü tur müzakerelerin 21 Eylül’de 
gerçekleştiğini söyledi. Yetkili, toplantının 
yerini açıklamazken tarih, Cumhurbaşkanı 
Reisi’nin Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel 
Kurul Toplantısı’ndaki “Başta komşularımız 
olmak üzere tüm dünya ile etkin bir ilişki 
arayışındayım ve onların ellerini samimiyet-
le sıkıyorum. Yeni bir dönem başladı.” ifa-
delerinin yer aldığı konuşmasıyla aynı güne 
denk gelmektedir. İran Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Said Hatipzade de 4 Ekim’de yap-
tığı açıklamada, Suudi Arabistan ile görüş-
melerin Bağdat’ta “mümkün olan en iyi şe-
kilde” yapıldığını belirtmiş ve “Müzakereler 

için her iki taraf da herhangi bir ön koşul 

belirlemedi. Karşılıklı yarar çerçevesinde 

sürdürülebilir ilişki kurmaya çalışıyoruz.” 

ifadelerini eklemiştir. Görüşmelerin içeri-

ğiyle ilgili olarak ise çoğunlukla ikili ilişkile-

re odaklanıldığını ancak bölgesel meselele-

re de değinildiğini belirtmiştir.

Dördüncü tur görüşmelerin detaylarına iliş-

kin çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere 

göre görüşme, Irak Başbakanı Mustafa Ka-

zımi ile İranlı ve Suudi üst düzey yetkililerin 

katılımıyla Uluslararası Bağdat Havalima-

nında gerçekleştirilmiştir. Masadaki temel 

konu, Yemen meselesi ve ikili diplomatik 

ilişkilerin yeniden kurulması olmuştur. Gö-

rüşmelerin genel anlamda verimli geçtiği 

düşünülmekte ve özellikle Yemen hususun-

da sürdürülebilir uzun vadeli bir çözüm için 

her iki tarafın da bir mekanizma oluşturma 

konusunda anlaştığı iddia edilmektedir. 

Ayrıca Husilerin üst düzey yetkililerinin de 

mekanizmadan doğacak çözümü kolaylaş-

tırmaya hazır oldukları ifade edilmektedir. 

Buna ek olarak görüşmede, tarafların bir-

birlerine karşı medya kampanyaları yap-

maktan kaçınma ve hatta uluslararası ör-

Arife Delibaş

HABER ANALİZ 
09.10.2021

İran-Suudi Arabistan  
Görüşmelerinde Dördüncü Tur

Uzun zamandır bölgesel rakipler olan İran ve Suudi 
Arabistan, Irak’ın ara buluculuğunda bir uzlaşı aracı 
olarak diyalog yoluyla sorunları çözmeye ve bölgesel 
gerilimi azaltmaya çalışıyor.
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gütlerde birbirlerini destekleme konusunda 
anlaştıkları da gelen bilgiler arasında. Di-
yalog sürecinde beklenen diğer bir adımın, 
diplomatik ilişkilerin restorasyonu olduğu 
doğrulanırken büyükelçiliklerin yeniden 
açılıp açılmayacağı veya başlangıçta konso-
loslukların açılması gibi bir ön adımın olup 
olmayacağı konusunda detay paylaşımı ise 
yapılmadı. Ancak Hatipzade, 4 Ekim’deki 
açıklamasında bir Suudi heyetinin, kapatı-
lan Suudi Büyükelçiliğini yeniden açmaya 
hazırlanmak için Tahran’ı ziyaret ettiği yö-
nündeki iddiaları doğrulamadı. Görüşme-
lerde ön plana çıkan diğer bir konu ise Irak 
tarafının, her iki tarafa da Meşhed’i Kerbela 
üzerinden Mekke’ye bağlayan uluslararası 
bir kara yolu kurma önerisi olmuştur. İranlı 
ve Suudi yetkililerin, Irak’ın kara bağlantısı 
(Meşhed-Kerbela-Mekke) kurma önerisine 
olumlu yaklaştıkları düşünülmektedir.

Son olarak İran Dışişleri Bakanı Hüseyin 
Emir Abdullahiyan, 7 Ekim’de Lübnan’daki 

basın açıklamasında, İran-Suudi Arabistan 

görüşmelerinde “uzun bir mesafe” katedil-

diğini belirtmiştir. Abdullahiyan’ın, New 

York’ta fiziki olarak katıldığı BM Toplantı-

sı’nda, oturum aralarında Suudi Arabistan 

ve diğer Körfez mevkidaşlarıyla bir araya 

geldiği yönünde çeşitli iddialar mevcuttur. 

İki rakibin görüşmelerine ilişkin ABD’den 

gelen tepkiler ise bölgede daha fazla barış 

ve istikrarı sağlayacak her türlü doğrudan 

görüşmeyi memnuniyetle karşıladıkları yö-

nünde olmuştur. Dördüncü turun devamın-

da, İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin, 

2022’den önce en az bir kez daha yapılması 

bekleniyor. Başbakan Kazımi, bu diyalog 

süreci için önemli çabalar harcamış olsa da 

gelecek seçim sonuçlarının bu görüşmeler 

üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaması, 

bölgesel istikrar için önemli bir beklenti ol-

mayı sürdürmektedir. İ
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İkinci Karabağ Savaşı’nda İran resmî ma-
kamlarından taraflara, acilen ateşkes ve 
sorunu müzakere yoluyla çözme çağrısı 
gelmiş; İran, açık bir şekilde bir tarafı tut-
mamıştı. Ancak geçtiğimiz yaz aylarından 
başlayarak İran’ın Karabağ Ermenilerine 
yardım göndermesi ile sergilediği Erivan 
yanlısı tutum ve Azerbaycan’ı bölge jeopoli-
tiğini değiştirmek istemekle suçlaması, Ba-
kü-Tahran ilişkilerinde bir gerilim başlattı. 
Karşılıklı protestolar sıklaşırken son olarak 
İran, Azerbaycan sınırında askerî tatbikat 
gerçekleştirdi. Bu kapsamda önde gelen 
düşünce kuruluşlarında, İran-Azerbaycan 
gerilimi ile ilgili çıkan yazı ve analizler genel 
olarak iki başlık altında toplanabilir: “Böl-
gede İsrail’in Varlığı” ve “Bölge Jeopolitiğini 
Değiştirme Girişimi”.

Bölgede İsrail’in Varlığı

Azerbaycan ve İsrail, uzun yıllardan beri 
yakın ilişkilere sahip iki ülkedir. Bu ilişki, 
İkinci Karabağ Savaşı sırasında da kendini 
göstermiş; bu çatışmalarda Azerbaycan, 
Türkiye’den aldığı silahların yanı sıra İsra-
il ile büyük bir silah ticareti anlaşması da 

imzalamıştı. İran ise bu iki ülke arasındaki 
ilişkileri ve iş birliğini eleştirmekte ve sınır-
ları yakınında İsrail varlığını istemediğini 
en üst perdeden belirtmektedir. İran Dışiş-
leri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 2 
Ekim tarihinde verdiği bir demeçte “Siyo-
nist rejim unsurlarının sınırlarımızın yakı-

nında bulunmasına asla müsamaha göster-
meyeceğimizi Bakü’ye ilettik.” diyerek İsrail 
konusunda çok hassas olduklarının altını 
çizmiştir. Azerbaycan’ın, İsrail ile askerî ve 
ekonomik alanda ilişkilerini geliştirmesi, 
düşünce kuruluşlarında “İran’a karşı düş-
manca bir tavır” olarak yorumlanmaktadır.

Dış İlişkiler Stratejik Konseyinin, Orta 
Doğu Uzmanı Hasan Hanizade ile yaptığı 
“Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın, Kafkas-
ya’nın Jeopolitiğini Değiştirme Konusunda-
ki Kabul Edilemez Hırsı” başlıklı söyleşide; 
Hanizade, İsrail’in Hazar Denizi ve Kafkas-
ya gibi iki hassas bölgede “yuvalanmasının”, 
İran’ın millî güvenliğine aykırı olduğunu 
belirterek “Siyonist rejimin İran sınırlarına 
yakın yerlerde İlham Aliyev’in girişimiyle 
başlayan askerî varlığı, İran İslam Cumhu-
riyeti’nin güvenliğini tehlikeye atacaktır.” 
ifadelerini kullandı. Hanizade, İsrail’in böl-

geye gelmesinden Aliyev’i sorumlu tutarken 
“Siyonist rejimin bölgedeki varlığı, İran İs-
lam Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgisidir.” di-
yerek 1 Ekim’de İran’ın Azerbaycan sınırında 
gerçekleştirdiği askerî tatbikatın hem Azer-
baycan’ın “yükselen hırsına” hem de İsrail’in 
varlığına karşı ciddi bir uyarı olduğunu be-
lirtti. Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başka-
nı Dr. Seyid Kemal Harazi, Azerbaycan’ın 
yabancı ülkelerden güvenlik satın alma 

yanılsamasından kurtulması gerektiğini 
açıklayarak “Şüphesiz siyonist rejim, Azer-
baycan’da bazı uğursuz beklentileri olduğu 
için yuvalanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Hasan Behiştipur’un İran ve Avrasya Araştır-
maları Enstitüsünde yayımlanan “Azerbay-
can Cumhuriyeti’ndeki İsrail Oyun Alanının 
Tanınması” başlıklı yazısında; Aliyev’in, 
İran’ın askerî tatbikatıyla ilgili açıklamasını, 
İsrail’in; İran, Azerbaycan ve Türkiye ilişkile-
rini bozma planı olduğunu belirterek “Nük-
leer program meselesinde diplomatik are-
nada İran karşıtı atmosferi ilerletemeyecek-
lerini gören İsrailliler, şimdi İran’ın komşu 
ülkelerle ilişkilerini geliştirme ve genişletme 
politikasını engellemeye çalışmaktadır.” ifa-
desiyle son günlerdeki gerilimin arkasında 
İsrail’in olduğunu vurguladı. Behiştipur’a 
göre Aliyev’in tatbikatla ilgili açıklamaları 

Ahmad Jawid Türkoğlu

GÖRÜŞ 
09.10.2021

İran’daki Düşünce  
Kuruluşlarının İran-Azerbaycan 
Gerilimine Bakışı

İran’daki düşünce kuruluşlarında çıkan yazılarda, 
Azerbaycan’ın İsrail ile askerî ve ekonomik ilişkilerini 
geliştirmesi “İran’a karşı düşmanca bir tavır” olarak 
görülmektedir.
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Tel Aviv’in kışkırtmasıyla olmuştu. Ona göre 

İsrail; İran’ı, kendi tasarladığı oyun alanına 

çekmeye çalışmış ancak İran ordusu yaptığı 

tatbikatla güçlü bir mesaj vererek oyun ala-

nını kendisi belirlemiştir.

Sadullah Zarei’nin Kafkas Araştırmaları 

Enstitüsünde yayımlanan “Kafkasya’nın 

Kriz Bölgesine Dönüştürülmesine İzin Ver-

meyeceğiz” başlıklı yazısında; Zarei, İkinci 

Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın, silahları 

İsrail’den aldığını saklamadığını ve İsrail-

lilerin de Azerbaycan’ı “İsrail’in Lübnan’ı” 

olarak nitelendirmelerine atıfta buluna-

rak İsrail’in bölgedeki varlığının İran İslam 

Cumhuriyeti’ne karşı kesin bir güvenlik teh-

didi oluşturduğunu ve bu durumda İran’ın 

herhangi bir ülke veya kişiyle koordinasyon 

içinde olmaksızın bu hedefleri bertaraf 

etme hakkına sahip olduğunu belirtmiştir. 

Azerbaycan tarafının bu iddialara “Üçün-

cü bir ülkenin, Azerbaycan-İran sınırında 

varlığı bulunduğuna dair iddiaları redde-

diyoruz.” açıklaması da İran tarafını tatmin 

etmemiştir. İran; İsrail ve Azerbaycan ara-
sında devam eden yakınlaşmayı, kendisine 
karşı oluşturulan bir komplo olarak görerek 
kendi sınırlarına yakın bölgelerde İsrail’in 
varlık göstermesinden endişe duyduğunu 
her fırsatta vurgulamaktadır.

Bölge Jeopolitiğini 
Değiştirme Girişimi

İranlı yetkililerin Azerbaycan’a yönelik suç-
lamalarından biri de bölgenin jeopolitiğini 
değiştirmektir. İranlılara göre Azerbaycan; 
Türkiye ve İsrail’in yardımıyla İran ile Erme-
nistan sınırında olan Sünik ilini ilhak ederek 
kara yoluyla Nahçıvan ve Türkiye ile bağlantı 
kurmak istemektedir. Bu konuda Devrim 
Muhafızları Ordusu (DMO) Kara Kuvvetleri 
Komutanı Muhammed Pakpur, “Komşu ülke 
sınırlarının değiştirilmesini engellemek, İs-
lam Cumhuriyeti’nin stratejilerinden biridir 
ve bölgede meydana gelebilecek herhangi 
bir jeopolitik değişikliği iç güvenliğimize 
karşı yapılmış bir eylem olarak görüyoruz.” 
açıklamasında bulunmuştur.

Hanizade ise Aliyev’in, İkinci Karabağ Sa-

vaşı’nda “Türkiye ve İsrail’in yardımıyla ka-

zanılan zaferin sarhoşluğunu” yaşadığını 

belirterek “Görünüşe göre Aliyev, Kafkas-

ya’nın jeopolitiğini kendi lehine değiştir-

mek istemektedir ki bu kesinlikle kabul edi-

lemez.” ifadesini kullanmıştır. Hanizade’ye 

göre İsrail’in askerî ve casusluk kapasitesi 

ile Türkiye’nin siyasi ve mali desteğini kul-

lanarak bölgenin jeopolitiğini değiştirmek, 

Aliyev’in en büyük siyasi ve güvenlik hatası 

olacaktır. Hanizade, 1 Ekim’de gerçekleşen 

askerî tatbikatın bir uyarı niteliği taşıdığını 

belirtmiş; bu tatbikatla İran, sınırların de-

ğişmesini hiçbir koşulda kabul etmeyeceği-

ni göstermiş ve bu durumun, Azerbaycan’a 

yönelik ciddi bir uyarı olarak değerlendiril-

mesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Behiştipur’a göre ise Ermenistan’ın İran’la 

bir sınıra ihtiyacı var ve bu sebeple Şuşa-La-

çin Koridoru karşılığında kesinlikle Sünik 

ilini kaybetmek istemeyecektir. Ona göre 

Rusya’nın Güney Kafkasya’daki çıkarları göz 
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önüne alındığında Rusya; müttefiki Erme-
nistan’ı, Türkiye ve Azerbaycan’a karşı yal-
nız bırakmayacaktır.

İran ve Avrasya Araştırmaları Enstitüsü-
nün, eski Büyükelçi Muhsin Pak Ayin ile 
yaptığı “Ankara’nın Bakü ve Erivan’a Karşı 
Çifte Oyun Galibiyeti” başlıklı söyleşide; 
Pak Ayin, Azerbaycan’ın Türkiye’nin kış-
kırtmalarıyla bölgenin jeopolitiğini değiş-
tirmek istediğini belirtmiştir. Pak Ayin’e 
göre İran, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin, 
Türkiye ve İsrail’le birlikte bölgede jeopoli-
tik değişim arayışında olduğunu hissederek 
büyük bir askerî tatbikat yapmış ve bu tat-
bikatla İran, coğrafi sınırlarının değişme-
sini asla kabul etmeyeceğini göstermiştir. 
Pak Ayin’e göre Türkiye; Azerbaycan Cum-
huriyeti’ni kışkırtarak İsrail’in de örtülü 
desteği ile Ermenistan’ın Sünik iline bağlı 
Nurduz bölgesini askerî güçle ilhak etmek 
istemektedir. Böylece Türkiye’nin, Hazar 
Denizi’ne doğrudan ulaşması sağlanacaktır 
ki bu durumda doğal olarak İran’ın Erme-
nistan ile olan sınırı ortadan kalkacak ve 
Tahran’ın Erivan ile bağlantısı tamamen 
kesilecektir. Ona göre bu jeopolitik deği-
şim, İran’ın kolay kolay kabul edemeyeceği 
bir konudur zira bu olay, Azerbaycan Cum-
huriyeti ve Ermenistan ile sınırı olan İran 
başta olmak üzere bölgeye ciddi zararlar, 
güvenlik riskleri ve tehditler oluşturacak-
tır. Öte yandan bu durum, İran’ın en büyük 
düşmanları olan İsrail ve ABD’ye kapı aça-
caktır ki bu da İran’ın asla kabul etmeyeceği 
kırmızı çizgisidir.

İran ve Avrasya Araştırmaları Enstitüsünde 
yayımlanan “Azerbaycan’a Karşı Otoriter 
Bir Dış Politika İzleme İhtiyacı ve Ermenis-
tan’ın Muğlak Politikalarına Karşı Teyak-
kuzda Olma” başlıklı yazıda, Kafkasya’daki 
gelişmelerin tasarısının perde arkasında 
Türkiye ve Rusya’nın planlarının olduğu ve 
bu iki ülkenin kendi çıkarları doğrultusun-
da bir orta yol bulmaya çalıştığı aktarılarak 
“Bu nedenle İran, ulusal ve jeopolitik çıkar-
larını korumak ve ülkenin ulusal güvenli-
ğine yönelik tehditleri önlemek için Azer-
baycan, Türkiye ve muhtemelen Rusya’nın 
düşmanca politikalarına karşı muktedir 
politikalar benimsemelidir.” denilmektedir. 

Yazıda, son günlerde Ermeni hükûmetinin 
tavrının da belirsiz olduğunun ve bu ne-
denle İran’ın, Kafkasya’daki dış politikasını 
bu davranışlara göre dizayn ederek daha 
dikkatli bir politika izlemesi gerektiğinin 
altı çizilmiştir. İran-Azerbaycan arasındaki 
gerilim devam ederken Azerbaycan uçakla-
rının Ermenistan semalarından uçuş izni al-
ması nedeniyle Ermenistan’a karşı da daha 
dikkatli olunması gerektiği vurgulanmıştır. 
Yazının sonuç kısmında; İran’ın, diplomatik 
ve diğer yollarla jeopolitik değişimi engel-
lemek için makul ve zorlayıcı politikasını 
sürdürmesi gerektiği vurgulanmış ve mev-
cut Ermeni liderlerinin politikalarına ve 
sözlerine güvenilmemesi gerektiğinin altı 
çizilmiştir.

Sonuç

İran, Azerbaycan-İsrail yakınlaşmasını salt 
Ermenistan’a karşı değil, asıl olarak kendi-
sine karşı bir eylem olarak görmektedir. Bu 
teze göre Azerbaycan, İsrail ile yaptığı askerî 
anlaşmalarla Ermenistan’a ait sınır bölgesi-
ni ortadan kaldırarak İran-Ermenistan ba-
ğını tamamen koparmayı amaçlamaktadır. 
Bu durumda zaten Türkiye-Gürcistan ve 
Azerbaycan sınırlarıyla çevrelenmiş olan Er-
menistan, tamamen yalıtılmış ve kuşatılmış 
olacaktır. İran bu gidişatı, bölgede kendisi-
nin de kuşatılmasının bir ön adımı olarak 
görmektedir. İran dış siyaset uzmanlarına 
göre Ermenistan’ın sınırlarının değiştiril-
mesinin ardından ABD, İsrail ve onlarla ya-
kın ilişki içinde olan Azerbaycan ve kısmen 
de Türkiye, bölgede sınırların yeniden çizil-
mesi girişimine yönelecektir. Diğer taraftan 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
Azerbaycan’ın; Türkiye, Gürcistan ve İsrail 
ile tesis ettiği stratejik ilişkilerin yanında, 
Ermenistan’ın; Rusya ve İran ile kurduğu 
benzer nitelikteki münasebetleri üzerin-
den oluşan bölgesel denge, İkinci Karabağ 
Savaşı’nda Azerbaycan’ın zaferi ve Türki-
ye’nin bölgede güçlenmesiyle İran aleyhine 
değişmiş gözüküyor. Bu durum, İran’ın ve 
İran’daki düşünce ve araştırma kuruluşları-
nın; Türkiye, Azerbaycan ve İsrail’i bölgede 
sürükleyici bir tehdit olarak algılamasına 
yol açmaktadır. İ
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İran ve Azerbaycan arasında; Türkiye, Azer-
baycan ve Pakistan arasında gerçekleştiri-
len “Üç Kardeş” askerî tatbikatı ile İran-Er-
menistan hattında taşımacılık yapan araç-
ların, Azerbaycan tarafından engellenmesi 
dolayısıyla başlayan gerilim, karşılıklı 
hamlelerle yoğunlaşarak devam etmekte-
dir. Azerbaycan’ın, Türkiye ve Pakistan ile 
gerçekleştirdiği askerî tatbikata karşılık, 
İran-Azerbaycan sınır hattında “Hayber Fa-
tihleri” isimli askerî tatbikat başlatan İran, 
bu süreci “jeopolitik riskler” çerçevesinde 
değerlendirmiştir. Başta Devrim Rehberi 
Hamenei olmak üzere İranlı üst düzey yet-
kililerden ve yüksek rütbeli komutanlardan 
gelen açıklamalar göz önüne alındığında 
İran’ın bu süreci, “İsrail’in Güney Kafkas-
ya’daki varlığı” söylemini ön plana çıka-
rarak jeopolitik tehdit kodları temelinde 
takip ettiği görülmektedir. Bununla birlikte 
Azerbaycan ile yaşanan gerilim sürecin-
de açığa çıkan söz konusu değerlendirme 
biçimini, makro planda İran’ın güvenlik 
doktrininde gözlemlenen dönüşümün bir 
sonucu ve yansıması olarak ele almak da 
mümkündür.

İran Güvenlik Doktrininde 
Dönüşüm ve Dönüşüm 
Faktörleri
İran’da, İslam Devrimi’nin ardından yeni-
den şekillenen güvenlik doktrininde, farklı 

bileşenlerin bir araya geldiği sentez bir yapı 
oluşmuştur. Bu yapı; İran’ın sınır güvenliği 
ve toprak bütünlüğünü ifade eden ülkesel 
güvenlik, komşular ve jeopolitik çıkar, teh-
dit alanlarını oluşturan yakın çevre ve son 
olarak Lübnan’dan Yemen’e kadar uzanan 
geniş bir coğrafi çerçeveyi ifade eden nüfuz 
alanlarının bileşimi ile şekillenmiştir. Buna 
göre ülkesel güvenlik bağlamında İran’ın sa-
hip olduğu anlayış; ülkenin toprak bütünlü-
ğü ve siyasi birliğinin korunması, olası işgal 
veya askerî müdahale girişimlerine karşı da-
imî bir hazırlık pozisyonunda bulunulması 
olarak kendisini göstermiştir. İkinci olarak 
yakın çevre unsuru; büyük ölçüde İran’a 
komşu ülkelerde ve alanlarda, İran karşıtı 
siyasal yönetimlere yönelik savunmacı bir 
tutumun benimsenmesi, bu alanlarda uy-
gulanacak olan kamu diplomasisi ve strate-
jik iletişim faaliyetleri ile yerel toplumların 
İran’a bağlı hâle getirilmesi şeklinde jeo-

politik ve jeokültürel stratejiyi sentezleyen 
bir anlayışı ortaya koymaktadır. Son olarak 
nüfuz alanları ise İran’ın; bölgesel yayılma-
cılığı ve güvenliği sınırların ötesinde sağla-
ma arayışlarını iç içe geçiren, uzak coğraf-
yalarda Şii kimliği, İslam Devrimi ideolojisi 
veya ABD-İsrail-Suudi Arabistan karşıtlığı 
temelinde belirli alanlarda İran etkisinin te-
sis edilmesiyle birlikte bu alanların fiilî veya 
potansiyel olarak tehdit alanı olmaktan çı-
karılması ve birer nüfuz alanına dönüştü-
rülmesi anlayışını yansıtmaktadır.

Bu unsurlar, iç ve dış konjonktürün ortaya 
çıkardığı etkilerle önem ve öncelik sırala-

ması bağlamında işlevselliğe sahip olmuş-
lardır. Örneğin, 1980’li yıllarda İran-Irak 
Savaşı dolayısıyla İran güvenlik doktrininde 
çekirdek niteliğindeki ülkesel güvenlik ilk 
sıraya yerleşirken 1990’lı yıllarda yakın çevre 
ve özellikle 2000’li yılların ikinci on yılında 
ise nüfuz alanları ana konuma ulaşmıştır. 
Aynı zamanda İran, ABD ve İsrail arasında 
yaşanan gerilimler ve İran’a yönelik askerî 
müdahale iddiaları; ülkesel güvenliği kon-
jonktürel olarak ön plana çıkarırken iç si-
yaset alanında yaşanan muhafazakâr-refor-
mcu ihtilafları yakın çevre ve nüfuz alanları 
yönelimlerinin rekabetine de dönüştürebil-
mektedir.

2000’li yılların ikinci on yılından itibaren 
son derece açık bir biçimde nüfuz alanları 
temelli bir güvenlik doktrinine yönelen İran, 
farklı alanlarda oluşturduğu milis güçler 
aracılığıyla bu alandaki stratejisini süreklilik 
gösteren bir biçimde uygulamıştır. Bu çerçe-

Çağatay Balcı

GÖRÜŞ 
12.10.2021

İran’ın Güvenlik  
Doktrinindeki Değişim ve 
İran-Azerbaycan Gerilimi

Uzun yıllar boyunca “Şii Hilali” stratejisi ile hareket 
eden İran, bugün gelinen noktada kendi açısından risk 
ve tehdit hilali ile karşı karşıya kalmıştır.
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vede; Nijerya, Lübnan, Suriye, Irak, Bahreyn 
ve Yemen’de ideolojik açıdan kendisine bağ-
lı çeşitli grupları dizayn eden veya finansal 
ve askerî yönden destekleyen İran, 2020 yı-
lına kadar bu durumu yönetebilmiş ve sür-
dürebilmiştir. 2020 yılı, İran’ın söz konusu 
stratejisi açısından bir milat olmuş; 3 Ocak 
2020’de Kudüs Gücü Komutanı Kasım Sü-
leymani’nin suikast ile hayatını kaybetmesi, 
güvenlik doktrinindeki dönüşüm izlerinin 
gözlemlenmeye başlanmasını beraberinde 
getirmiştir. Bu bağlamda 2020 yılı itibarıyla 
İran güvenlik doktrinindeki dönüşüm sü-
recinde etkili olan ana faktörleri şu şekilde 
özetlemek mümkündür:

•  İran’da derinleşen ekonomik kriz, koro-
navirüs salgını, milis yapıların finansma-
nında yaşanan zorluklar

•  İran toplumunun, milis yapılara yönelik 
desteğe ilişkin tepkisi ve sosyoekonomik 
talepler

•  İran destekli milis grupların bulundukları 
ülkelerde, güvenlik riski ve istikrarsızlık 
kaynağı olarak algılanmaya başlanması 
ve yerel toplum ve yönetimlerin tepkileri

•  Bölgesel ve uluslararası düzeyde İran 
yayılmacılığının bir fenomenden realite 
biçimine dönüşmesi, bu gerçekliğin ka-
bul edilmeye başlanması ve bu durumun 
yarattığı risk veya tehdit algısı

• 2. Karabağ Savaşı

Bu faktörlerin etkisi ile 2020 yılı itibarıy-
la dönüşüm sürecine giren İran güvenlik 
doktrini, 2021 yılında İbrahim Reisi’nin 

cumhurbaşkanlığı ile birlikte berraklaşma-
ya başlamıştır. Bu süreçte ortaya konan me-
sajlar; komşularla iş birliğinin geliştirilmesi, 
bölgesel sorunların çözümü ve Reisi’nin, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 
ilk basın toplantısında ortaya koyduğu ulu-
sal güvenlik vurguları; önemli emareler ola-
rak kendisini göstermiştir. Bunun ardından 
Afganistan, Irak ve Azerbaycan’daki geliş-
meler ise İran güvenlik doktrininde yeni bir 
safhaya geçilmeye başlandığını göstermiştir.

İran Güvenlik Doktrininde 
Yakın Çevrenin Yükselişi ve 
Azerbaycan

İran güvenlik doktrininde, 2020 yılı itibarıy-
la kendisini göstermeye başlayan dönüşüm, 
nüfuz alanları odaklı anlayış yerine yakın 
çevre odaklı bir bakışın daha fazla ön plana 
çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bu duru-
ma yol açan süreçte ise Eylül 2020’de baş-
layan 2. Karabağ Savaşı tetikleyici bir etki 
yaratmıştır. 2. Karabağ Savaşı İran güvenlik 
doktrini açısından; süregelen bilişsel kodla-
rın yıkılmaya başladığı, mevcut statükonun 
devamlılığının sağlanmayacağının anla-
şıldığı sarsıcı bir süreç olmuştur. Özellikle 
bu süreçte, Rusya’nın alışılagelmiş davranış 
biçiminin dışında, Azerbaycan ve Ermenis-
tan arasında yaşanan çatışmalarda gerili-
min tırmanmasını önleyici rolünden farklı 
tutum sergilemesi ve Türkiye’nin Azerbay-
can’a yönelik koşulsuz desteğini siyasi ve 
askerî alanda sergilemesi ciddi bir etki oluş-
turmuştur. Bunun ardından Azerbaycan’ın 
işgal altındaki topraklarını kurtarmasıyla 

birlikte oluşan yeni jeopolitik konjonktür, 
İran güvenlik doktrinini kaçınılmaz bir dö-
nüşüme sürüklemiştir. Bu dönüşümde; 2021 
yılında Afganistan’da yaşanan gelişmeler, 
Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki ge-
lişmeler ile Irak’ın kuzeyinde ortaya çıkan 
gerilimler ivme kazandıran bir rol oynamış-
tır. Bu alanlarda yaşanan kriz ve gerilimler 
çerçevesinde İran açısından:

•  Afganistan’da beklenen ve amaçlanan 
etki oluşturulamamış; bölgedeki DE-
AŞ-Horasan varlığı ve Pakistan’ın artan 
nüfuzu, risk ve tehdit hâline gelmeye baş-
lamıştır.

•  Irak’ın kuzeyinde, Türkiye’nin PKK ile 
mücadelesinde bölgede sağladığı etkin-
lik, İKDP’nin faaliyetleri ve İran destekli 
milislerin yarattığı rahatsızlıklar ciddi 
riskler oluşturmaya başlamıştır.

•  Basra Körfezi ve Umman Denizi’nde ABD 
ve İsrail ile artan gerilimler, bu alanlarda 
algılanan tehditlerin yoğunlaşmasına yol 
açmıştır.

Bu gelişmelerin sonucunda, uzun yıllar bo-
yunca bölgesel düzeyde “Şii Hilali” stratejisi 
ile hareket eden İran, bugün gelinen nokta-
da, kendi açısından risk ve tehdit hilali ile 
karşı karşıya kalmıştır. Bu konjonktür içeri-
sinde, “kuşatılmışlık-çevrelenme” algısı ta-
şıyan İran; Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan 
arasında gerçekleştirilen askerî tatbikatı, bu 
sürecin en somut göstergelerinden bir tane-
si olarak algılamıştır. 2. Karabağ Savaşı ile 
birlikte yaşadığı bilişsel sarsıntı ve tecrübe, 
bu bağlamda İran’ı, bu alandaki gelişme-
lere karşı daha hassas bir duruma sürük-
lemiştir. Kuşatılmışlık-çevrelenme algısı 
düzleminde Azerbaycan hattında yaşanan 
gelişmeler; İran’ın, yakın çevre odaklı yeni 
güvenlik doktrininde en önemli risk alanı 
konumuna yerleşmiştir. Bu noktada İran’ın, 
sıkça ön plana çıkardığı “jeopolitik riskler” 
bağlamında Azerbaycan hattında yaşanan 
gelişmelere karşı daha yoğun refleksler gös-
termeye devam edeceği; bu durumun, yakın 
çevre tehdidinden ülkesel güvenlik tehdidi-
ne dönüşebileceğine dair inanç doğrultu-
sunda; bu noktadaki sert tutumun, sürdü-
rüleceğini öngörmek mümkündür. İ

Şekil 1: İran’ın Güvenlik Doktrininde Öncelik Alanları

Ülkesel Güvenlik

Yakın Çevre

Nüfuz Alanları
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İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başka-
nı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Pakistan 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamer 
Cavit Bacva’nın davetlisi olarak üç günlük bir 
ziyaret kapsamında 12 Ekim 2021 tarihinde 
Pakistan’a gitti. Muhammed Bakıri, ziyareti 
kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han, 
Genelkurmay Başkanı General Nedim Rıza, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamer 
Cavit Bacva ve Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Amiral Muhammed Amced Han Niyazi ile 
bir araya geldi.

Pakistan’ın askerî kanadı ile yapılan görüş-
melerde; savunma ve güvenlik alanındaki 
iş birliği, sınır yönetimi, terörle mücadele 
ve özellikle Afganistan bağlamında ortaya 
çıkan bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar 
arasındaki görüşmelerde iki ülke arasındaki 
askerî iş birliğini artırma söylemleri ön pla-
na çıkarken Pakistan Genelkurmay Başkanı 
Nedim Rıza, İran Genelkurmay Başkanı’nın 
ziyaretinin iki kardeş ülke arasındaki askerî, 
savunma ve güvenlik ilişkilerinin güçlendi-
rilmesinde yeni bir aşama olduğunu söyledi. 
Zira görüşme sonrasında yapılan değerlen-
dirmelere bakıldığında ziyaretin iki ülke 
arasında güvenlik ve savunma alanlarında 
iş birliğinin artırılması yönünde olumlu iz-

lenimler bıraktığı görülüyor. Ayrıca son za-
manlarda iki ülke sınırında meydana gelen 
çatışmalar ve iki ülkenin terör örgütlerini 
topraklarında barındırması konusundaki 
karşılıklı suçlamalar dikkate alındığında, 
ziyaret bağlamında sınır sorunlarının çözü-
müne yönelik görüşmelere ağırlık verildiği 
söylenebilir.

Diğer taraftan İmran Han ve Bakıri arasında 
yapılan görüşmede ise ikili ilişkilerin yanı 
sıra Afganistan bağlamında ortaya çıkan 
gelişmeler üzerinde duruldu. İmran Han, 
Afganistan’daki krizin hiçbir zaman askerî 
bir çözümünün olmadığını ve ülkede tüm 
iç grupların katılımıyla kapsayıcı-siyasi bir 
hükûmetin oluşturulması gerektiğini vur-
gularken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Re-
isi’nin Pakistan’ı ziyaret etmesi için davetini 
yineledi.

Taraflar arasındaki ekonomik ve askerî iliş-
kilerin artırılmasına yönelik açıklamala-
rın yanı sıra Tahran’dan yapılan bu ziyaret, 
son aylarda İran’ın komşu ülkeler nezdinde 
sahip olduğu imajdan kurtulma çabaları 
olarak da ele alınabilir. Nitekim İran’ın son 
aylarda birçok cephede birden umduğunu 
elde edememesi, Afganistan’daki gelişmeler, 
Pakistan ile artan sınır güvenliği sorunları 
ve Azerbaycan-Türkiye-İran hattında artan 
bölgesel gerilimler dikkate alındığında zi-
yaret; Tahran’ın komşu ülkelerle ilişkilerini 
düzeltme uğraşında olduğunu gösteriyor. 
Aynı zamanda bu ziyarete paralel olarak 
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulla-
hiyan’ın Azerbaycanlı mevkidaşı ile iki ülke 

arasında son dönemde artan gerilimleri ya-
tıştırmak amacıyla yaptığı telefon görüşmesi 
de Tahran’ın böyle bir uğraşta olduğunun 
göstergesidir.

Ziyaretin zamanlaması dikkate alındığında 
Bakıri’nin ziyaretinin, Afganistan’da gerçek-
leşen jeopolitik gelişmelerin arka planında 
analiz edilmesi gerekiyor. Zira Taliban’ın 
ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından 
İran’ın, Hindistan iş birliği ile yaptığı yatı-
rımların geleceği belirsiz. İran’ın, Çabahar 
Limanına Afganistan ve Orta Asya pazarla-
rına erişim için yaptığı yatırımlar, Hindistan 
ve diğer ülkelerin bu pazarlara erişim için 
limanı transit olarak kullanacakları söy-
lemleri ve İran-Afganistan arasında açılışı 
yapılan demir yolu hatları gibi yatırımların 
geleceği konusunda olumlu açıklamaların 
olduğunu söylemek zor. Öte yandan İran’ın, 
Pakistan’ın Afganistan’da artan nüfuzundan 
endişe duyduğu görülüyor. Ülkede etkinliği 
artan bir Pakistan’ın, İran tarafından isten-
mediği açık. Bunun yanı sıra İslamabad’ın, 
Kabil üzerindeki etkisini kullanarak Hin-
distan’ın ABD döneminde Afganistan’da 
elde ettiği yatırımların seviyesini azaltması, 
bahsi geçen İran yatırımlarını da doğrudan 
etkilemektedir.

Diğer taraftan konuyla ilgili İRAM’ın Pakis-
tanlı yerel kaynaklardan edindiği bilgilere 
göre Bakıri’nin ziyareti, Tahran’ın Afga-
nistan’daki gelişmeler konusundaki endi-
şelerini İslamabad’a iletme çabasının bir 
parçasıdır. İran, Taliban iktidarı öncesinde 
Suriye’de savaştırmak için Afgan Şiilerin-
den oluşturduğu Fatimiyyun Tugayları’nın 
önemli bir kısmını, ihtiyacın azalmasıyla 
birlikte Afganistan’a geri gönderdi. Tali-
ban’ın, ülkedeki yabancı ülkelere hizmet 
etmiş olan gruplara karşı tutumu dikkate 
alındığında Tahran, bu konu nedeniyle Ta-
liban ile karşı karşıya gelmemek adına ko-
nuyla ilgili endişelerini Pakistan’a iletmek 
istiyor. Ancak Pakistan’ın da bu grubun var-
lığını bir tehdit olarak gördüğünü belirtmek 
gerekiyor. Zira Fatimiyyun Tugayları’nın, 
İran tarafından aynı amaçlarla oluşturulan 
Zeynebiyyun Tugayı ile olan ilişkileri düşü-
nüldüğünde, Tahran’ın bu çabalarının sonuç 
vermesi olası gözükmüyor. İ

Aydın Güven

HABER ANALİZ 
15.10.2021

İran Genelkurmay Başkanı’nın  
Pakistan Ziyareti ve Kapsamı
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Bundan sekiz yıl kadar önce Hasan Ruhani, 
İran’ın 7. Cumhurbaşkanı seçildiğinde dış 
politikada izleyeceği ana rota konusunda 
oldukça net görüşlere sahipti. Selefi Ahme-
dinejad’ın bir yılı aşkın süredir Umman üze-
rinden başlattığı İran-ABD görüşmelerinde 
ciddi bir ilerleme sağlanmış durumdaydı 
ve tek yapması gereken birtakım teknik ay-
rıntıları netleştirip sonraları Kapsamlı Or-
tak Eylem Planı (KOEP, Nükleer Anlaşma) 
olarak isimlendirilecek anlaşmayı imzala-
maktı. Üstelik söz konusu örtük görüşme-
ler, Devrim Lideri Ayetullah Hamenei’nin 
bilgi ve onayı ile gerçekleştiğinden dolayı, 
ülke içindeki muhaliflerinin tepkilerinden 
korkmasını gerektirecek bir durum yoktu. 
Gerçekten de işler planlandığı gibi ilerledi 
ve muhaliflerin kontrolündeki Meclis Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Amiral Ali 
Şemhani’nin şahsen müdahale edip Mec-
lis Başkanı Ali Laricani ile görüşmesinden 
sonra Anlaşma’yı birkaç saat içinde onayla-
dı. On yıllardır siyasi bir tabu olan ABD ile 
müzakere ve uzlaşma, “kahramanca esnek-
lik” olarak kavramlaştırılıp normalleştirildi 
ve çok taraflı bu Anlaşma, İslam Cumhu-

riyeti tarihinde bir dönüm noktası olarak 
kaydedildi. Anlaşma, içeride ve dışarıda son 
derece olumlu karşılandı; hükûmet ve etkili 
figürleri güç patlaması yaşarken İran eko-
nomisi son 40 yılın en olumlu göstergeleri-
ne şahit oldu. Bununla birlikte mutlu hikâ-
ye uzun sürmedi ve 2016 yılında Trump’ın 

ABD başkanı seçilmesiyle birlikte Ruhani 
için kara günler başlamış oldu. Bugün iti-
barıyla Ruhani’nin ülke içinde durumu 
muğlaklığını koruyor. Hakkındaki onlarca 
suçlama ve davaya, yine teamüllerin ve bek-
lentilerin aksine Maslahat Kuruluna danış-
man olarak atanmadığına bakılacak olursa 
eski Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde 
vefat eden Ebu’l-Hasan Beni Sadr’dan sonra 
Devrim Lideri ile ihtilafı nedeniyle en fazla 
bedel ödeyen cumhurbaşkanı olarak tarihe 
geçebilir. Başta ABD olmak üzere dünya 
ile yeni bir başlangıç yapmak, Anlaşma’nın 
getirdiği siyasi atmosferi kullanarak iç poli-
tikada esaslı reformlar yapmak istediği için 
bazı selefleri gibi Gorbaçovluk ile suçlanan 
Ruhani, en şanssız cumhurbaşkanlarından 
birisi oldu.

Cumhurbaşkanlığı konusunda ülke içinde-
ki etkili kesimlerin üzerinde aylar öncesin-

den konsensüs sağladığı ve seçilebilmesi 

için ciddi bir seçim mühendisliği gerçekleş-

tirdiği İbrahim Reisi’nin kampanyasındaki 

dış politika söylemleri, yukarıda değinilen 

hayal kırıklığına bir tepki olarak şekillen-

mişti. ABD ile uzlaşı ve anlaşma anlamsız-

dı ve İran, bütün yükümlülüklerini yerine 

getirse bile ABD bir bahane ile İran’a hak 

ettiği kazanımları vermeyecekti. Dolayısıy-

la Ruhani hükûmetinin aksine genelde Ba-

tı’dan, özelde ise ABD’den bir beklenti içine 

girilmemeli ve İran’ın bölgesel ilişkileri ön 

plana çıkarılarak komşu ülkelerle ilişkiler 

geliştirilmeliydi. Bu söylem, seçim kampan-

yasında ve sonrasında Reisi’nin kullandığı 

en önemli dış politik argüman oldu. Reisi 

ve ekibine göre KOEP müzakerelerinin ye-

niden başlamasında bir sorun yok ancak bu 

yalnızca ABD’nin yükümlülüklerine dön-

mesi için olacak ve balistik füzeler ya da 

bölgesel politikalar gibi farklı bir konunun 

gündeme gelmesi söz konusu bile olamaz. 

Şu ana kadar Viyana’daki görüşmeler başla-

madığı için tarafların beklentileri arasında-

ki uçurumun nasıl kapanacağı ya da ABD ile 

müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı belirsiz. 

Yeni hükûmetin bu konudaki söylemleri 

zaten belli olduğu için kimsede bu hususta 

bir şaşkınlık ya da hayal kırıklığı oluşmadı 

ancak bölgesel politikalar ve komşularla 

Dr. Hakkı Uygur

GÖRÜŞ 
18.10.2021

Reisi ve İran’ın  
Daralan Bölgesel Alanı

ABD liderliğindeki Batı’yla sorunlar yaşayan ve 
yöneldiği Doğu ülkelerinden beklediği ölçüde destek 
göremeyen Tahran, son aylardaki bölgesel gelişmeler 
karşısında hazırlıksız yakalandı.
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ilişkiler konusunda son haftalarda yaşanan 
olaylar, Reisi ve destekçilerinin çok da bek-
lemediği şekilde gelişiyor.

Pençşir

Çiçeği burnundaki Reisi hükûmeti için 
ilk bölgesel sorun Afganistan’dan geldi. 
2001’deki ABD işgalinden sonra zamanla 
nüfuzunu artırdığı ülkede, kimsenin um-
madığı şekilde Taliban’ın Kabil’i ele geçir-
mesi, grup içi güç mücadelesinde İran’a 
karşı sert tutumu ile bilinen Hakkani gru-
bunun ön plana çıkması, İran’ı oldukça 
rahatsız etti. Son bir yıl içinde Taliban ile 
çeşitli görüşmeler gerçekleştiren ve ülke 
içinde temsilcilerini ağırlayarak basına Ta-
liban konusunda yumuşak bir dil kullanıl-
ması yönünde talimat veren İranlı yetkililer, 
gelişmeler üzerine Taliban karşıtı söylemle-
rini sertleştirdi. Bunun üzerine ülke basını-
nın dili değişti öyle ki Afganlardan oluşan 
paralı Hazara milislerin “Pençşir direnişi”ne 
destek için ülkeye gönderilmesi dahi öneril-
di. İç politikada son yıllarda giderek sahne 
dışına itilen milliyetçi-reformcu kesimlerin 
Pençşir üzerinden bir “Tacik direnişi” söyle-
mi geliştirdikleri görüldü. Bir not olarak söz 
konusu Fars/Tacik milliyetçilik dalgası, ül-
kede yaşayan Kürt ve Türk kökenlilerin İran 
sınırları dışında yaşayan soydaşları ile geliş-
tirdikleri ve son yıllarda giderek daha da gö-
rünür hâle gelen dayanışma diline bir tepki 
olarak da yorumlanmalıdır. İran’daki Tali-
ban karşıtı bu hamasi havadan İslamabad 
da payını düşeni aldı ve “Kahrolsun Pakis-
tan ve Taliban” sloganları Tahran ve Kum’da 
sıklıkla işitilmeye başlandı. Bununla bir-
likte sosyal medyadaki bu kampanyalar 
fazla uzun sürmedi ve etkili muhafazakâr 
isimlerin Fars milliyetçisi reformcu kitlelere 
“Çok istiyorsanız kendiniz Reformcular Tu-
gayı kurarak savaşın.” demesiyle tartışmalar 
sonlandı. Yine aynı günlerde milliyetçi-re-
formcu kanadın etkili isimlerinden Ahmed 
Nakibzade’nin Türkiye ve Katar’ı hedef alan 
röportajı da dikkat çekiciydi. Türkiye ve Ka-
tar’ın, İran’ın gerçek düşmanları olduğunu 
ancak bunu belli etmedikleri için Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
(BAE) daha tehlikeli olduklarını ileri süren 

ünlü akademisyen, yeni bir Türkiye karşıtı 
kampanyanın fitilini ateşlemiş oldu.

Özgür Karabağ İran İçin  
Ne Demek?

2020 yılında işgal altındaki Karabağ top-
raklarının büyük kısmının Ermeni güçle-
rinden temizlenmesi ile sonuçlanan Vatan 
Muharebesi’nin yıl dönümüne denk gelen 
günlerde, İran-Taliban/Pakistan gerginliği 
bir anda yerini İran-Azerbaycan gerginli-
ğine bıraktı. İran’da son yıllarda görmeye 
alıştığımız ve son örneğini Aras Şiiri kri-
zinde gördüğümüz histeri ve öfke nöbeti, 
milletvekillerinden din adamlarına, akade-
misyenlerden gazetecilere kadar her kesimi 
teslim aldı. İranlı birçok figür, İsrail’in ül-
kenin kuzey sınırına yerleştiği, yine Türkiye 
destekli “tekfirci teröristler”in bölgeye geti-
rildiği iddiasını dillendirdi; komşu ülkelerin 
liderlerine ait çirkin karikatürler ve imalar 
âdet olduğu üzere ülke basınında ve sosyal 
medyada çokça paylaşıldı.

Paşinyan hükûmetinden gelen uzlaşmacı 
sinyallere rağmen işgal altındaki Hanken-
di’ye gitmek için ısrarla Azerbaycan toprak-
larından geçmek isteyen İranlı tır şoförle-
rinin tutuklanması, İran’ın Erivan’daki Bü-
yükelçi’sinin işgalci Ermenistan askerlerini 
ziyaret ederek cephede resimler paylaşması; 
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan ordula-
rının ortak tatbikatı ile eş zamanlı olarak 
ülkede bazı din adamlarının ve yetkililerin 

Azerbaycan’ı suçlaması iki ülke arasındaki 
gerilimi son 30 yılın en üst seviyesine taşıdı. 
Suçlamalara doğrudan cevap veren Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev’in, İran’ın karşı 
tatbikatının zamanlamasını manidar bul-
ması ve bunun yalnızca kendisinin değil; 
dünya Azerbaycanlılarının sorusunun ol-
duğunun altını çizmesi ile gerginliğin dozu 
arttı. Basında, İran hava sahasının Azerbay-
can uçaklarına kapatıldığı, İran tırlarının 
geçişinin Gürcistan tarafından engellendiği 
ve yine İran Lideri Hamenei’nin temsilcisi 
olan ve 30 yıla yakındır Azerbaycan’da ya-
şayan Ocaknejad’ın Bakü’den gönderildiği 
haberleri yansıdı. Bakü’nün gelişmelere tep-
kisi net ancak ölçülü iken İran tarafındaki 
kampanyalar birkaç hafta boyunca devam 
etti, olumsuz kampanyalar ve söylemlerden 
Türkiye de payını aldı.

Bu noktada, savaşın sona ermesinden bir yıl 
sonra İran’ın tepkisinin neden bu denli yük-
seldiği sorusu sorulabilir. Kısaca yanıtlamak 
gerekirse 30 yıllık işgal ile ortaya çıkan statü-
ko, pratikte Ermenistan’ın İran için bir vekil 
güç işlevi görmesine neden oluyordu. Başka 
bir tabirle Erivan yönetimi, çatışmacı tavrı 
ve iki Türk ülkesinin arasında fiziki ve siyasi 
bir boşluk yaratmasıyla Güney Kafkaslarda 
doğal bir iş birliği ve ekonomik entegrasyo-
nun oluşmasını engelleyerek Rusya ve İran 
için kullanışlı bir aparat rolü oynuyordu. 
İran, işgal sonrası yeni jeopolitik dengenin 
tek tek Türkiye ve Azerbaycan’ı güçlendir-
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mekle kalmadığını, iki ülkenin bölgesel iş 
birliğinin Güney Kafkasya’yı domine ederek 
uzun vadeli siyasi ve lojistik planlarını suya 
düşürdüğünü düşünüyor. Üstelik savaş es-
nasında meydana gelen Türk milliyetçiliği-
nin yalnızca kuzey sınırlarındaki haritaları 
değil; ülke içindeki toplumsal dengeleri de 
etkilemesinden endişe duyuyor. Bu neden-
le İran’ın, Karabağ’ın özgürlüğüne Erme-
nistan’dan daha fazla tepki göstermesi ya 
da Paşinyan’ın Tahran’daki Ermeni Büyü-
kelçi’sini görevden alması gibi gelişmeler, 
yıllardır süregelen işgalin aslında Ermenis-
tan-Azerbaycan sorunundan daha büyük 
bir resmin parçası olduğunu kanıtlıyor.

Irak Seçimleri

İran’ın, Güney Kafkasya’daki işgalin sona 
ermesinden ve Ermenistan’ın bölge ülke-
leri ile normalleşmesi ihtimalinden duy-
duğu kaygı canlı iken üçüncü bir alanda 
daha Tahran’ın hoşlanmayacağı gelişmeler 
yaşandı. Milyonluk sokak gösterilerinin he-
defi olan hükûmetin erken seçim kararının 
ardından Irak’ta Meclis seçimleri yapıldı ve 
İran müdahalesine karşıtlığı ile bilinen Şii 
Lider Mukteda Sadr, oylarını büyük oranda 
artırmayı başardı. Katılımın oldukça düşük 
kaldığı seçimlerde, göstericilere yakın ba-
ğımsız adaylar da önemli başarılar kazanır-
ken İran yanlısı Fetih Koalisyonu yalnızca 17 
sandalye çıkarabildi. Hadi Amiri gibi İran’a 
bağlı Haşd-i Velayi komutanları, seçimlerde 
usulsüzlük yapıldığını savunurken Kudüs 
Gücü Komutanı İsmail Kaani, Bağdat’a gi-
derek sonuçları değerlendirdi ve Tahran’a 
bağlı grupların yol haritasını belirlemeye 
çalıştı. Bununla birlikte Mukteda Sadr’ın 
kendilerini Direniş Güçleri olarak nitelen-
diren bu grupları sert şekilde uyarması ve si-
lahın yalnızca devletin elinde olması gerek-
tiğini belirtmesi dikkat çekti. Mezkûr para-
militer grupların, Necef’teki Büyük Ayetul-
lah Sistani liderliğindeki Şii merceiyet ve Şii 
sokaklarından sonra en önemli güç kaynak-
larından birisi olan Meclisi de kaybetmesi, 
en nüfuzlu olduğu ülkelerden birisi olan 
Irak’ta da Tahran’ı zor günlerin beklediğini 
gösteriyor. Aslına bakılacak olursa seçim 
sonuçlarında şaşılacak bir husus yok zira 

çeşitli araştırma kurumlarının son yıllarda 
hazırladığı anketlere göre İran’a bakış, Şii 
toplumunda bile son derece olumsuz hâle 
gelmiş durumdaydı ve bunun temel nedeni 
özellikle son 10 yıldaki tüm krizlerin ardın-
da İran etkisi olduğu yönündeki genel ka-
naat idi. Seçimlerin galibi Sadr’ın, alternatif 
başbakan adayı olabileceklerini açıkladığı 
isimlerin hiçbirisi İran tarafından kabul edi-
lebilir görünmüyor, bu durumda dengelerin 
adamı olarak bilinen Mustafa Kazımi’nin 
başbakanlığını sürdürmesi daha muhtemel. 
Ancak sürecin sorunsuz tamamlanması hâ-
linde Kazımi’nin geçici dönemdekinin aksi-
ne tavırlarını sertleştirmesi ve başta Haşd-i 
Velayi gruplarının etkisizleştirilmesi olmak 
üzere önemli adımlar atması bekleniyor. 
Zira ABD, Suudi hatta Türkiye hedeflerine 
yönelik başıboş eylemler gerçekleştiren bu 
gruplar, hiçbir şekilde merkezî hükûmetin 
kontrolünde değil ve bazıları PKK ile de irti-
batlı bu örgütlerin, son yıllardaki yolsuzluk 
karşıtı protesto gösterilerinde onlarca Iraklı 
aktivisti infaz ettikleri de biliniyor.

Sonuç olarak ABD liderliğindeki Batı dün-
yası ile sorunlar yaşayan, buna karşın yö-
neldiği Doğu ülkelerinden beklediği ölçüde 
destek göremeyen Tahran, son aylardaki 
bölgesel gelişmeler karşısında da hazırlık-
sız yakalandı ve abartılı tepkiler verdi. Son 
dönemde yükseltilen bu yapay milliyetçilik 
dalgasının, Reisi’nin hiç hazzetmediği hâl-
de Fars milliyetçisi çevreler için yarı kutsal 
kabul edilen Persepolis ziyareti örneğinde 
de görüldüğü üzere iç siyasetteki işlevi ve 
anlamı açık. Ancak son dönemde “etrafımız 
düşmanlar tarafından kuşatılıyor” şeklinde-
ki suni tehdit icadının, İran’ın boyutlarını 
artırdığı nükleer faaliyetleri ile ilgili olması 
ihtimali de yabana atılmamalıdır. Yine de 
Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin, Pakistan 
ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Keni’nin Tür-
kiye ziyaretleri ayrıca Bakü ile gerçekleştiri-
len telefon trafiği; diplomasinin, sorunların 
çözümünde yegâne araç olduğunu ortaya 
koyuyor. Bölgesel normalleşme ve iş birliği 
herkes için olduğu gibi İran için de ulusal 
çıkarlarını temin edebileceği ve endişelerini 
masaya getirebileceği en uygun ortamı sağ-
layacaktır. İ
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Arameş Dustdar 1931 yılında Tahran’da 

doğdu. İlköğreniminin ardından eğitimini 

tamamlamak üzere 1957 yılında Avrupa’ya 

giderek Köln Üniversitesi Felsefe Bölümü-

ne kaydoldu. 1973 yılında İran’a döndü ve 

Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 

öğretim üyesi olarak göreve başladı. 1980’e 

kadar İran’da kalan Dustdar, o tarihten iti-

baren Almanya’nın Köln şehrinde ikamet 

etmektedir.

Dustdar, İran düşünce tarihine dinî kül-

türün hâkim olduğunu ileri sürdüğü Dinî 

Gelenekte Düşüncenin İmkânsızlığı1 ve 

Karanlık Parıldamalar eserlerinde (Bu kül-

türün ana özelliği olarak düşünmeye imkân 

vermemesini ileri sürer.) bu durumu eleş-

tirir. Dinî ve bilimsel bakış arasında kesin 

bir ayrımın olduğunu varsaydığı Din, Bilim 

ve Tefekkür Hakkında Felsefi Mülahazalar2 

adlı eserinde kendi düşüncelerinin teorik 
ve entelektüel temellerine yer verir. Dust-
dar, Gizli Akrabalık3 başlıklı eserinde ise 
İranlıların modern düşüncelerden uzak ol-
masını eleştirir. Dustdar, İran’ın entelektüel 
ve epistemolojik açmazlarını anlamak için 
“Dil-Yalancı Dil ve Kültür-Yalancı Kültür”4 

üzerine derinleşir ve düşüncelerini İran’ın 
kültür ve dilbilimsel kavramlarını göz önün-
de bulundurarak şekillendirmeye çalışır.

Dustdar’ın modernitenin ilkelerine bağlı 
olarak gelenekle mücadele eden İranlı dü-
şünürler arasında özel bir konumu vardır. 
Dustdar, İran’da 19. yüzyılda modernist dü-
şüncenin doğuşundan bir yüzyıl sonra “ge-
leneği sorgulama” meselesini, entelektüel 
projesinin konusu hâline getirerek felsefi 
açıdan incelemiştir. Dustdar’ın İran gele-
neğinin epistemolojik ve tarihî katmanları 
hakkındaki sorgulamaları, modern düşün-
ceden etkilenerek şekillenmiştir. Dustdar, 
İran düşünce ve kültür tarihinin tamamını 

da bu sorgulama kapsamında gözden ge-

çirip akıl terazisinde tartmıştır. Düşünce-

lerini kendine has bir kelime hazinesi ve 

üslupla ifade eden Dustdar, eserlerinde 

felsefi-epistemolojik ve yöntemsel özgün-

lüğünü muhafaza ederek modern felsefi 

düşüncede nevi şahsına münhasır bir nesir 

dili yaratmıştır.

Dustdar, entelektüel projesinde İran’ın geri 

kalmışlığının sebeplerini sorgulayarak “İran 

kültürü”nde “düşüncenin imkânsızlığı” alış-

kanlığı ve bu alışkanlığın İran tarihindeki 

etkenleriyle hesaplaşmaktadır. Dustdar’ın 

entelektüel projesindeki bu epistemolojik 

kopuşun temeli, bilimcilik ve rasyonalitedir. 

O, geleneksel ile modern dünyanın çatış-

masını dindar karakterlilikten (dîn-hûyî)5 

bilimciliğe geçişe ve öznel akılcılığa bağla-

maktadır.

Dustdar; Din, Bilim ve Tefekkür Hakkında 

Felsefi Mülahazalar adlı eserinde, felsefe-

nin temel meselelerine değinerek modern 

dönemi, kadim dönemin karşısına koyar. 

Gelenek ile modernite arasındaki zıtlığı ve 

ayrılığı insanlık tarihinin çeşitli devirlerini 

Ali Asghar Haghdar

GÖRÜŞ 
19.10.2021

Arameş Dustdar ve  
İran Kültüründe Düşüncenin  
İmkânsızlığı

Dustdar, entelektüel projesinde İran’ın geri kalmışlığının 
sebeplerini sorgulayarak “İran kültürü”nde “düşüncenin 
imkânsızlığı” alışkanlığı ve bu alışkanlığın İran 
tarihindeki etkenleriyle hesaplaşmaktadır.

5  Arameş Dustdar, kendi türettiği “dîn-hûyî” kav-
ramı ile insanın soru sorma imkânını elinden 
alan dindar karakterli olmayı kastetmektedir. 
(ç.n)

3  Dustdar, A. (1387). Hîşavendî-ye Penhân, Be Kû-
şeş-e Behram Muhibbî. Köln: Forûğ.

4  Dustdar, A. (1397). Zebân ve Şebh-e Zebân-Fer-
heng ve Şebh-e Ferheng. Köln: Forûğ.

1  Dustdar, A. (1383). İmtinâ’-e Tefekkür Der Fer-
heng-e Dînî. Paris: Hâverân.

2  Dustdar, A. (1359). Mülâhazât-ı Felsefî Der Dîn, 
‘İlm ve Tefekkür: Bîneş-e Dînî ve Dîd-e ‘İlmî, 
Tehrân: Âgâh; Çâp-e Dovvom (Vîrâyeş-e Cedîd) 
(1381). Paris: Hâverân.
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meydana getiren “din” ve “bilim”in nitelik-
leri üzerinden tahlil ederek inanç ve bilim 
alanının birbirinden ayrı olduğunu ifade 
eder. Dustdar bu kitabında; dinî bakış, bi-
limsel bakış ve felsefi düşünce alanlarını 
birbirinden ayırır.

Dustdar’ın yukarıda belirtilen ayrımı; onun, 
felsefi düşüncenin dinî ve bilimsel bakış-
tan farklılığına vurgu yapmasına ve böylece 
düşüncesinde felsefe ile dinin bağlantısını 
koparmasına yol açar. Dustdar her ne kadar 
“bilgi, inanç ve düşünme”nin belirli kültürel 
olgularla bağlantılı olduğunu kabul etse de 
İran’da birtakım kültürel ve akademik çev-
relerin düşünce ve inanç konularıyla karma-
şık ilişki kurduklarına dikkat çekerek böyle 
bir eseri yazmaya ihtiyaç duymuştur. Din, 
Bilim ve Tefekkür Hakkında Felsefi Müla-
hazalar kitabının amacı, kültürel olgularla 
müphem bir ilişki kuran bu çevreleri, alışık 
oldukları düşünme tarzından uzaklaştır-
maktır.

Dinî bakış, bilimsel bakış ve felsefi düşün-
ce alanlarını birbirinden ayırma konusu, 
Dustdar’ı dini sorgulamaya yöneltmiştir. 
Dustdar, dinî bakışın niteliklerini ve felse-
fi düşünceden farklarını ortaya koyduktan 
sonra bilimsel bakışı ele alır ve bilimsel ba-
kışı felsefi düşünce ile dinî bakıştan ayıran 
özelliklere yeni bir yorum getirmeyi dener.

Dustdar; bahsi geçen üç alanı birbirinden 
ayırdıktan sonra entelektüel projesindeki 

en temel meselelerden birine yönelir. Ona 
göre sorgulama, felsefi düşünceden orta-
ya çıkar ve hiçbir dinî kültür sorgulamaya 
girişemez. Aksine dinî kültür, düşüncenin 
gelişimi ve ilerlemesinin yollarını tıkar. 
Dolayısıyla Dustdar’ın bakış açısına göre 
büsbütün dinî olan İran kültüründe düşün-
cenin imkânsızlığını sorgulamak için mu-
hakkak felsefi düşünceye sığınmak gerekir. 
Bu türden bir sorgulama, felsefi düşüncede 
bilgiye yaslanmadan ve gelenekten ayrılarak 
epistemolojik bir dönüşüm yaşanmadan 
mümkün olmayacaktır.

Esasen İslam sonrası İran kültürünün pato-
lojisini yapmaya çalışan ve İran kültürünün 
dönüşümü sürecinde düşüncenin imkân-
sızlığını inceleyen Dustdar; bu meseleyi, 
İran kültürüne tarihî bir perspektiften ba-
karak ele alır. Bu bağlamda Arap kültürü-
nün İran medeniyetinde çözüldüğü teori-
sini yazılarında temel alan Dustdar, kadim 
İran medeniyetinin çöküşünü de göz ardı 
etmez. Dustdar’a göre düşünce alanında 
gerekli dönüşümü gerçekleştirmek ve İran 
kültürünü modernliğe ulaştırmak için gele-
neksel düşünce tarzı ve epistemolojisinden 
sıyrılmak gereklidir.

Dustdar’a göre İran düşüncesi, modern dü-
şüncenin bileşenlerini kavrayamadığı gibi 
İran’ın Antik Dönem’den İslami Dönem’e 
geçişinde ortaya çıkan kültürel dönüşümü-
nün sebep ve etmenlerini de sorgulayama-

mıştır. Buna bağlı olarak İran düşüncesinde 
meydana gelen diğer dönüşümlerle ilgili 
sorulara da hakkıyla cevap verememiştir. 
Dustdar, bu varsayımlardan hareketle te-
mel felsefi sorgulamalara başvurmuş ve 
benimsediği felsefi bakışın rehberliğinde 
İran’da tarihsel ve kültürel bilincin eksikli-
ği meselesini gündeme getirmiştir. Kültürel 
yenilenmeye dayanarak tarihsel arka planın 
değerlendirilmesiyle kültürel olarak geri 
kalmışlığa veya ilerlemeye sebep olan ne-
denler anlaşılabilir, bu alandaki değişim ve 
dönüşüm sorgulanabilir ve kültürün sorun 
yaratan kısımları bulunabilir.

Dustdar’a göre İran’ın geleneksel kültürü 
“dindar karakterlilik” ve “alışılagelmişlik” 
gibi iki probleme sahip olduğundan dola-
yı felsefi düşünceden tamamen uzak dur-
muştur. Geleneksel İran kültürü düşünme-
meyi âdeta bir sanat hâline getirerek soru 
sormaktan uzak durmuş ve sorgulamayan 
tavrını resmîleştirmiştir. Meşrutiyet Dev-
rimi başta olmak üzere modern İran’daki 
gelişmelerin doğru tahlil edilememesiyle 
birlikte geleneksel kültürü sorgulama fırsa-
tı kaçmış ve sorgulama uğraşı başlamadan 
bitmiştir.

Dustdar, geleneksel İran kültürüne yöneltti-
ği dindar karakterlilik eleştirisinin ardından 
geleneksel İran kültürünün bir başka veç-
hesi olan alışılagelmişlik olgusunu sorgular. 
Geleneksel alışılagelmişlik olgusunu mo-



31İRAM BÜLTEN  |  EKİM 2021

dern bireyciliğin karşısına koyan Dustdar, 
bu hususta vardığı sonuç hakkında şöyle 
yazar: “Bu metnin temel tezi, genel kabulün 
aksine, geçen 150 yıl içinde kültürümüzün 
eskiden beri süregelen esareti altında, sor-
gulamayan ve düşünmeyen bir toplum ola-
rak kaldığımızdır.”

Dustdar, İran’ın geleneksel kültüründe dü-
şüncenin hal-i pür melaline dair görüşlerine 
şu şekilde devam eder: “Bizim kültürümüz, 
geçmişte dinî olduğu ve öylece kaldığı için 
bütün gelişim süreci boyunca sorgular gibi 
yapıp esasa dair sorgulama yapmayan bir 
kültür olmuştur. Sözde sorgulamaları; ba-
hanelerden ve tahrik edici işleve sahip veciz 
sözler söylemekten ibarettir.” Kaldı ki gele-
neksel kültür, Dustdar’a göre bizzat düşün-
me eyleminin karşısında olan şiir aracılı-
ğıyla ifade edilmiştir. Dustdar’ın nazarında 
klasik Arapça ve Farsçada hâkim olan şiir 
geleneği; düşünce ve ahlakın gerilemesinin 
sembollerinden birisiydi. Tasavvufa ait mo-
tiflerle dolu geleneksel şiir, sorgulamaktan 
ve ortaya çıkan gelişmeleri çözümlemekten 
acizdi.

Dustdar’ın kavrayışına göre kendilik bilin-
cine ne yerli ne de Batılı kültür aracılığıyla 
ulaşılabilir. Öyleyse hangi epistemolojik 
temeller esas alınarak kendilik bilincine 
ulaşılmalıdır? Bir toplum kendine hangi 
noktainazardan bakmalıdır ki kimliğinin ve 
kültürünün gerileme mi yoksa gelişme eğili-
minde mi olduğunu kavrayabilsin?

Dustdar entelektüel tartışmasında kültürü, 
kimlik ile olan ilişkisi üzerinden ele aldı-
ğını belirtir. Kimliksizlik olgusunu, siyaset 
ve ideolojiden kaynaklanan tepkilerin öte-
sinde tarihî ve epistemolojik bağlamında 
değerlendirir. Dustdar’a göre bu açmazın 
çözümü; “Geçmişi, yani kendi kültürümüzü 
incelemekte ne kadar derine inip kuvvetle-
rini kontrol altına alacağımıza bağlıdır. Kül-
türümüzü tanıyıp koruyucu duvarlarında 
gedikler açtığımız vakit, kimliğimizin dö-
nüşümü için bilinçli bir adım atmış olaca-
ğız.” Dustdar, Batı’nın kendi kültürü ile kur-

duğu ilişki üzerine ise şu sözleri sarf eder: 
“Batı, kendi tarihî benliği ile mahiyetini ta-
nımış ve hâlâ tanımakta olan tek kültürdür. 
Batı, bu sonsuz tanıma uğraşının ışığında 
400 yıldan bu yana art arda gelen dönem-
lerde kimliğini dönüştürmüştür. Batı’nın bu 
tecrübesi tarih boyunca bilinçli bir biçimde 
kimliğini dönüştürmüştür. Hiçbir kültür, 
bu bilinçli dönüşümünü kendi kimliğini ta-
nımlamadan gerçekleştiremez.”

Dustdar, İran entelektüalizmine ve gele-
neksel kültürüne eleştirilerine şöyle devam 
eder: “Şimdiye kadar bizim entelektüelliği-
miz, içinde bulunduğu toplumdan ayrı ola-
rak yalnız ama yalnız öz bilince sahip olma 
anlamında bireycilikten doğan veya birey-
ciliği doğuran bir yapıda olmamıştır.” Bir 
diğer deyişle İranlı zihniyet, geçmişinden 
kopamamış ve istenilen dinamik duruma 
ulaşamamıştır. Dustdar’a göre “İran’ın hem 
çok kısıtlı bir yazılı kültüre sahip olduğu 
İslam Öncesi Dönem’de hem de zengin bir 
yazılı mirası bulunan İslami Dönem’de sa-
hip olmadığı şey, bir kültür ve düşünce ha-
reketidir.”

Arameş Dustdar’ın Kitapları
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İbrahim Reisi’nin cumhurbaşkanı seçilme-

siyle ekonomik iyileşme beklentilerinin Ha-

san Ruhani Dönemi’ne göre nispeten daha 

iyi olacağı düşünülürken İran’da yatırım 

krizi yaşanıyor. İç piyasada ekonomik olum-

suzlukların devam etmesi, yatırımın finans-

manındaki zorluklar ve yerli yatırımcıların 

beklentilerinde belirsizlik ve olumsuzluğun 

hâkim olması; yatırımların az olmasına se-

bep olmaktadır. Buna ilave olarak Mayıs 

2018’den beri yabancı yatırımcı krizine gi-

ren İran, ABD yaptırımları ve FATF nede-

niyle de Batılı yatırımcıları çekememekte, 

Doğulu yatırımcıları ülkeye çekebilmek 

içinse büyük imtiyazlar vermektedir.

KOEP, Altın Çağ ve 
Yaptırımlar

Ruhani Dönemi’nin en büyük dış politika 

başarısı olarak gösterilen KOEP’in (Kap-

samlı Ortak Eylem Planı, Nükleer Anlaşma) 

2016 yılıyla tam kapsamlı olarak uygulan-

masıyla ülkedeki birçok ekonomik değiş-

kende pozitif iyileşme sağlanmış ve ülkede 

âdeta yabancı yatırım bolluğu yaşanmıştır. 
Öyle ki 2017 yılında doğrudan yabancı yatı-
rım (DYY) 5,02 milyar dolara ulaşmıştır. Bu 
meblağ; 2015 yılında 2,05 ve 2016 yılında ise 
3,37 milyar dolardı. Bu dönemde KOEP’in 
verdiği güvenle DYY hızlı bir şekilde artış 
göstermiştir.

DYY’nin hızlı bir şekilde artış göstermesin-
de Avrupalı büyük şirketlerin payı oldukça 

büyüktür. Fransız enerji devi Total SA, Gü-

ney Pars Gaz Sahasında üretimi geliştirmek 

için İran ile 4,7 milyar dolarlık bir anlaşma 

imzalamıştı. Otomobil üreticisi devlerin-

den biri olan Groupe Renault, başkent Tah-

ran’ın dışında bir fabrikada yılda 350.000 

araç üretimi için 660 milyon euro değerinde 

bir anlaşmaya imza atmıştı. İtalyan taşıma-

cılık operatörü Ferrovie Dello Stato (FS), 

Birkan Kemal Ertan

HABER ANALİZ 
19.10.2021

İran’da Yabancı Yatırım  
Krizi Yaşanıyor

İran’da yerel yatırımın azlığı, yabancı yatırım 
ihtiyacını artırırken FATF, ABD ambargoları ve bazı 
yerel değişkenler sebebiyle ülkede yabancı yatırım 
krizi yaşanıyor.

Kaynak: UNCTAD, 2021.

Grafik: İran’da Doğrudan Yabancı Yatırımlar
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Tahran’la 5,65 milyar dolarlık ihracat kredisi 
yatırımıyla iki yüksek hızlı demir yolu hat-
tı tasarlamak ve inşa etmek için anlaşmaya 
varmıştı. Tahran; ABD’li uçak üreticisi Bo-
eing ile İran’a 80 tane yeni yolcu jeti ihraç 
etmek için 16,6 milyar dolarlık bir anlaşma-
yı ve Airbus ile 118 tane modern uçak satın 
almak için 25 milyar dolarlık bir sözleşmeyi 
de yine bu dönemde imzalamıştı.

Mayıs 2018’de eski ABD Başkanı Donald 
Trump’ın KOEP’ten tek taraflı olarak çekilip 
ABD Hazine Bakanlığının Avrupalı devlere 
baskı yapması sonucunda İran’a, KOEP ile 
akan DYY durdu. DYY; 2018’de 2,37, 2019’da 
1,5 ve 2020’de 1,3 milyar dolara kadar geri-
leyerek son yılların en düşük meblağına 
ulaştı. Bu dönemde yabancı yatırım için yö-
nünü Doğu’ya çeviren İran’ın; Rusya, Çin ve 
Hindistan’ın FATF ve yaptırımlardan dolayı 

İran için riske girmemesi sebebiyle yabancı 
yatırımcı krizi daha da derinleşti. 

Rusya, Çin ve Hindistan’dan umduğunu 
bulamayan İran, yönünü Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne (BAE) çevirmiştir. İki ülke 
arasındaki ilişkiler, ekonomi kanalı aracı-
ğıyla sıkılaşmaya başlamış ve BAE, yabancı 
yatırımda diğer ülkelerin önüne geçmiştir. 
İran’ın muteber ekonomi gazetelerinden 
biri olan Dünya-yi İktisat’ın aktardığına 
göre 1400 (2020-2021) yılının ilk 5 ayında 
İran’da yabancılar tarafından gerçekleştiri-
len sanayi, maden ve ticaret sektörü yatı-
rımlarının toplam hacmi 388 milyon dolar-
dır ve bu yatırımın 318 milyon doları BAE’ye 
aittir. Başka bir deyişle BAE’nin söz konusu 
sektörlerdeki payı %81,9’dur. Türkiye, Afga-
nistan, Hong Kong ve Almanya; BAE’den 
sonra gelmektedir. 

Tabloda gösterildiği üzere 1399 ve 1400 yı-
lının ilk beş ayında yabancı yatırımlarda 
hacim olarak %44’lük bir küçülme mevcut 
ancak sayı bağlamında %126’lik bir büyü-
me söz konusu. Bu durum, yabancı yatı-
rımcının negatif yatırım ortamı sebebiyle 
yüksek meblağlar için risk almadığını gös-
termektedir. Ayrıca geçen sene de olduğu 
gibi yatırımcılar; sanayi, maden ve ticaret 
sektörlerinde diğer sektörlere göre daha faz-
la yatırım yapmışlardır ki petrol sektörü bu 
bağlamda önem kazanmaktadır.

Yabancı Yatırımın Geleceği
Birçok yerli ve yabancı uzmana göre hiç şüp-
hesiz FATF ve ABD yaptırımlarının kısmî 
denetime rağmen hâlâ devam ediyor oluşu, 
yabancı yatırımlar üzerindeki en büyük en-
geldir. Buna ilave olarak Reisi hükûmetinin 
henüz olası bir nükleer anlaşma imzalama 
ve yabancı yatırım konusunda net bir tav-
rının olmaması, yabancı yatırım üzerindeki 
yerel engeller arasında yer almaktadır. Bir-
çok ekonomik konuda olduğu gibi yaban-
cı yatırım konusunda da son söz Viyana 
görüşmelerinde söylenecektir. Viyana’dan 
olumsuz bir haberin gelmesi, yabancı yatı-
rımı daha da tehlikeye sokacak ve ülkenin 
yatırım performansını etkileyerek birçok 
ekonomik kanalda hasara yol açacaktır.  İ

Kaynak: Dünya-yi İktisat, 1400.

* 2019-2020,  ** 2020-2021

Tablo: İran’da Yabancı Yatırımlar
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Irak’ta, var olan siyasi sistemi reddeden 
ve 2019 Ekim Hareketi (Tishreen/Tişrin) 
olarak bilinen bir toplumsal hareketin so-
nucunda ilk “erken seçim” gerçekleştirildi. 
Ekim Hareketi’nde Irak halkı; yolsuzluğa 
son verilmesi, “muhasasa” olarak bilinen 
etnik-mezhepsel kotaya dayalı sistemin 
değiştirilmesi, ifade özgürlüğü ve köklü bir 
anayasa değişimi talep etmiştir. Protestocu-
ların talebi, sistemde bir reform değil; siyasi 
yapının tümden değişmesidir.

Seçim sonuçları, seçmen katılımı ve olası 
koalisyon oluşumlarına ilişkin diğer birçok 
analizin aksine bu yazı, Ekim Hareketi’nde-
ki çeşitli grupların “boykot” unsuru aracılı-
ğıyla erken seçimlere nasıl baktığını ve se-
çimle nasıl ilişki kurduğunu inceleyecektir. 
Ekim Hareketi, geride kalmış bir an/dönem 
değil; 2003 sonrası Irak siyaset sahnesinin 
yeniden şekillenmesinde hayati rol oynaya-
cak bir siyasi kimliktir.

Erken seçimlerin Ekim Hareketi için ne an-
lama geldiğini tartışmadan önce, söz konu-
su toplumsal hareketin bazı sonuçlarından 
kısaca bahsetmek gereklidir. Ekim Hareketi 

protestocularının değişim için hükûmete 
gösterdiği direncin sonucu olarak hükûme-
tin verdiği bazı ödünlerle başlanabilir. Bun-
lardan bazıları sembolik başarılar olarak 
kabul edilirken bazılarını stratejik başarılar 
olarak görmek mümkündür. İlk sembolik 
başarı, Ekim Hareketi’nin patlak vermesin-
den sadece haftalar sonra, 30 Kasım 2019’da 
Başbakan Adil Abdülmehdi’nin duyurulan 

istifası olmuştur. Mayıs 2020’de Başbakan 
Mustafa Kazımi liderliğinde yeni bir hükû-
metin kurulmasına yol açan gelişme bu is-
tifa olmuştur. Kazımi hükûmeti aynı siyasi 
sınıf ve muhasasa sistemi esasına göre oluş-
turulmuş olsa da Abdülmehdi’nin istifası, 
halkın değişim için sahip olduğu itici gücü 
yansıtmıştı. Esasında Kazımi hükûmeti de 
Ekim Hareketi’nin farklı grupları tarafından 
reddedilmişti ancak Kazımi, erken seçim 
yapılması teklifinde bulundu. Ayrıca Ekim 
Hareketi, hükûmetin küçük ölçekli de olsa 
bir seçim reformu yapmasına yol açtı. Re-
form sonucunda 18 seçim bölgesi 83’e yük-
seltildi. Böylece seçmenler, daha açık bir 
temsile sahip olmuş ayrıca güçlü koalisyon-
lar için oylarını harcamalarına gerek kalma-
dan bağımsız adaylara doğrudan oy verme 
imkânı kazanmıştır.

Peki, Ekim Hareketi’ndeki çeşitli gruplar 
erken seçimlerle nasıl ilişki kuruyor? Siya-

sal katılım konusundaki temel bölünme; ya 
seçimleri boykot ederek siyasal sistemin er-
ken seçimler yoluyla kendini yeniden meş-
rulaştırma girişimini reddetmek ya da erken 
seçimlerde kendilerini seçecek ve protesto-
cuların talepleri doğrultusunda sözde tem-
sil ve savunuculuk yapacak siyasi partilere 
katılmak şeklinde ortaya çıktı.

Seçimlerin boykot edilmesi gerektiğini sa-
vunan kesim (boykot kampı); hükûmeti, 
hatta siyasi partileri ve milisleri şiddete ma-
ruz kalmadan eleştirebilme özgürlüğünün 
olmadığı bir sistemde, dahası artan işsizlik 
ve gittikçe kötüleşen yaşam standardının 
içinde seçimlerin amacını sorgulamakta-
dır. Etkin ve yerleşik bir demokrasinin nihai 
noktası seçimler değildir. Aksi takdirde bu 
tür bir sistem sadece “seçim demokrasisi” 
olacaktır. Bu görüşle aynı fikirde olmayan ve 
Irak’ın genç bir demokrasi olduğunu iddia 
edecek bir kesim olabilir. Söz konusu kesi-
me göre bugünün Irak’ı demokratik pers-
pektiften özellikle sınırlı ifade özgürlüğü 
açısından 2003 öncesi Irak’ından daha iyi 
durumdadır. Ancak Saddam Hüseyin yöne-
timindeki Irak, bizim için bir kıstas mıdır? 
Neredeyse 20 yıllık bir demokrasiyi korkunç 
bir diktatörlükle karşılaştırmak rasyonel 
veya uygun bir kıyaslama mıdır?

Zeidon Alkinani

GÖRÜŞ 
20.10.2021

2019 Ekim Hareketi ve  
Irak’taki Erken Seçimler

Irak’ın siyasi geleceğini erken seçimler değil;  
Ekim Hareketi belirleyecektir.
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İRAM’a konuşan Basralı aktivist ve gazeteci 
Azher el-Rubayi, “Boykotçular bu seçimle-
ri bir çözüm olarak görmüyor. Onlara göre 
seçimler, Meclise yeni veya farklı yüzler 
getirmeyecek.” şeklinde değerlendirmede 
bulundu. El-Rubayi ayrıca boykotçuların 
öncelikli taleplerinin; geleneksel siyasi par-
tilerin Irak siyaseti üzerindeki hâkimiye-
tinin ortadan kaldırılması, seçimlerle ilgili 
bazı yasaların yeniden gözden geçirilmesi 
ve siyasi partilerin silahlı kanatlarını, seçim 
sonuçlarını lehlerine olmadığı takdirde si-
lah zoruyla değiştirmeye cesaretlendiren 
cezasızlığın sona ermesi olduğunun altını 
çizdi. El-Rubayi sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Bu nedenle boykottan pişman değiller. 
Çünkü aynı gruplar Irak’ı yönettiği sürece 
hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanıyorlar.”

Gerçekten de seçimlerin Ekim Hareketi 
protestocularının istediği yönde netice-
lenmesi olasılığı oldukça düşük gözük-
mektedir. Gözlemciler ve aktivistler, Ekim 
Hareketi protestocularının Mecliste etkisiz 
sayıda sandalye kazanacaklarını varsay-
maktadır. Bu varsayıma; çıkar grupları, fi-
nansman, medya desteği, bölgesel destek ve 
daha fazlasının eksikliği göz önünde bulun-
durularak ulaşılmıştır. Ancak Ekim Hareke-
ti’nin bir sonucu olan İmtidad Hareketi’nin 
kazandığı küçük zafer, bu varsayıma karşıt 
argüman olarak sunulabilir.

Yukarıda da belirtildiği gibi Ekim Hareke-
ti’nin odağında siyasi sistemin köklü bir 
şekilde değiştirilmesi vardı. Ancak erken 
seçimlere katılmak, aynı siyasi sınıfın meş-
rulaştırılması anlamına gelmektedir. Se-
çimler, geleneksel siyasi partiler ve özellikle 
silahlı kanatlarla hiçbir bağlantısı olmayan 
teknokrat adaylardan oluşan yeni bir geçici 
hükûmetin kurulması ve böylece siyasi sis-
temin yenilenmesini garanti etmemektedir. 
Bu, esas olarak hükûmetin, yeniden muha-
sasa sistemine göre oluşturulması demektir. 
Buna göre başbakanlık koltuğuna bir Şii, 
Meclis başkanlığı için bir Sünni ve cumhur-
başkanlığına ise bir Kürt atanacak ve ayrıca 
her yeni dönem için çeşitli bakanlıklara ön-
ceden kararlaştırılmış benzer atamalar ger-
çekleştirilecektir. Ekim Hareketi’nin amaç 
ve hedeflerinin temelinde bu sisteme son 

vermek vardır. Bu nedenle seçimler, siste-
min meşrulaştırıcısı addedilmektedir.

Boykot kampı, erken seçimlere alternatif ey-
lem olarak net bir yol haritası sunmadığı ge-
rekçesiyle eleştiri ve sorulara maruz kalmış-
tır. Ancak bu eleştiriye, Ekim Hareketi’ne 
bağlı El-Beyt el-Vatani (Ulusal Ev Partisi) 
tarafından 10 Ağustos’ta siyasi bir muhale-
fetin kurulmasıyla yanıt verildi. Söz konusu 
siyasi muhalefet, muhasasanın ötesinde bir 
gelecek ve demokratik süreci yeniden inşa 
etmek konusunda benzer bir vizyona sahip 
çeşitli grupları bir araya getirmiştir.

El-Beyt el-Vatani’nin hareketi, Irak siya-
si sistemine karşı yeni bir meydan okuma 
olarak görülebilir. Irak’ta siyasi muhalefet 
daha çok sahada protesto ve sosyal aktivizm 
anlamına gelirken genelde siyasi temsiliyet 
olanaklarından yoksundur. Bu yeni kurulan 
siyasi muhalefet; hükûmeti, aktif bir sivil 
toplum olarak sorumlu tutmayı amaçlayan 
daha yerleşik ve siyasallaşmış bir toplumsal 
varlık olarak sunuyor.

İRAM’a açıklamalarda bulunan Iraklı akti-
vist Ahmed el-Naseri, el-Beyt el-Vatani’den 
İmtidad Hareketi’ne büyük destek bekledi-
ğini bildirdi. El-Naseri, geleceğin Meclisin-
de, muhalefetin sesinin daha yüksek çıkma-
sı ve geleneksel siyasi bloklar üzerinde etkili 
bir baskı sağlaması için muhalefetin sokak-
larda nasıl harekete geçirileceğine odakla-
nılması gerektiğini düşünüyor.

Öte yandan ağırlıklı olarak İmtidad Hareke-
ti ve Nazil Ahir Hakki Demokrasi Hareketi 
liderliğindeki “katılım kampı”, ilk aşamada 
seçimlere katılmanın önemli olduğunu sa-
vunmaktadır. Zira ancak seçimlere katılma 
yoluyla halkın ve Ekim Hareketi protesto-
cularının Mecliste temsil edilmesi sağlana-
bilir. Söz konusu kampa göre değişim; sabır 
ve zaman gerektirir ve ancak sistem içinden 
gerçekleştirilebilir.

İRAM’a verdiği demeçte el-Rubayi, boykot 
kampının erken seçimlere katılan kişilere 
karşı duyduğu tereddüt ve güvensizlikleri 
nedeniyle İmtidad Hareketi’nin seçim başa-
rısının ardındaki iyimserliğin yetersiz oldu-
ğunu söyledi. Ancak el-Rubayi, Meclisteki 

varlıkları diğer bağımsız adaylarla birlikte 
muhalefetin sesi olmaya devam ederse boy-
kot kampının tutumlarının değişebileceğini 
de sözlerine ekledi.

El-Naseri ise “Birçok kaynağa göre Sadr 
yanlıları 1 milyondan az oy alırsa İmtidad, 
el-Beyt el-Vatani ve diğer Ekim Hareketi 
grupları, toplamda kesinlikle daha yüksek 
bir sayı elde etmeyi başaracak.” açıklaması-
nı yaptı.

Yaklaşan il konseyleri seçimlerinde İmtidad 
ve el-Beyt el-Vatani arasındaki kolektif gü-
cün büyük potansiyelini vurgulayan Basralı 
siyasi aktivist Ali Hüseyin, “El-Beyt el-Va-
tani de dâhil olmak üzere çoğu boykotçu, 
İmtidad’ın küçük zaferini kutladı ve tebrik 
etti.” açıklamasında bulundu.

Pek çok kişi, Ekim Hareketi’nin erken se-
çime yönelik farklı yaklaşımını, parçalan-
manın endişe verici bir göstergesi olarak 
algılamaktadır. Fakat bu, olayları çok basite 
indirgeyen bir yorumdur. Zira ülke çapında 
gerçekleşmiş bir ayaklanmanın, temel ta-
lep konusunda ortak paydada buluşuldu-
ğu sürece, bünyesinde çatışan ideolojileri 
barındırması çok doğaldır. Ekim Hareke-
ti’nin temel talepleriyse muhasasa sistemi 
ile milis şiddetinin sona erdirilmesi ile ül-
kenin elektrik, sağlık ve eğitim gibi kamu 
hizmetlerine yansıyacak belirgin bir siyasi 
ve ekonomik reformun yapılmasıdır. Ekim 
Hareketi, tek yönde merkezîleşen bir ma-
hiyete sahip değildir. Gençliğin geleceğini 
belirlemek için gençlerin öncülük ettiği 
yeni bir siyasi ve sosyal dalgadır. İyimser bir 
bakış açısıyla bu, zayıf bir parçalanmadan 
ziyade her yöne olumlu bir genişleme olarak 
değerlendirilebilir. İ
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Giriş

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçti-

ğimiz günlerde Fars iline yaptığı ziyaret-

te, Şiraz yakınlarında bulunan Persepolis 

Harabelerine uğradı. Reisi, Persepolis’i bir 

yandan İranlıların sanat ve mimarideki 

becerilerinin bir örneği olarak değerlen-

dirirken öte yandan bu harabelerin halka 

zulmedenlerin akıbetini gösterdiğini ifade 

etti. Aynı gün Kültürel Miras, El Sanatları 

ve Turizm Bakanı İzzetullah Zergami’nin, 

katıldığı bir toplantıda Şiraz yakınlarında 

bir başka antik bölge olan Pasargad’daki 

harabelerin halkın tarım yapmasına engel 

olduğu yolundaki sözleri, İran kamuoyun-

da geniş yankı buldu. Reisi ve Zergami’nin 

İran’ın antik mirasına yönelik bu sözleri, 

İran’da milliyetçi kesim tarafından tepkiyle 

karşılandı. İranlı siyasetçiler tarafından dile 

getirilen bu görüşler, İran toplumu ve siya-

setinde, İran’ın İslam öncesi tarihine ilişkin 

derin bir ayrışmayı gün yüzüne çıkarmıştır. 

Bu yazı kapsamında İran’da antik mirasa yö-

nelik yaklaşımlar tarihî dönemlere göre ele 

alınıp İran İslam Cumhuriyeti’nin tesisin-

den bu yana İranlı kimliğinin dönüşümü, 

devlet elitlerinin ifadelerine yer verilerek 

analiz edilecektir.

Antik Mirasa İlişkin 
Dönemsel Yaklaşımlar

Modern öncesi dönemlerde tarihyazıcılığın 

temel hedefi, okuyucunun ibret almasını 

sağlayacak olayları nakletmekten ibaretti. 

Bu dönemlerde, antik medeniyetlerin ka-

lıntıları da insanlara ibret ve hayret veren 

unsurlar olarak değerlendirilirdi. İranlılar 

arasında İslam öncesi mirasa yönelik bu tu-

tumun en iyi örneklerinden birisi, 12. yüzyıl 

şairlerinden Hakani’nin Eyvan-ı Medain 

başlıklı kasidesidir. Sasaniler’in Bağdat ya-

kınlarındaki başkenti Medain hakkındaki 

izlenimlerini kaleme alan Hakani, içinde 

yaşadığı siyasi, sosyal ve ideolojik bağlama 

uygun olarak herhangi bir milliyetçi şuur 

göstermez. Şehrin harabelerinden ibret 

alınmasını öğütlemekle yetinir. İlaveten 

Sasaniler öncesi İran’a hâkim olan Ahame-

nişlerin İranlılar tarafından bilinmemesi, 

bu dönem ile herhangi bir bağ kurulmasını 

imkânsız kılmıştır.

Milliyetçi ideolojinin 19. yüzyılda etkili ol-

maya başlamasıyla birlikte ise Persepolis 

başta olmak üzere İran’daki diğer antik ha-

rabelere karşı İranlıların tutumu değişmeye 

başlamıştır. Milliyetçi entelektüeller; Perse-

polis’i, İran tarihinin ve hatta dünya mede-

niyetinin beşiği olarak görmeye başlamıştır. 

Bu dönemde yazılan metinler bir yana, sa-

rayın gözetimi altında yapılan kaya kabart-

malarında Antik Dönem’in taklit edilmesi, 

mevzubahis değişimi yansıtmaktadır. Bu 

tutum, seküler devlet milliyetçiliğinin hâ-

kim olduğu Pehlevi Dönemi’nde artarak 

devam etmiştir. Pehlevi rejimi, Persepolis 

ve yakınındaki harabeleri kendi yönetimini 

meşrulaştırmak maksadıyla da kullanmak-

tan çekinmemiştir. O kadar ki dönemin 

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, İran 

monarşisinin 2.500. yılını kutlamak adına 

Şiraz yakınlarındaki harabelerde gösterişli 

bir tören düzenlemiştir. Yapılan aşırı harca-

malar ve içerdiği ideolojik mesajlar, Pehlevi 

rejimine karşı tırmanmakta olan muhalefe-

tin tepkisini çekmiştir.

Her devrim gibi İran’da da 1979 Devrimi 

kendi tarih ve kültür anlayışını beraberinde 

getirdi. Yeni tarih anlayışının zorunlu bir 

sonucu olarak devlet ve kültür elitlerinin, 

İran’ın İslam öncesi mirası hakkındaki dü-

şünceleri olumsuzdu. Hatta Devrim’in ilk 

günlerinde Persepolis’i Pehlevi rejiminin 

sembolü olduğu gerekçesiyle tahrip etmek 

isteyenler olmuştu. İslam Cumhuriyeti, Per-

Mert Aydemir

GÖRÜŞ 
21.10.2021

Reisi’nin Persepolis Ziyareti  
ve İranlı Kimliği

İslam Cumhuriyeti, Persepolis’e karşı en iyi ihtimalle 
kayıtsız olsa da bu tutum, çeşitli iç ve dış dinamiklere 
bağlı olarak değişmeye başlamıştır.
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sepolis’e karşı en iyi ihtimalle kayıtsız olsa 
da bu tutum, çeşitli iç ve dış dinamiklere 
bağlı olarak değişmeye başlamıştır. İran İs-
lam Cumhuriyeti tarihi boyunca liderlerin 
bu bölgeye ziyaretleri esnasındaki ifadeleri, 
bu değişimin ispatıdır.

Geçmişten Günümüze İran 
Cumhurbaşkanlarının 
Persepolis Ziyaretleri

Persepolis’i ziyaret eden İran cumhur-
başkanları, bu antik mirasa karşı iki fark-
lı tutum geliştirmişlerdir: Birinci tutum, 
Devrim ideolojisine uygun olarak İslami 
olmayan bu mirası sahiplenmemek ve ta-
rihte yapılan zulümlerin bir sonucu olarak 
değerlendirmek; ikinci tutum ise İran’ın 
antik mirasının İranlılar için bir gurur kay-
nağı olduğunu vurgulamaktır. İlk tutumun 
en bariz örneği cumhurbaşkanlığı görevi sı-
rasında Ali Hamenei’nin Persepolis ziyareti 
kapsamındaki görüşleridir. Hamenei; ziya-
retinde, Persepolis’in bir yandan insanlığın 
becerisinin bir örneği olduğunu söylerken 
öte yandan zalim hükûmetlerin hâlini gös-
terdiğini ifade etmiştir. İran cumhurbaş-
kanlarının konuya ilişkin ikinci tutumları 
ise antik harabeleri, İran millî kültürünün 
bir parçası olarak görmek olmuştur. Haşimi 
Rafsancani, bu tutumu sergileyen ilk cum-
hurbaşkanıdır. 1989-1997 yılları arasında 
cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Raf-
sancani, görevi sırasında Fars iline yaptığı 
ziyaretlerin birinde İran milliyetçiliğinin 
sembollerinden biri olan ünlü hükümdar 
Kiros’u övmüştü. Devrim’den Rafsancani 
Dönemi’ne kadar hiçbir üst düzey yetkili-
nin antik mirasa bu denli sahip çıkmadığı 
düşünüldüğünde bu çıkışın önemi daha 
net anlaşılabilir. Daha da ilginç olan, Raf-
sancani’nin kimi müfessirlere dayanarak 

Kur’an-ı Kerim’de hakkında olumlu ifadeler 
bulunan Zülkarneyn adlı hükümdarın Ki-
ros olduğunu iddia etmesiydi. Rafsancani, 
1991 yılında Persepolis’e yaptığı ziyarette de 
İranlıların medeniyet yolundaki yetenekle-
rini kullanarak İslam’ın meşalesiyle diğer 
milletlerin yolunu aydınlatıp tarihteki öncü 
rollerini yeniden üstleneceklerini ifade et-
mişti. Rafsancani’nin Kiros hakkındaki söz-
leri ve Persepolis’te verdiği mesajlar, İran’da 
resmî ideolojiye ilişkin bir dönüşümün o 
tarihlerde başladığını göstermektedir. Bu 
dönüşüm, İslam öncesi mirasın dışlandığı 
bir İranlı kimliğinden Şii-İslam unsurların 
ağır bastığı ancak İslam öncesi mirasın da 
kendine yer bulduğu bir kimliğe geçişi an-
latmaktadır.

İranlı devlet elitlerinin antik miras hakkında 
değişen tutumlarına daha yakın bir örnek, 
2005-2013 yılları arasında cumhurbaşkan-
lığı yapmış olan Mahmud Ahmedinejad’ın 
konuya ilişkin beyanlarıdır. Ahmedinejad, 
2007 yılındaki ziyaretinde; Pasargad’ın, İran 
milletinin gücünün nişanesi olduğunu be-
lirtmiştir. Ayrıca İran’ı dünyada 7.000 yıllık 
tarihe sahip olan tek medeniyet olarak tarif 
eden Ahmedinejad, dünyanın hâlihazırda 
güçlü ülkelerini Pasargad’a davet ederek 
İran’ın büyüklüğünü görmelerini istemiştir. 
Ahmedinejad antik miras konusundaki çiz-
gisini daha sonraki yıllarda da sürdürmüş; 
2017 yılı seçimleri öncesinde bölgeye bir 
ziyaret daha gerçekleştirmiştir. Ahmedine-
jad’ın antik miras hakkındaki olumlu ifade-
lerini her zaman İslami bir çerçevede ifade 
etmeye özen göstermesi, İran’da İran-İslam 
sentezinin güçlendiğini göstermektedir.

Hasan Ruhani’nin cumhurbaşkanlığı dö-
nemi, İran İslam Cumhuriyeti tarihinde 
milliyetçiliğin zirve dönemi olarak düşünü-
lebilir. Bu dönemde, 1990’lı ve 2000’li yıllar 

boyunca İranlı kimliğinin resmî tanımın-
da hissedilen dönüşümün belirginleştiği 
gözlenmektedir. Ruhani de 2015 yılında 
Persepolis’e yaptığı ziyarette, Persepolis’i 
İran milletinin büyüklüğünün kanıtı ola-
rak yorumlamıştır. Ruhani, aynı ziyarette 
İran milliyeti ile iftihar ettiğini ve İranlıların 
kimliklerini Müslüman-İranlı olarak tarif 
etmeleri gerektiğini ifade etmiştir.

Sonuç

İranlılar, diğer milletler gibi “milliyetçilik 
çağı” veya “tarih çağı” olarak nitelendirilen 
19. yüzyıldan itibaren antik tarihlerine ilgi 
duymaya başlamışlardır. İran’da entelektü-
ellerle birlikte devlet de antik mirası sahip-
lenerek İran kimliğinin en önemli parçası 
olarak görmüştür. İslam Devrimi ile birlikte 
antik tarih dışlanmış olmasına rağmen ara-
dan geçen 40 yılı aşkın sürede İranlı kimli-
ğinin tanımında dönüşümler yaşanmıştır. 
1990’lı yıllarda dünyada milliyetçiliğin yük-
selişe geçmesine paralel olarak İran’da da 
antik tarih tekrar gündeme gelmiştir. Raf-
sancani’den itibaren İran cumhurbaşkan-
larının Persepolis ziyaretlerindeki ifadeleri, 
bu durumun kanıtı niteliğindedir. Ancak 
Cumhurbaşkanı Reisi’nin ve bir kabine üye-
sinin geçtiğimiz günlerdeki açıklamaları, 
1990’lı yıllardan itibaren toplum ve devlet 
nezdinde antik mirasa ilişkin değişen tu-
tumla çelişki içerisindedir. Reisi’nin Perse-
polis hakkındaki beyanlarının Hamenei’nin 
cumhurbaşkanlığı sırasında aynı konudaki 
sözleriyle benzer nitelikte olması, dikkat 
çekici bir diğer husustur. Reisi ve müesses 
nizam belki Devrim ideallerine dönmeyi 
arzuluyor olabilir. Ancak İran’da milliyetçi 
düşünce ve söylemin yaygınlığı göz önün-
de bulundurulduğunda bu arzunun halk ve 
entelektüeller nezdinde geniş bir biçimde 
kabul görmesi düşük bir ihtimaldir. İ
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Son zamanlarda yakın komşuları ile olan 
ilişkileri dâhil birçok cephede umduğunu 
bulamayan Tahran, bölgesel gerilimleri 
yatıştırmak adına diplomatik ziyaretlere 
ağırlık veriyor. Bu bağlamda üç günlük bir 
ziyaret kapsamında 12 Ekim 2021 tarihinde 
Pakistan’a giden İran Silahlı Kuvvetleri Ge-
nelkurmay Başkanı Tümgeneral Muham-
med Bakıri’nin yeni durağı Rusya oldu. 17 
Ekim’de Moskova’ya giden Bakıri’nin ziya-
reti, İran’ın komşularıyla gerilen ilişkilerini 
iyileştirme çabalarının bir parçası olarak 
görüldü. Yapılan açıklamalara göre ziya-
ret, Rusya Savunma Bakanı General Sergey 
Şoygu’nun resmî daveti üzerine gerçekleşti. 
Bakıri, Şoygu’nun yanı sıra Rus mevkidaşı 
Valery Gerasimov ile de bir araya geldi. Rus 
yetkililerle görüşme öncesinde yaptığı açık-
lamada, ziyaretin ana konusunun Afganis-
tan olacağını belirten Bakıri, iki ülke askerî 
yetkililerinin farklı alanlarda iş birliği içinde 
olduğunu da sözlerine ekledi. Bu bağlamda 
Bakıri’nin ziyareti sırasında, Rusya ile askerî 
ilişkilerin geliştirilmesi, terörle mücadele 
ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel 
gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Ziyaret 

ayrıca Rusya’nın 20 Ekim’de düzenlediği 
ve Taliban heyetinin de davet edildiği top-
lantının öncesinde gerçekleştirildi. Bakıri, 
Afganistan’daki gelişmelerin, İran ve Rusya 
dâhil bölge güvenliğini etkilediğini belirtir-
ken bu konuda iş birliğinin gerekliliği üze-
rinde durdu.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakıri ile 
gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından 
yaptığı açıklamada, Rusya ve İran’ın özel-
likle Suriye’de uluslararası terörle aktif bir 
şekilde mücadele ettiğini söyleyerek bu iş 
birliğinin, Afganistan bağlamında da devam 
edebileceğinin altını çizdi. Bakıri ise iki 
ülke arasında Afganistan dâhil olmak üze-
re terörle mücadele konusunda adımların 
atılacağını belirterek İran’ın komşularıyla 
ilişkilerini geliştirmek için bir yol haritasına 
ihtiyacı olduğunu vurguladı. Diğer taraftan 
asıl merak edilen görüşme konusu ise zi-
yaret öncesinde çeşitli askerî anlaşmaların 
yapılabileceği hususuydu. Zira Bakıri 17 
Ekim’de Moskova’ya vardığında Rusya’dan 
savaş uçağı, eğitim jeti ve savaş helikopteri 
satın alınmasını içeren bir silah anlaşma-
sı seçeneğini ele alacaklarını belirtmişti. 
İran’a uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) 
silah ambargosunun 20 Ekim 2020 tarihin-
de sona erdiğini hatırlatan Bakıri, Rusya’dan 
uçak ve helikopter alımıyla ilgili görüşmele-
rin sürdüğünü söyledi. İki ülke arasındaki 
askerî ve savunma iş birliğini güçlendirme 
gereği tarafların karşılıklı söylemlerinde 
yer alırken iki ülkenin silahlı kuvvetleri 
arasında imzalanacak bir anlaşma üzerinde 
de görüşüldüğü belirtildi. Ancak Tahran’a 

uygulanan BM yaptırımlarının sona erme-
sinden sonra İran’ın Rusya’dan çeşitli üst 
düzey askerî mühimmat alacağı söylemleri-
nin günümüze kadar eyleme döküldüğünü 
söylemek zor. Her ne kadar İbrahim Reisi 
hükûmetinin göreve gelmesiyle birlikte 
Rusya ve Çin’e yönelik bir eğilim olacağı sü-
rekli dillendirilse de Tahran’ın bu kapsamda 
umduğunu bulduğu söylenemez.

Bu bağlamda değerlendirildiğinde Bakı-
ri’nin söz konusu ziyaretlerinin, Tahran’ın 
izolasyondan kurtulmak amacıyla iş birliği 
geliştirmeye çalıştığı ülkelerle ilişkilerin-
de “Sorun yok.” imajı yaratma amacı güt-
tüğünü söylemek mümkündür. Nitekim 
Bakıri’nin, Moskova’dan hemen önce İsla-
mabad’ı ziyaret ettiği ve geçtiğimiz gün-
lerde İran’ın, Pencşir üzerinden Pakistan 
ile gerilen bağlarını yumuşatmaya çalıştığı 
görülmüştü. Tahran, aynı şekilde Rusya ile 
de son dönemlerde arasında artan anlaş-
mazlıkları azaltmaya çalışmaktadır. Zira 
son dönemlerde iki ülkenin özellikle Suriye 
konusunda büyük anlaşmazlıklar içerisinde 
olduğu; Moskova’nın, Suriye’de artan İran 
varlığından ve vekil gruplarından rahatsız 
olduğu ve İran’ın gittikçe Çin’e daha fazla 
yaklaşmasının Rusya cephesinde olumlu 
karşılanmadığı bilinmektedir. Bu kapsam-
da bakıldığında ziyaretin aslında iki ülke 
arasında artan ciddi sorunların konjonktür 
gereği dışa yansıtılmaması amacını da ta-
şıdığı belirtilmelidir. Geçtiğimiz hafta İran 
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahi-
yan’ın Moskova ziyaretinin de bu bağlamda 
değerlendirilmesi mümkündür. Ancak bu 
ziyaretin, her ne kadar açıklanan iş birliği 
söylemlerinin ötesinde amaçlar taşıdığı bi-
linse de iki ülke arasında var olan ve gittikçe 
görünür hâle gelen anlaşmazlık konularının 
çözülmek istendiği imajının yaratılmaya ça-
lışılması açısından önemli olduğunu söyle-
mek yerinde olacaktır. İ

Aydın Güven

HABER ANALİZ 
21.10.2021

Dış Politikada  
Konjonktürel Dalgalanma: 
Bakıri’nin Rusya Ziyareti
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Moskova 20-21 Ekim tarihleri arasında; Çin, 
Pakistan, Hindistan, İran ve Afganistan 
dâhil 10 ülke temsilcisinin katılımıyla “Af-
ganistan Üzerine Moskova Formatı” top-
lantısına ev sahipliği yaptı. ABD, davet edil-
miş olmasına rağmen toplantıya katılmadı. 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 
Zelmay Halilzad’ın yerine Afganistan özel 
temsilcisi olarak atanan Thomas West’in 
toplantıya katılamamasının “teknik neden-
lerden ötürü olduğunu” açıkladı. Toplantı-
nın gündemiyle ilgili Rusya Dışişleri Bakan-
lığından yapılan açıklamada “Afganistan’da-
ki siyasi durum, kapsayıcı bir hükûmetin 
oluşturulması ve ülkede insani bir krizden 
kaçınmak için uluslararası çabalara odakla-
nılacağı” belirtildi.

Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi sı-
fatıyla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 
yaptı. Lavrov konuşmasında Afganistan’da 
durumun hâlâ istikrarsız olduğunu belir-
terek DEAŞ ve el-Kaide dâhil birçok terör 
örgütünün bundan yararlanıp ölümcül sal-
dırılar düzenlediğine ve uyuşturucunun so-
run olmaya devam ettiğine dikkat çekti ve 
Taliban’ın, Afganistan topraklarını komşu 

ülkelere karşı kullanmama sözü dâhil tüm 
taahhütlerine uyması gerektiğini belirtti. 
ABD’nin katılmamasıyla ilgili üzüntüsünü 
dile getiren Lavrov “Umarım ABD’nin yeni 
Afganistan Özel Temsilcisi, önümüzdeki 
toplantılarda aramıza katılır.” diye konuş-
tu. Toplantıda söz alan Çin Temsilcisi “Af-

ganistan’ın bir kez daha terör örgütlerine 
sığınak olmasına izin verilmemesi gerekti-
ğini” söyledi. “Afganlar artık kendi kaderi-
ni tayin etme fırsatına sahipler.” diyen Çin 
Temsilcisi, Afganistan’a karşı daha fazla 
baskı ve yaptırım uygulanmaması gerekti-
ğini savundu.

Afganistan heyetine başkanlık eden Afga-
nistan Geçici Hükûmeti Başbakan İkinci 
Yardımcısı Abdul Selam Hanefi yaptığı ko-
nuşmada, “Afganistan’a barış ve istikrarın 
geri döndüğünü, Taliban hükûmetinin baş-
ta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünyaya 
Afganistan’dan kendilerine yönelik bir teh-
dit olmadığına dair güvence verdiğini” ifade 
etti. “Mevcut hükûmet, uluslararası toplu-
ma karşı sorumlu bir yapı olarak tüm ulusal 
ve uluslararası sorumluluklarını tam olarak 
anladığını garanti ediyor.” diyen Hanefi, Ta-
liban’ın uluslararası toplumun endişeleri 

hakkında açıkça konuşmaya hazır olduğu-
nu söyledi. Hanefi, Taliban hükûmetinin 
tüm etnik grupları kapsayan bir yönetim 
oluşturma konusundaki çabalarının devam 
ettiğini ancak siyasi reform sürecinin za-
man aldığını sözlerine ekledi. Afganistan’ın 
izolasyonunun hiçbir ülkenin çıkarına ol-

madığını savunan Hanefi, uluslararası top-
lumu Taliban hükûmetini resmen tanımaya 
çağırdı.

Toplantının sonunda Rusya Dışişleri Ba-
kanlığı resmî sayfasından yayımlanan 9 
maddelik ortak bildiride “yeni Afganistan 
hükûmetinin uluslararası toplum tarafın-
dan resmî olarak tanınmasına bakılmak-
sızın, ülkede Taliban’ın iktidara gelmiş 
olması gerçeğinden hareketle Afganistan 
ile daha fazla angaje olunması gerektiği” 
ifade edildi. Bildiride; katılımcı ülkelerin, 
Afganistan’daki terör örgütlerinin faaliyet-
lerinden duyulan endişeyi dile getirdikleri 
ve bu kapsamda Taliban geçici hükûmeti-
nin Afganistan topraklarının; komşularına, 
bölgedeki diğer ülkelere ve dünyanın geri 
kalanına karşı kullanılmasını önlemeye 
yönelik önceki taahhütlerini yeniden teyit 
etmesinden memnuniyet duydukları belir-

Rahimullah Farzam

HABER ANALİZ 
22.10.2021

Moskova Formatı’nın  
Üçüncü Toplantısı  
Gerçekleştirildi

İran’ın itirazına rağmen diğer katılımcı ülkelerin 
koordinasyonuyla ortak bildirinin yayımlanması, 
Moskova’nın Afganistan konusundaki iradesini, 
Tahran’a dayatmak istediğini göstermektedir.
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tildi. Taliban’ın iktidara gelmesiyle birlikte 
Afganistan’da kötüleşen ekonomik ve insani 
duruma da değinilen bildiride “Uluslararası 
toplumun, ülkenin çatışma sonrası yeniden 
inşasında, Afganistan halkına acil insani ve 
ekonomik yardım sağlamak için konsolide 
çabalarını harekete geçirmesi gerekiyor.” 
ifadesine yer verildi.

Toplantı, Afganistan’daki siyasi ve ekono-
mik istikrarsızlığa yönelik olası katkılardan 
ziyade sonuç bildirgesi konusunda, Mosko-
va ile Tahran arasında yaşanan fikir ayrılı-
ğıyla öne çıktı. Toplantının ardından İran 
Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Genel Müdürü 
Resul Musevi, Moskova Formatı’nın ortak 
bildiri yayımlanmadan sona erdiğini ileri 
sürdü. Musevi, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda “Moskova Formatı’nın 
üçüncü toplantısı Afganistan’da barış, is-
tikrar ve güvenlik için bölgesel iş birliği ko-
nusunda ciddi ve önemli tartışmalara sahne 
olmasına rağmen ortak bildiri yayımlanma-
dan sona ermiştir.” ifadesine yer verdi. Mu-
sevi “Bana göre toplantı yönetiminin zayıf-
lığı ve uzlaşıya varma çabalarının eksikliği, 

ortak bildiri yayımlanamamasının nedeni-
dir.” dedi. Musevi’nin bu açıklamasına Rus-
ya’nın Tahran Büyükelçiliği, Rusya Dışişleri 
Bakanlığı resmî sayfasından yayımlanan bil-
diriyi etiketleyerek yanıt verdi.

Hasan Kazımi Kumi liderliğindeki İran he-
yetinin; Rusya tarafından yayımlanan ortak 
bildirinin, Taliban’ı Afganistan geçici hükû-
metinin temsilcisi olarak tanımlayan bazı 
maddelerine karşı görüş bildirerek deği-
şiklik istediği fakat Tahran’ın bu talebinin, 
Moskova tarafından kabul edilmediği belir-
tiliyor. İran şimdiye kadar Afganistan’daki 
gelişmelere ilişkin tutumunu, kapsayıcı bir 
hükûmet ihtiyacında ısrar ederek ve Tali-
ban’ın “geçici bir hükûmet” olarak tanınma-
sına karşı çıkarak gösterdi. Afganistan’daki 
gelişmeler sonucunda en büyük güvenlik 
tehdidi ile karşı karşıya kalan ve siyasi, eko-
nomik zararları İran’ın gördüğünü düşünen 
Tahran yönetimi; tanımayı, Taliban’a karşı 
İran’ın çıkarlarını güvence altına almak için 
bir baskı aracı olarak kullanmak istiyor.

Buna karşın Moskova’nın Afganistan’daki 
gelişmelerden kaynaklı daha acil endişeleri 

var. Ruslar DEAŞ ve el-Kaide gibi bazı grup-

ların, Afganistan’daki kaostan yararlanarak 

yeniden canlanmasından ve bu durumun, 

Orta Asya ülkelerinin güvenliği açısından 

risk yaratmasından endişe ediyor. Mos-

kova’nın Afganistan’la ilgili ikinci kaygısı 

da uyuşturucu kaçakçılığıdır. Yıllık 70 ton 

ile dünya ortalamasının bir hayli üzerinde 

uyuşturucu tüketimine sahip olan Rusya’ya 

getirilen uyuşturucunun %90’ının Orta 

Asya üzerinden gelen Afgan uyuşturucusu 

olduğuna inanılmaktadır. Dolayısıyla Af-

ganistan’da askerî bir angajmana girmeyi 

akıllı bir seçenek olarak görmeyen Rus yet-

kililer, bu ülkeden kaynaklı güvenlik tehdit-

lerinin bertaraf edilmesi için Taliban ile iş 

birliği yapılması gerektiğine inanmaktadır. 

Bu bağlamda Taliban geçici hükûmetinin 

tanınıp tanınmaması, Kremlin açısından 

kırmızı çizgi değildir. Öte yandan İran’ın 

itirazına rağmen diğer katılımcı ülkelerin 

koordinasyonuyla ortak bildirinin yayım-

lanması, Moskova’nın Afganistan konusun-

daki iradesini Tahran’a dayatmak istediğini 

göstermektedir. İ
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20 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde 
ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin 
bulunduğu Suriye, Irak ve Ürdün sınırları 
arasında konumlanan Tenef Üssü, drone ve 
roket saldırısına uğradı. Saldırıda can kaybı 
yaşanmazken saldırı sonrası yayımlanan fo-
toğraflarda üssün aldığı hasarın boyutu da 
ortaya çıktı. Fotoğraflarda görünen hasarın 
boyutu dikkate alındığında can kaybı ya da 
yaralı olmaması durumu, üssün önceden 
boşaltıldığı ya da saldırı öncesi önlem alın-
dığı ihtimallerini artırmaktadır. Saldırının 
sorumlularına dair belirsizlik sürerken sal-
dırı öncesi yaşanan gelişmeler, olası şüpheli 
aktörlere işaret etmektedir. Öyle ki saldırı 
öncesinde Şam’da bombalı saldırı düzen-
lenmiş ve saldırıda, Suriye rejimine ait as-
kerî bir otobüs hedef alınmıştı.

Şam’daki saldırının ardından rejimin İd-
lib’i bombalamış olması, bu saldırının ar-
kasında İdlib merkezli bazı radikal gruplar 
olduğuna dair şüpheleri artırmıştır. Ancak 
Şam’daki bombalı saldırıda İsrail izlerinin 
görüldüğü söylenebilir. Bu saldırıda hedef 
alınan askerî otobüste ölenler arasında mü-
hendislerin de bulunduğu belirtilmektedir. 

Bir iddiaya göre otobüsteki askerî mühen-

disler, Suriye’deki hassas mühimmat tesis-

lerinde çalışıyordu. Bu doğrultuda İsrail’in 

bilhassa İran’ın, Suriye’deki hassas mühim-

mat geliştirme kapasitesi üzerine şekillenen 

ve uzun bir süredir devam eden hava saldı-

rıları, Şam’da düzenlenen bombalı saldırıy-

la hedefleri açısından uyum sağlamaktadır. 

Diğer taraftan ABD’nin Tenef Üssü’ne drone 

saldırısı düzenlenmeden önce gerçekleşen 

İsrail hava saldırıları da bu saldırının moti-

vasyonları arasında yer almaktadır. Zira he-

def alınan ABD’nin Tenef Üssü’nün, İsrail’in 

gerçekleştirdiği Palmira’daki rejim ve İran 

milislerine ait hava üslerinin vurulduğu 

hava saldırılarında kullanılan füzelerin geliş 

güzergâhında konumlandığı gözlemcilerce 

rapor edilmişti. Buna ek olarak İsrail’in hava 

saldırıları sonucu Suriye rejiminin, İsrail’in 

saldırılarına karşılık vereceği de gündeme 

gelmişti. Bununla beraber direniş ekseni 

destekli web siteleri, direniş gruplarının 

Hurşit Dingil

HABER ANALİZ 
25.10.2021

Suriye’de Artan Gerilim ve  
Tenef Üssü Saldırısı

Tenef Üssü’ne yapılan drone saldırısı, hedef alınan  
ABD üssünün, hava savunma zafiyetini akıllara 
getirirken İsrail’in, Suriye’ye yönelik son saldırılarına 
karşı gelişen bir reaksiyon olarak okunabilir.
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İsrail’e yönelik misillemesinin yakın oldu-
ğunu ileri sürerek Tenef Üssü’nün de mi-
silleme hedefleri arasında olduğunu iddia 
etmişti.

Diğer taraftan ABD üssünün hedef alınması-
nın ardından Ürdün ordusunun, Suriye’den 
gönderilen bir drone’u düşürdüğüne dair 
açıklama yapması da Suriye’de gerçekleşen 
İsrail’in son hava saldırılarına işaret etmek-
tedir. Zira İsrail hava saldırılarında Ürdün 
hava sahasının kullanıldığı bilinmektedir. 
Dolayısıyla hem ABD üssüne yapılan dro-
ne saldırısı hem de Ürdün ordusunun söz 
konusu açıklaması; İsrail’in, Palmira ve T-4 
hava üslerini hedef alan son hava saldırıları 
ve diğer saldırılarına karşı misilleme yapıl-
dığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sal-
dırıların bir diğer motivasyonu da ABD’nin 
Suriye’deki varlığına yönelik şekillenmekte-
dir. ABD askerlerinin ve uluslararası koalis-
yon güçlerinin bulunduğu Tenef Üssü muh-
temelen Patriot hava savunma sistemleriyle 
korunurken böylesine bir saldırının gerçek-
leşmesi, üssün drone kaynaklı saldırılara 
karşı güvenlik zafiyetini de açığa çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca bu durum, ABD’nin 
Suriye’deki varlığının tehdit altında olduğu 
endişesini pekiştirmeyi de hedefler nitelik-
tedir. Tenef Üssü’nün konumu, Irak-Suriye 
sınırını da kontrol eden bir pozisyonda bu-
lunduğundan özellikle Ebu Kemal bölge-
sinde Şii milislerin artan lojistik trafiği için 
de endişe oluşturmaktadır. ABD’nin Tenef 
Üssü’nün hedef alınmasında Irak-Suriye 
hattında kurulmak istenen söz konusu gü-
venli hattın da önemli bir motivasyon ol-
duğu söylenebilir. Yine ABD üssüne yapılan 
drone saldırısının, Soçi’de düzenlenen İsrail 
Başbakanı Naftali Bennett ve Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden he-
men önce gerçekleşmesi de zamanlama açı-
sından dikkat çekmektedir. İ

Görsel 1: Saldırı Sonrası Tenef Üssü Uydu Görüntüleri  
(Resmî kaynaklarca teyit edilmemiştir.)

Görsel 2: Tenef Üssü’nün Konumu
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Leiden Üniversitesinden emekli olan ve hâ-
lihazırda Amsterdam’da Uluslararası Sosyal 
Tarih Enstitüsünde kıdemli araştırmacı ola-
rak çalışan Touraj Atabaki, İran ve Türkiye 
hakkında yaptığı karşılaştırmalı çalışma-
larla tanınmaktadır. Atabaki’nin 1993 yılın-
da İngilizce olarak yayımlanan ve Rusça, 
Farsça ile Azerbaycan Türkçesine çevrilen 
eseri, yayımlanışından yaklaşık 30 yıl sonra 
ilk kez Hojjat Ghasemlou tarafından Türki-
ye Türkçesine tercüme edildi. Azerbaycan 
gibi tartışmalı bir konuda temel bir kaynak 
olmayı başaran kitap, Azerbaycanlı kimliği-
nin dönüşümü ve İran’da özerklik hareketi-
nin oluşumu sürecine dair dengeli bir bakış 
açısı sunmaktadır.

Atabaki, “Azerbaycanlıların Kökeni” başlıklı 
birinci bölümde, ilk olarak bugünkü Azer-
baycan Cumhuriyeti ve İran Azerbaycanı’nı 

kapsayan bölgenin Orta Çağ’da nasıl adlan-
dırıldığını ele alır. Yazar, Yakut el-Hamevi 
ve İbn-i Havkal gibi Orta Çağ İslam coğraf-
yacılarına dayanarak Aras Nehri’nin kuzeyi 
ve bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
sınırları dâhilindeki bölgenin “Aran” adı-
nı taşımakta olduğunu belirtir. Atabaki 
daha sonra değineceği üzere bu bölgenin 
“Azerbaycan” olarak adlandırılmasının yeni 
bir durum olduğunu ifade eder. Orta Çağ 
kaynaklarında “Azerbaycan” diye anılan 
ve bugünkü İran Azerbaycanı’nı kapsayan 
bölgede yaşayan halk “Azeri”; konuştukları 
dil ise İran dillerinden biri olduğu söyle-
nen “Azerice” olarak geçer. Aras Nehri’nin 
iki yakasının Türkleşmesi ise 11. yüzyılda 
Türklerin bölgeye gelişi ile başlamış ve 16. 
yüzyıla kadar devam etmiştir. Yazarın bu 
bölümde ele aldığı ikinci konu Azerbaycan-
lıların kendilerini etnik bir gruptansa mil-
let olarak görmeye başlamalarıdır. Modern 
ulus düşüncesinin İranlı kitlelerin zihnine 
girmeye başladığı Meşrutiyet Dönemi’nde 
Azerbaycanlı kimliğinin böyle bir nitelik 
kazanması, bölgedeki özerklik eğilimleri-
ne kaynaklık etmiştir. Atabaki daha sonra 
kavim, millet ve ümmet gibi kavramların 
İran’da Meşrutiyet öncesi ve sonrası kulla-
nımlarına dikkat çeker. Yazara göre İran’da 
bu kavramlar sıklıkla birbirlerinin yerine 
kullanılmış ve aralarındaki anlam farklı-
lıkları göz ardı edilmiştir. Yazar son olarak 
Güney Kafkasya’da Mehmet Emin Resul-
zade’nin liderliğinde kurulan kısa ömürlü 
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne değinir. Azer-
baycan adıyla Güney Kafkasya’da bir devlet 
kurulması, İran Azerbaycanı’nda ve diğer 
bölgelerde tepkiyle karşılanmıştır. Atabaki, 

Kitabiyat

Mert Aydemir
01.10.2021

Touraj Atabaki
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devletin kurucusu Resulzade’nin de bu ad-
landırmanın hatalı olduğunu kabul ettiğini 
iddia eder.

Kitabın “Azerbaycan’da Özerklik Hareke-
ti’nin Kökenleri” başlıklı ikinci bölümünde, 
Meşrutiyet Devrimi ve sonrasında Azerbay-
can’ın rolü ile bölgedeki özerklik eğilimleri 
ele alınır. Atabaki’ye göre 1905-1909 yılları 
arasında Meşrutiyetçilerin bölgesel özerklik 
talebi olmamıştır. Bu dönemde farklı etnik 
gruplardan Meşrutiyet yanlıları; kanuna 
dayalı ve merkezî bir devletin gerekliliğini 
savunmaktaydı. Buna rağmen anayasadaki 
eksiklikleri gidermek için hazırlanıp 1907 
yılında Mecliste onaylanan Anayasa Mü-
temmimi, illerde şûralar kurulmasını ön-
görmüştü. Tebriz’de de Tebriz Encümeni 
diye bilinen şûra, kısa sürede bölgesel bir 
meclise dönüştü. Tebrizlilerin bu meclisten 
“Meclis-i Millî” olarak bahsetmesi, merkezî 
yönetimi rahatsız etmişti. Yazar, gelen tep-
kiler üzerine Azerbaycanlı vekillerin söz 
konusu meclisin, yerel bir meclis olduğunu 
vurguladıklarını ifade eder. Meşrutiyet kar-
şıtı olan Muhammed Ali Şah’ın Meclisi topa 
tutuğu Haziran 1908’den tahttan indirildiği 
Temmuz 1909’a kadarki on üç ay, Tebriz’in 
Meşrutiyetçi direnişiyle öne çıktığı bir dö-
nem olmuştur. Meşrutiyetçi güçlerin, Kuzey 
ve Güney İran’dan başkente yaklaştıkları sı-
rada devletten, merkezden yapılan vali ata-
malarında yerel meclislerin görüşünün alın-
masını talep etmeleri de dikkat çekiciydi. Bu 
talep, İran’da özerklik eğilimlerinin oluştu-
ğunu göstermekteydi.

Atabaki 1918-1920 yıllarını, Azerbaycan’da 
Hiyabani önderliğindeki özerklik hareke-
tinin başladığı dönem olarak değerlendirir. 
İlk kez Meşrutiyet Dönemi’nde kurulan De-
mokrat Partiyi 1918 yılında yeniden kuran 
Hiyabani ve arkadaşları; önceleri merkezî 
yönetimle iyi ilişkiler yürütmek isterken 
meydana gelen birtakım gelişmeler, mer-
kezle aralarını bozmuştu. Atabaki’ye göre 
1919 yazında Azerbaycan’a yerleşen Osmanlı 
ordusunun Tebriz’deki merkezî devlet yetki-
lilerinin isteği veya onayı ile Hiyabani ve ar-
kadaşlarını tutuklayıp sürgüne göndermesi, 
Hiyabani için merkez ile ilişkilerde bardağı 
taşıran son damla olmuştu. O tarihe kadar 

merkezî hükûmetle iyi geçinmeye çalışan 
bazı demokratlar, merkezin kendilerine 
karşı Osmanlı Devleti ile iş birliği yapma-
sını ihanet olarak algıladılar. Bir süre sonra 
Osmanlı birliklerinin bölgeden çekilmesiyle 
sürgünden dönen Hiyabani, artık özerkliğe 
gidecek yolun taşlarını döşemeye başlaya-
bilirdi. Bu tarihten itibaren Hiyabani’nin 
söylemlerine bakıldığında Azerbaycan için 
geniş bir özerklik hayal ettiği anlaşılabilir. 
İran’dan bağımsız bir ulus-devlet kurmak 
istediği iddiasını ise reddetmiştir. Hiyaba-
ni, özerk hükûmetlerini Güney Kafkasya’da 
kurulan Azerbaycan Devleti’nden ayırt et-
mek için Azerbaycan ilinin adını “Âzâdis-
tan” olarak değiştirmiştir. Hiyabani’ye göre 
bu bölge, Meşrutiyet ve hürriyet yolundaki 
hizmetlerinden dolayı bu ismi hak etmişti. 
Tahran yönetiminin ise Azerbaycan’da böy-
le bir özerkliğe tahammülü yoktu. Sonuçta 
Hiyabani Hareketi, Eylül 1920’de merkezin 
emriyle hareket eden Kazak Alayı’nın Teb-
riz’deki stratejik noktalara hâkim olmasıyla 
son buldu. Çatışmalar sırasında Hiyabani 
öldürüldü veya intihar etti.

Atabaki, “Rıza Şah’ın Hükümdarlığı: Tek 
Ülke, Tek Millet” adlı üçüncü bölümde, Rıza 
Şah Dönemi otoriter modernleşmesinin 
Azerbaycan üzerindeki etkilerini inceler. Bu 
dönemde İran’ı Farslaştırma politikası uygu-
lanmış, ana dili Farsça olmayan Azerbaycan, 
Huzistan gibi bölgelerde halkın Farsçayı be-
nimsemesinin çareleri aranmıştır. Türkçe ve 
Arapça gibi diller “yabancı dil” olarak nite-
lendirilerek kullanımları yasaklanmıştır. Bu 
döneme damgasını vuran bir diğer gelişme, 
birçoğu Türk kökenli olan aşiretlerin yerleşik 
hayata geçmeye ikna edilmesi ve gerektiğin-
de zorlanmasıdır. Azerbaycan, bu dönemde 
idari olarak Doğu Azerbaycan ve Rızâiye 
(bugünkü Urmiye) olarak ikiye ayrılmıştır. 
Yazar, her ne kadar açıkça belirtmemiş olsa 
da bu idari taksimin, Azerbaycan bölgesinin 
idari bütünlüğünü bozmaya yönelik olduğu 
savunulabilir. Atabaki, Rıza Şah Dönemi’n-
de Azerbaycan’ın ticari öneminin azaldığı-
nı da kaydeder. Ekonomi alanında belki de 
daha çarpıcı bir örnek, Azerbaycan’ın dev-
let destekli sanayileşmeden aldığı payın, 
Rıza Şah’ın memleketi olan Mazenderan ve 
İran’ın merkezine kıyasla oldukça düşük bir 

düzeyde olmasıdır. Bu durum, Azerbaycan 
bölgesinin Tahran yönetiminin önceliği ol-
maktan çıktığına işaret etmektedir.

“Azerbaycan’da Özerklik Hareketi’nin Yeni-
den Doğuşu” başlıklı dördüncü bölümde, 
İkinci Dünya Savaşı sırasında İran’ın işgale 
uğraması, Tudeh Partisinin kuruluşu, Azer-
baycan’da merkezî yönetime karşı giderek 
artan tepkiler ve Meşrutiyet Anayasası’nda 
bulunan eyalet encümenlerinin açılması 
taleplerine değinilir. Rıza Şah’ın müttefik 
devletler tarafından 1941’de tahttan indiril-
mesinden sonra İran’da birçok siyasi parti 
kurulmuştur. Bunlar içinde Sovyetler’e bağlı 
olmakla itham edilen Tudeh Partisi öne çık-
maktadır. Parti kısa süre içinde Azerbaycan 
şehirleri başta olmak üzere birçok şehirde 
örgütlenmiş ve toplumsal hayatta etkili ol-
maya başlamıştır. Partinin siyasi kampan-
yalarında dile getirdiği talepleri arasında, 
Meşrutiyet Dönemi’nin mirası sayılan eyalet 
encümenlerinin kurulması da vardı. Tudeh 
Partisi yetkililerine göre böylesi bir önlem, 
İran’ın millî birliğine zarar vermek bir yana 
onu güçlendirecek bir adım olurdu. Tudeh 
Partililerin kendi aralarında ayrıştıkları 
bir konu ise Türkçenin kamusal hayatta-
ki konumuna ilişkindi. Kimi üyeler resmî 
toplantılarda Farsça yerine Türkçe konuşu-
yordu ve bu durum hem parti içinden hem 
de Tahran’dan tepkilerin gelmesine neden 
oluyordu. Atabaki’ye göre 1920’li yıllardan 
itibaren Tahran yönetiminin Azerbaycan’ın 
sorunlarına duyarsız kalması, bölgeye ya-
pılan siyasi, ekonomik ve kültürel baskı ile 
savaş dönemi zorluklarının bir türlü aşıla-
maması; Azerbaycan’da çeşitli kesimlerden 
insanların özerklik fikrine sıcak bakmasına 
neden oldu. Bu yönelim, 1944 yılından iti-
baren Azerbaycan şehirlerinde yapılan siyasi 
toplantılarda yerel meclis ve özerklik talep-
lerinin yüksek sesle dile getirilmeye başlan-
masıyla somutlaştı.

Atabaki “Azerbaycan Demokrat Partisi” baş-
lıklı beşinci bölümde, 1945 yılında Tebriz’de 
kurulan “Azerbaycan Demokrat Fırkası”nın 
(ADF); kuruluşunu, partinin Tudeh Parti-
si ile olan ilişkisini ve lider yapısını ele alır. 
Özerklik hareketinin lideri konumundaki 
Pişeveri gibi hemen hemen tamamı Azer-
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baycanlı olan bir grup eski komünist, Tudeh 
Partisinin sınıfa dayalı siyasetini reddede-
rek milletin tamamını kapsayan bir siyase-
ti uygulamak üzere ADF’yi kurar. Pişeveri 
ve arkadaşları, İran ve Azerbaycan’da sınıf 
bilincinin tam anlamıyla oluşmamasından 
hareketle halkın bütün kesimlerini kapsa-
yan bir siyaseti takip etmenin doğru ola-
cağını düşünmüştür. ADF’nin yayımlanan 
deklarasyon ve tüzüğünde, Azerbaycan 
Türkçesinin bölgede resmî dil olması ve 
Azerbaycan’ın özerkliği gibi maddeler yer al-
maktaydı. ADF liderlerinin Azerbaycan dili 
üzerindeki ısrarları, bugüne kadar bir ileti-
şim dili olan bu dilin, artık bir kimlik aracı 
hâline geldiğini gösteriyordu. ADF, Tudeh 
Partisinden sınıf meselesine bakışıyla ayrıl-
sa da üyelerini buradan devşirmekten geri 
durmadı. İddialara göre ADF’nin 200.000’i 
bulan üyelerinin birçoğu, eski Tudeh üyesiy-
di. Ayrıca kurulan özerk hükûmetin üyele-
rinin yaklaşık %70’i ya Tudeh üyesiydi ya da 
partinin işçi sendikasıyla irtibatlıydı. Tudeh 
üyelerinin ADF’ye katılımı, fırkanın bölgede 
nüfuz ve hâkimiyetini artırmasına imkân 
verdi. Yazara göre ADF ve Tudeh Partisinin 
lider kadrolarının profilleri ise birbirinden 
farklıydı. Tudeh Partisinin lider kadrosunun 
önemli bir kısmını Batı Avrupa’da eğitim al-
mış kişiler oluşturuyorken ADF’nin Pişeveri, 
Şebisteri ve Bîrîya gibi yöneticileri; Çarlık 
Rusyası’nda ve Sovyetler Birliği’nde siyasi 
aktivist olarak bulunmuştu. Dolayısıyla Tu-
deh Partisinin ileri gelenleri o yıllarda Batı 
Avrupa sosyalizmine meyilliyken ADF yö-

neticilerinin zihniyetleri Rusya ve Azerbay-
can’daki siyasi ortamlarda şekillenmişti.

“Azerbaycan Özerk Hükûmeti” başlıklı al-
tıncı bölüm, 1945 yılında Azerbaycan Millî 
Meclisinin açılması ile başlayan ve yaklaşık 
bir yıl süren dönemde; Azerbaycan Millî 
Hükûmeti’nin faaliyetlerine ve merkezle 
ilişkilerine ışık tutar. Özerk hükûmet, iş-
başına gelir gelmez bir dizi reformu hayata 
geçirmeye başladı. Toprak reformu, özerk 
hükûmetin programında yer alan en önemli 
konulardan biriydi. Bu hususta çıkarılan ilk 
yasa uyarınca Azerbaycan Millî Hükûme-
ti’ne karşı çıkarak başka bölgelere gidenle-
rin topraklarına el konulacaktı. Yasaya göre 
bu topraklar yoksul köylülere dağıtılacaktı. 
İkinci yasa ise devletin mülkiyetinde olan 
toprakların, su kaynaklarının ve otlakların 
köylülerin kullanımına sunulmasını öngö-
rüyordu. Köylünün hayat şartlarını iyileştir-
meyi hedefleyen ikinci tasarıyla geleneksel 
ortakçılık sisteminin değiştirilip köylünün 
hasattaki payının %20’den %40’lı oranlara 
çıkarılması hedefleniyordu. Özerk hükû-
met, köylünün refahını artırmayı hedefle-
yen bu tür reformların yanında Azerbaycan 
halkının gönlünü kazanmaya yönelik çeşitli 
toplumsal adımlar da attı. Örneğin Rıza Şah 
Dönemi’nden itibaren çeşitli kısıtlamalara 
tabi olan Muharrem ayı törenleri serbest bı-
rakıldı. Ayrıca özerk hükûmet, Azerbaycan 
dilini resmî dil hâline getirerek popülaritesi-
ni artırmaya çalıştı. Dönemin başında Türk-
çe-Farsça çıkan birçok gazete bir süre sonra 
yalnızca Türkçe çıkmaya başlamıştı. Ne var 

ki Atabaki’ye göre özerk hükûmetin bu ça-
baları, Azerbaycan’da beklenen etkiyi yarat-
madı. Farsçanın aleyhine Türkçenin yaygın 
kullanımı Azerbaycanlıları, İran’ın diğer böl-
geleriyle bağlarının kopuyor olduğu düşün-
cesine sevk ederek endişelendirmişti. Ayrıca 
dinî konulardaki serbestlik; ADF üyelerinin, 
ulema arasında “ehliküfür” olarak anılması-
na engel olamadı. Nihayet özerk hükûmetin 
kuruluşunun birinci yılına doğru Başbakan 
Kavam’ın kurnaz manevraları, ADF’nin ar-
kasındaki güç olan Sovyetler’in bölgeden 
çekilmesi ve Soğuk Savaş Dönemi’nin henüz 
oluşmakta olan dengeleri; Azerbaycan Millî 
Hükûmeti’nin sonunu getirdi. İran ordusu, 
özerk hükûmetin birinci yılını kutlamaya 
hazırlandığı günlerde Tebriz’e girdi. İddia 
edildiğine göre şehirde fazla bir direnişle 
karşılaşılmadı. ADF liderlerinin çoğu ülke-
yi terk etti. Kısa bir süre sonra ise yaklaşık 
15.000 kişi bölgeden sürgün edildi. Böylece 
Azerbaycan’da özerklik ateşi en azından bir 
süre için sönmüş oldu.

Atabaki’nin kitabı birçok araştırmacının 
güncel siyasi hesaplara göre yorumladığı 
Azerbaycan’da özerklik ve kimlik meselele-
rine genel bakış sunan değerli bir çalışmadır. 
Her ne kadar yazarın ön sözde yöntemini 
ortaya koyarken ifade ettiği tarafsızlık il-
kesi abartılı olarak değerlendirilebilirse de 
Atabaki’nin konuya soğukkanlı bakabildiği 
görülmektedir. Kitap, akıcı ve anlaşılır bir 
Türkçe ile tercüme edilmesine rağmen tarih-
lerin yazımında birtakım hataların yapılma-
sı dikkat çekmektedir. İ
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RUHANİ DÖNEMİ’NİN 
SOSYOEKONOMİSİ

Birkan Kemal Ertan

İ�M 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.
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Ruhani Dönemi’nin 
Sosyoekonomisi

PERSPEKTİF

Birkan Kemal Ertan 

11.10.2021

20 Sayfa

• 2013 yılında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan 
Hasan Ruhani, ekonomi alanında ilk olarak Mahmud 
Ahmedinejad Dönemi’ndeki ekonomik tahribatı 
düzeltmeye çalıştı.

• İlk döneminde sıkı ekonomik politikalarıyla 
makroekonomik iyileşmeyi sağladı ve 2015 yılında 
KOEP’in imzalanmasıyla ekonomik iyileşme diğer 
alanlarda da gözlemlendi.

• Mayıs 2018’de dönemin ABD Başkanı Donald 
Trump’ın KOEP’ten tek taraflı olarak çekilip  
İran’a bir dizi yaptırım ve ambargo uygulamasıyla 
ekonomik durum hızla kötüleşmeye başladı.

• KOEP sonrası uygulanan ABD ambargoları; 
millî gelir, enflasyon, istihdam ve döviz kuru 
göstergelerinin bozulmasına neden oldu.

• Koronavirüs salgınıyla beraber yaptırım ve 
ambargoların negatif ekonomik etkisi, Ruhani 
Dönemi’nde sosyoekonomik kriz ortamı oluşturdu.
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İ�N’DA UZAKTAN EĞİTİMDE 
YAŞANAN ZORLUKLAR

Yasir Rashid

İ�M 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.
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İran’da Uzaktan Eğitimde 
Yaşanan Zorluklar

PERSPEKTİF

Yasir Rashid 

18.10.2021

16 Sayfa

• Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla birlikte 
İran’da uzaktan eğitim süreci, çeşitli sıkıntılar ve 
sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Uzaktan eğitim 
için gerekli altyapının eksik olmasının yanı sıra 
ihtiyaç duyulan ekipmanların maliyetlerinin de 
yüksek olması, çok sayıda öğrencinin uzaktan 
derslere düzenli bir şekilde katılmasını imkânsız 
kılmıştır.

• Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, kablolu ve kablosuz 
internet gibi uzaktan eğitim araçlarının sağlanması 
da dâhil olmak üzere bu zorluklar, İran’da 
merkezden uzak birçok bölgede (daha az gelişmiş 
bölgeler) uzaktan eğitimi imkânsız hâle getirmiştir.

• Uzaktan eğitim araçlarına erişim maliyetlerinin 
kıyaslanması ile orta düzey bir akıllı telefon 
fiyatının, ülkedeki ortalama bir işçinin aylık 
gelirinden fazla olduğu ve orta düzey bir dizüstü 
bilgisayarın ortalama fiyatının, ilk %10’luk gelir 
dilimindeki hane halklarının ortalama gelirlerinin 5 
katı olduğu tespit edilmiştir.

• Pek çok durumda uzaktan eğitimin aşırı maliyetli ve 
pek çok kesim için erişilmez olması, ülkede çocuk 
intiharları gibi korkunç sonuçlar doğurmuştur.
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10.09.2021 - 31.12.2021

Dr. Ali Rıza Mukaddem moderatörlüğündeki Farsça Tarihî 
Metinler IV Atölyesi, 10 Eylül-31 Aralık 2021 tarihleri 

arasında İRAM İstanbul bünyesinde gerçekleştirilecektir.

02.10.2021

Prof. Dr. Touraj Atabaki’nin “Azerbaycan: Etnisite ve İran’da 
İktidar Mücadelesi/ Azerbaijan: Ethnicity and the Struggle for 
Power in Iran” başlıklı kitap sunumu, İRAM İstanbul tarafından 

2 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

20.09.2021 - 12.12.2021

İran Araştırmaları Merkezi İstanbul şubesi tarafından  
20 Eylül-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Farsça 

Seminerleri ve Konuşma Kulübü düzenlenecektir.

05.10.2021-21.12.2021

Dr. Ali Rıza Mukaddem moderatörlüğünde “İran Düşünce 
Dünyası III” atölyesi, 5 Ekim-21 Aralık 2021 tarihleri 

arasında İRAM İstanbul bünyesinde gerçekleştirilecektir.
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23.10.2021

Emine Gözde Toprak’ın “Ekonomik Yaptırımların İranlı Kadınlar 
Üzerindeki Etkileri/The Impacts of Economic Sanctions on 

Iranian Women” başlıklı tez sunumu, İRAM İstanbul tarafından 
23 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi. 

23.10.2021 - 20.11.2021

Alanında uzman isimlerle sınırlı sayıda katılımcıyla 
gerçekleştirilecek seminer programı, 23 Ekim-20 Kasım 
2021 aralığında İRAM İstanbul şubesinde yürütülecektir. 

27.10.2021 

İRAM tarafından düzenlenen çevrim içi panelde; dünya 
petrol ve gaz piyasasındaki son gelişmeler Hazar havzası 
ülkeleri ve İran bağlamında ele alındı ve ayrıca Türkiye’nin 

enerji güvenliği ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin 
Türkiye’ye etkisi incelendi.
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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.
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