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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 dördüncü sayısı 
ile karşınızdayız.

Kasım sayımızda; “İran Ekonomisinde Afgan Yatırımlarının Önemi, 
Konut Fiyatlarında Artış Devam Ediyor, Menendez İran’a Muhalif mi, 
Dost mu?, Yemen’de Yoğunluğu Artan Savaş, Irak Başbakanı Mustafa 
Kazımi’ye Suikast Girişimi, İran’ın Döviz Rezervleri Yükseliyor, 
Isfahan’daki Su Krizi Derinleşiyor, Ilısu Barajının Açılışına İran’dan 
Gelen Tepkiler, Petrol Devi Eni’nin İran Petrolü Alımı, Celal Âl-i Ahmed 
ve Modernite Karşısında Yerlilik Düşüncesi, Ailenin Korunması ve 
Nüfusu Gençleştirme Yasası Üzerine Tartışmalar, Viyana’daki KOEP 
Müzakerelerinin Yedinci Turuna Yönelik Beklentiler ile Rusya’da Dağlık 
Karabağ Zirvesi” 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 G20 zirvesini takiben İtalya’nın başkenti Roma’da 
gerçekleştirdiği basın konferansında konuşan ABD 
Başkanı, “Drone saldırısı ya da başka tür saldırılara, 

ABD çıkarlarının aleyhine olan eylemlerine nasıl cevap 
vereceğimiz konusuna gelince mutlaka karşılık vereceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Nükleer Anlaşma’ya, 
imzalandığı hâliyle ve herhangi bir ekleme ya da muafiyet ol-
madan geri dönme fikrini Moskova’nın tamamen desteklediğini 
söyledi. 

02 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 
“P4+1 ülkeleri karşılıklı çıkar ve haklara saygı 
temelinde müzakerelere hazır olmalıdır.” dedi. 

03 Devrim Muhafızları Ordusu (DMO); Deniz 
Kuvvetlerinin, ABD’nin Umman Denizi’nde İran 
petrolünü taşıyan bir tankere el koyma girişimini 

engellediğini duyurdu. 

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Nükleer 
Anlaşma’nın yeniden canlandırılması için Viyana 
görüşmelerinin 29 Kasım 2021’de başlayacağını söyledi. 

04 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi; nükleer 
görüşmelerde, “aşırı talepleri” kabul etmeyecekleri 
ve İran’ın çıkarlarını savunma noktasında “hiçbir 

şekilde” geri adım atmayacakları konusunda Batılı hükûmetleri 
uyardı. 

İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Sözcüsü Behruz Kemalven-
di; İran’ın, %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunu 25 
kilograma yükselttiğini duyurdu. 

05 Fransız basın ajansı AFP’nin haberine göre 
Bağdat’ta, Iraklı güvenlik güçleri ile geçen ay 
gerçekleşen seçimin sonuçlarına öfkelenen 

İran destekli Şii gruplar arasında arbede yaşandı. AFP’nin 
bir güvenlik yetkilisinden aktardığına göre “Haşdi Şabi’ye 
bağlı gruplardan oluşan protestocular, havaya ateş açan polis 
tarafından geri püskürtülmeden önce havaya ateş açmak 
suretiyle Yeşil Bölge’ye girişi üç taraftan engelledi.”

06 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan 
gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri ile Rus 
mevkidaşı Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang 

Yi ile görüştü. Görüşmede taraflar, ikili ilişiler ve yaklaşan 
Viyana görüşmeleri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri 
değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı aynı zamanda Azerbaycanlı 

mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de konuşarak iki ülke 
arasındaki iş birliğini geliştirmek üzere fikir alışverişinde 
bulundu.

07 Irak Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, Irak 
Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutunun silahlı 
bir drone tarafından hedef alındığını duyurdu. 

Açıklamada, Kazımi’nin başarısız suikast girişiminden 
zarar görmeden kurtulduğu söylendi. Reuters’ın Iraklı iki 
güvenlik yetkilisinden aktardığına göre İran destekli gruplar 
Ketaib Hizbullah ve Asaib Ehli’l-Hak, saldırıları arka arkaya 
gerçekleştirdi. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Iraklı 
mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Irak Başbakanı’na 
yönelik suikast girişimini kınadı. 

08 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade; 
ABD’nin, Nükleer Anlaşma’ya dönmesi 
için İran’ın öne sürdüğü üç koşulun genel 

hatlarını anlattı. Buna göre Hatipzade, ABD’nin Nükleer 
Anlaşma’dan çekilerek kabahat işlediğini kabul etmesi 
gerektiğini, Washington’ın İran üzerindeki bütün yaptırımları 
kaldırması gerektiğini ve gelecekteki hiçbir ABD yönetiminin 
Anlaşma’dan çekilmeyeceğinin garanti edilmesi gerektiğini 
söyledi. 

09 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Alman 
mevkidaşı Heiko Maas ile telefonda görüştü. 
Görüşmede taraflar, ikili ilişkiler ve Viyana 

görüşmelerini de içeren pek çok konuda fikir alışverişinde 
bulundu. Abdullahiyan aynı zamanda Fransız mevkidaşı 
Jean-Yves Le Drian ile de konuştu. Reuters’ın haberine göre 
“Fransa Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşına, kasımın sonunda 
dünya güçleriyle Nükleer Anlaşma’ya geri dönüş konuşmaları 
başladığında haziranda nerede kaldılarsa oradan devam 
etmeleri gerektiğini söyledi.”

10 TankerTrackers.com, DMO’nun MV SOTHYS 
isimli Vietnam tankerini serbest bıraktığını, boş 
olan tankerin Umman Denizi’nin güneyine doğru 

ilerlediğini duyurdu. Önceki günlerde AP Haber Ajansı, 
DMO’nun 24 Ekim tarihinde Vietnamlı MV SOTHYS isimli 
tankeri ele gerçirdiğini duyurmuştu.

11 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Keni, Londra’ya 
giderek Birleşik Krallık’ın Orta Doğu’dan Sorumlu 
Bakanı James Cleverly ile görüştü. Taraflar, ikili 

ilişkiler ve karşılıklı çıkar konularını değerlendirdi.

KASIM 2021
KronolojİSİ
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12 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Keni, İspanya’nın 
başkenti Madrid’de, Viyana görüşmeleri AB 
Koordinatörü Enrique Mora ile görüştü. Taraflar, 

ABD’nin İran üzerindeki yaptırımlarını kaldırmaya yönelik 
önlemler hakkında konuştu.

13 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan 
el-Suud, France 24 isimli yayın kuruluşuna verdiği 
röportajda “İran ile görüşmelerin devam edeceğini 

ve bölgesel rakipler arasında ilave bir müzakerenin yakında 
gerçekleşmesinin beklendiğini” söyledi. 

14 İran Cumhurbaşkanı Reisi, yeni hükûmet sözcüsü 
olarak Ali Bahadıri Cehromi’yi atadı. Tahran 
Üniversitesi Kamu Hukuku alanında doktora yapan 

Cehromi, aynı zamanda Tarbiat Modares Üniversitesinde 
öğretim görevlisidir.

15 İran’ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi-
Komi, Kabil’e giderek Taliban’ın ilk Başbakan 
Yardımcısı Molla Abdulgani Birader ve Dışişleri 
Bakanı Vekili Emir Han Muttaki ile görüştü. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tah-
ran’a giderek İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ve İran Cumhur-
başkanı Reisi ile görüştü. 

16 Reuters’ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı 
Jake Sullivan’dan aktardığına göre ABD Başkanı Joe 
Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nükleer 

Anlaşma’nın canlandırılması konusundaki pozisyonlarını nasıl 
uyumlu hâle getirebileceklerini değerlendirdi. 

17 The Wall Street Journal’ın, Tahran’ın eylemlerine 
aşina olan diplomatlardan aktardığına göre İran, 
Tahran yakınlarındaki Karaj Nükleer Tesisinde 

gelişmiş santrifüj üretimine yeniden başladı. 

18 İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, Savunma Bakanı 
Benny Gantz’ın evindeki bir hizmetliyi İran lehine 
casusluk yapmakla suçladı.

19 Zayende Nehri’nin kuruması ve kuraklık yaşanan 
bölgedeki su kıtlığını protesto eden binlerce çiftçi 
ve destekçileri, İran’ın merkezî kenti Isfahan’da 

toplandı. Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda 
göstericilerin, “Bırakın Isfahan yeniden nefes alsın, Zayende 
Nehri’ni yeniden canlandırın.” şeklinde slogan attığı görüldü. 

20 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan; İngiltere’nin, 
Hamas’ı terör örgütü ilan etmesini kınayarak 
“Filistinlilerin hakları, çarpıtılmış bilgilerle 
ayaklar altına alınamaz.” dedi.

21 DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, 
Basra Körfezi’nde ABD güçleri ile yaşanan “doğrudan 
çatışmalarda” DMO Deniz Kuvvetlerinden 9 kişinin 

“şehit edildiğini” söyledi. Tengsiri “Bu askerler, kıymetli 
ülkemizin topraklarını savunmak için öldü.” dedi.

22 Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin 
Mustafayev, Tahran’a giderek içlerinde İran 
Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın da bulunduğu 

İranlı yetkililerle görüştü. İki taraftan yetkililer, Kafkaslardaki 
son gelişmeler ile ikili iş birliği gibi konuları değerlendirdi.

23 UAEA Başkanı Rafael Grossi, Tahran’a giderek 
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü. 
İran Dışişleri Bakanı, UAEA Başkanı ile olan 

ilk görüşmesinde; ülkesinin, Güvenlik Önlemleri Anlaşması 
kapsamında, UAEA ile “yapıcı iletişim” içinde olmaya istekli 
olduğunu belirtti.

24 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsviçreli 
meslektaşı Ignazio Cassis ile telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. Taraflar; görüşmede, Afganistan 

ve Yemen’deki son gelişmeleri ve KOEP’in canlandırılmasına 
yönelik meseleleri değerlendirdi.
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Günümüzde Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
(DYY), iç ekonomiyi küresel ekonomiye bağ-
layan en önemli unsurlardan biri hâline gel-
miştir. DYY ayrıca belli ülkelere bilhassa da 
gelişmekte olan ülkelere sermaye, teknoloji, 
uzmanlık ve yönetim aktarımı için bir araç-
tır. Bu durumun bir yansıması olarak küresel 
ekonomideki konumunu iyileştirme gaye-
sindeki ülkeler arasında, yabancı yatırım 
çekebilmek üzere her türlü fırsattan istifade 
edebilmek için kıyasıya bir rekabet yaşan-
maktadır. Bu noktada İran İslam Cumhuri-
yeti, ekonomisini çeşitlendirmek ve küresel 
ekonomide aktif varlık gösterebilmek adına 
çeşitli adımlar atmıştır. Fakat ABD yaptı-
rımları, özelleşmiş ekonominin olmaması, 
rantiyer ekonominin hüküm sürmesi gibi 
muhtelif sorunlardan dolayı İran, yabancı 
sermaye ve yatırımı çekebilme hususunda 
kayda değer bir başarı elde edememiştir.

Bu bağlamda Birleşmiş Milletler (BM) Tica-
ret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) 
“Dünya Yatırım Raporu 2021” başlıklı rapo-
ru, İran’ın 2020 senesinde, bir önceki sene-
ye kıyasla %11 daha az yabancı yatırım çeke-
bildiğini ve toplam meblağın 1,342 milyar 

dolarda kaldığını ortaya koymuştur. 2019 
yılında İran’a yapılan DYY değeri ise 1,508 
milyar dolardı. Bununla birlikte İran Sana-
yi, Maden ve Ticaret Bakanlığının sunduğu 
verilere göre 1399 (Mart 2020-Mart 2021) 
yılında toplam 2,46 milyar dolar değerinde 
158 adet yabancı yatırımın İran’a girmesine 
onay verilmiştir. Geçen sene ile kıyaslandı-
ğında yabancı yatırımın değer bazında ise 
%92 artış kaydettiği görülmektedir.

İran’da Afgan Yatırımı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından yayımlanan veriler, 1399 yılında 
Çin (543 milyon dolar), Almanya (486,9 mil-
yon dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
(363,7 milyon dolar), Kanada (271,6 milyon 
dolar) ve Avusturya’nın (116 milyon dolar) 
İran’da en büyük yatırım hacmine sahip 
ülkeler olduğunu göstermiştir. Ayrıca Afga-
nistan (47 proje), Türkiye (14 proje), Çin (12 
proje), Almanya (12 proje) ve BAE (10 proje) 
proje bazında İran’a yapılan yatırımlar bakı-
mından ilk beş ülke arasında yer almaktadır. 
Bu noktada Afganları, proje sayısı olarak 
İran’ın yabancı yatırımcı listesinin tepesine 
taşıyan teşviklerin ve imkânların neler oldu-
ğunun açıklanması önem taşımaktadır.

İran, yabancı yatırım çekmek amacıyla ge-
niş kesimlere hitap eden birçok strateji ge-
liştirmiştir. Örneğin bu kapsamda Yabancı 
Yatırımcı Koruma Kanunu çıkartılmış ya-
bancı uyrukluların pasaportlarına giriş ve 
çıkış damgası vurulma mecburiyeti kaldı-
rılmıştır. Bunlar, yabancı yatırımcıları bir 

nebze olsun teşvik eden adımlar olmuştur. 
Afgan yatırımını çekmek için ise İran; ek 
olarak kara taşımacılığında çalışan şoförler 
için vize mecburiyetinin kaldırılması, farklı 
şehirlerdeki tüccarlar tarafından müşterek 
ticaret odalarının kurulması, iki ülkenin 
tüccarları ve nakliyat şirketlerinin liman 
hizmetlerinden ortak yararlanması ile sınır 
giriş ve çıkışlarındaki filo trafiğinin masraf-
larının karşılıklı olarak kaldırılması teşvik-
lerini sunmuştur. Ayrıca ortak kültür ve dil 
ile Afgan emeğinin ucuz olmasına (İran’da 
yaşayan Afgan mülteciler kastedilmekte-
dir.) ilaveten yapılan yatırıma karşılık beş 
yıllık oturum izninin verilmesi, Havāle-Dârî 
adı verilen gayriresmî ve kayıt dışı para 
transferi bürolarının varlığı, Hindistan’ın da 
dâhil olduğu Çabahar Limanı Projesi kapsa-
mında Afganistan’ın ABD yaptırımlarından 
muaf olması; Afganları, İran’a yatırım yap-
maya sevk eden başlıca sebepler arasında 
yer almaktadır.

7 Temmuz 2019’da eski İran Cumhurbaşkanı 
Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri tarafın-
dan yabancı yatırıcımlara yönelik bir düzen-
leme yapıldığı duyurulmuştu. Bu düzenle-
meye göre uyruk farkı olmaksızın İran ban-
kalarına 250.000 dolar veya muadili bir para 
yatıran veya bu tutarda bir yatırım yapan 
herkese beş yıllık oturum izni verileceği bil-
dirilmişti. Bu çerçevede, Türkiye örneğinden 
esinlenildiği açık olan yatırım karşılığında 
oturum izni verilmesi düzenlemesi, İran’da-
ki yabancı yatırımcılara, şirketlerini kendi 
üstlerine kaydettirmeleri şartı ile ev ve araba 
alma imkânı da tanımaktadır. Dahası Havā-
le-Dârî büroları, Afgan tüccar ve yatırımcı-
ların vergi kaçırmalarına olanak sağlamakta 
ve hükûmetin belirlediği döviz fiyatlarına 

Yasir Rashid

GÖRÜŞ 
05.11.2021

İran Ekonomisinde  
Afgan Yatırımlarının Önemi
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uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmakta-
dır. Üstelik bugüne kadar İran ile ticaret yap-
tığı için hiçbir Afgan uyruklunun ABD yaptı-
rımlarına maruz kalmamış olması Afganları, 
İran’a yatırım yapma hususunda bilhassa 
cesaretlendirmiştir. Ayrıca Afganistan’a ithal 
edilen mallarda İran’ın payı %44’tür. Aynı 
zamanda İran’ın, Afganistan’a ihracatının 
yaklaşık %30 ila %40’ı İran’da yaşayan Afgan 
göçmenler tarafından yapılmaktadır. Ko-
nuyla ilgili bazı bilgiler, resmî düzenlemede 
yer alanların yanı sıra İran’da yatırım yap-
manın koşulları arasında bir ithalat-ihracat 
şirketi kurulması olduğunu göstermektedir. 
İran’daki yabancı yatırımın başını neden Af-
ganların çektiğinin ana sebepleri olarak bu 
hususlara işaret etmek mümkündür.

İran’daki Afgan Yatırım 
Alanları

İran’daki Afgan yatırımının hacmine ilişkin 
olarak şunu belirtmek gerekir ki bu yatırım-
ların değeri tam olarak bilinmemektedir. 
Tahran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım 
Odasına göre İran’da 1400 yılının son ay-
larında onaylanan 40 yatırım projesinden 
12’si, Afgan yatırımcılara sağlandı. İran’da 
ulaşım, mücevher, ayakkabı üretimi gibi 
alanlardaki projelerin %30’u ila %40’ı Afgan 
yatırımcılar tarafından yürütülmektedir.

15 Ağustos’ta Kabil’in düşmesinden önce Af-
ganların İran’daki yatırımlarının ana ekseni 
Sistan ve Beluçistan ile Horasan-i Rezevi 
illeriydi. Çabahar Limanının Sistan ve Belu-
çistan ilinde, Doğarun Münhasır Ekonomik 
Bölgesi’nin de Horasan-i Rezevi ilinde ol-
ması; Afganların bu iki bölgeye yönelmesin-
de büyük rol oynamıştır. Dolayısıyla Çaba-
har’da tescilli yaklaşık 200 Afgan şirketinin 
bulunması ve bu liman kentinde Ghazanfar 
Bank isimli bir özel Afgan bankasının faa-
liyet yürütüyor olması şaşırtıcı değildir. Ay-
rıca İran hükûmeti, Afgan iktisadi kurum-
larına yatırım yapmaları için Çabahar’da 10 
hektar kadar arazi tahsis etmiştir. Bu uygu-
lama, Afganların bu bölgeye yatırım yapma-
sını ayrıca teşvik etmektedir. Fakat Kabil’in 
Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardın-
dan Hint yetkililer, Taliban tarafından yö-
netilen Afganistan’ın, güneydoğu İran’daki 

Çabahar Limanını kullanma konusundaki 
Çabahar Anlaşması’nın bir parçası olmaya-
cağını açıkladı. Son gelişmelerin ardından 
yaklaşık üç ay geçmiş olmasına rağmen bu 
anlaşmanın akıbeti hâlâ bilinmemektedir 
ve limandaki Afgan yatırımcılarla ilgili de 
kesin bir bilgi mevcut değildir.

İran ile Afganistan arasındaki sınırın sı-
fır noktasında yer alan Doğarun Münhasır 
Ekonomik Bölgesi, iki ülke arasındaki ik-
tisadi faaliyetleri artırmak için elverişli bir 
platform görevi görmektedir. Ayrıca Meş-
hed; ticaret, ithalat ve ihracat faaliyetlerinin 
yanı sıra Afganlar için önemli bir turizm 
noktasıdır. Bu konuda Horasan-i Rezevi İli 
Kültürel Miras, Zanaatkârlık ve Turizm Ge-
nel Müdürü Ebulfazl Mekrami Far, Afgan-
ların turizm alanında bölgedeki en büyük 
yabancı yatırımcı olduklarını ifade etmiş-
tir. Ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu ile 
tren ağları, Orta Asya pazarına yakınlık gibi 
çeşitli avantajlı tarafları olan Serahs Mün-
hasır Ekonomik Bölgesi de İranlı ve Afgan 
iş insanları arasındaki karşılıklı iş birliğinin 
ağırlık merkezlerinden biri olmuştur.

İran’daki Afgan yatırımlarının alanları ile il-
gili olarak net bilgi ve resmî istatistik olma-
masına rağmen bazı yerel kaynaklar, birçok 
Afgan’ın Tahran (özellikle Karaj) ve Kum’da 
inşaat sektörüne girdiklerini göstermek-
tedir. Tahran ilinde inşaat sektörüne yatı-
rım yapmanın oldukça cazip olduğu; %30’a 
varan bir kâr payının mevcut olduğu ifade 

edilmektedir. Bununla birlikte aynı verilere 
göre Meşhed ve Kum şehrindeki Afganların 
çoğu, giyim ve ayakkabı sektörlerinde faali-
yet göstermektedir. Afgan iş insanları, Kir-
man iline bağlı Bem’de hurma ihracatına ve 
Mazenderan iline bağlı Tonekabun’da sera-
cılığa önemli miktarda yatırım yapmışlardır.

Sonuç olarak Çin, Almanya, BAE, Kanada ve 
Avusturya’nın İran’daki yatırımları dikkate 
alındığında İran’daki Afgan yatırımlarının 
hacmi, İran ekonomisinin yaralarını sarma-
ya yeterli gelmemektedir. Fakat Afganların 
yatırım yapabilmeleri için bir ithalat-ih-
racat şirketi kurmalarının ön koşul hâline 
getirilmesi sebebiyle ülkenin ithalat ve ihra-
catında en etkili olacak yatırımlar Afganlara 
ait olacaktır. Fiilen ABD yaptırımlarından 
muaf olan Afganlar, İran’ın çeşitli alanlarda 
ithalat ve ihracat sorunlarını çözmek için 
bir alternatif oluşturabileceklerdir.

İhracat açısından, Afganistan ekonomisi-
nin içinde bulunduğu olumsuz koşullar, 
İran için bir fırsat olabilecektir. Başka bir 
deyişle İran, Afgan mülteci ve göçmenlerin 
yardımıyla Afganistan’a daha fazla mal ihraç 
etme imkânı elde edebilecektir. Ancak ihra-
catta artış için de yerel halkın (Afganların) 
satın alma gücünün aynı oranda gelişmesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla Afganistan’da-
ki olumsuz ekonomik durum devam ettiği 
sürece İran dâhil hiçbir ülkenin mevcut du-
rumdan fayda sağlayamayacağını söylemek 
mümkündür. İ
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İran Merkez Bankasının “Tahran’da Konut 
Piyasasındaki Gelişmeler” adlı raporundan 
derlenen verilere göre ABD yaptırımları ile 
inşaat maliyetlerinin artması ve buna ek 
olarak piyasadaki negatif beklenti sebebiyle 
İranlıların konuta yönelik talebinin yüksel-
mesi; İran’da konut fiyatlarını son 4 yıl içe-
risinde yaklaşık 6 kat artırmıştır. Geçen yıla 
nispetle cari yılda (1400, 2021) bazı aylarda 
fiyat artışları %90’ları görmüştür. Konut fi-
yatları ferverdin ayında %91,71, ordibeheşt 
%69,67, hordad %56,61, tir %43,69, mor-
dad %34,03, şehriver %30,53 ve mehr ayında 
%18,38 olarak artış göstermiştir. Yerel uz-
manlar artış yüzdesinin azalmasının nedeni 
olarak takvim etkisini göstermektedir. Buna 
ilave olarak geçmiş yılda metrekare başı or-
talama fiyat 22,8 milyon tümen iken cari yıl-
da ilk 8 ayda metrekare başı ortalama fiyat 
30,3 milyon tümen olarak %33,08 artmıştır. 
İşlem hacmi de ortalama 7.411 birim ko-
nuttan 4.995 birim konuta düşerek %32,60 
azalmıştır.

Yerel uzmanlar, konut fiyatlarındaki enflas-
yonun talep veya maliyetten kaynaklandığı 
ile ilgili ihtilafa düşmüştür. Bazı uzmanlar, 

muhtelif bölgelerde konut fiyatlarının yo-

ğun talep nedeniyle arttığını ileri sürerken 

bazı uzmanlar çimento, demir ve diğer yapı 

malzemelerindeki artış nedeniyle konut 

fiyatlarının arttığını ve piyasada arz fazla-

sının olduğunu belirtmektedir. İlgili veri-

ler incelendiğinde maliyet enflasyonunun 

daha baskın olduğu söylenebilir.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkenin 

konut sorununu çözmek amacıyla yılda 1 

milyon adet konut yapılacağını söylemiştir. 
Yılda 1 milyon konut hedefiyle Reisi hükû-
meti konut piyasasındaki aşırı fiyatlanma 
sorununu çözüp düşük gelir gruplarını 
konut sahibi yaparak siyasi popülaritesini 
maksimize etmek istemektedir. Ancak yerel 
uzmanlar yılda 1 milyon konut hedefinin 
gerçekçi olmadığını ve ekonomide yeni so-
runlara sebep olabileceğini ifade etmekte-
dir. 70 metrekarelik ortalama bir evin 420 
milyon tümen olduğu baz alındığında aynı 
büyüklükteki 1 milyon adet evin maliyetinin 
420 trilyon tümen olacağı basit bir hesapla-
mayla ortaya çıkmaktadır. Bu meblağ, 1400 

Birkan Kemal Ertan

HABER ANALİZ 
06.11.2021

Konut Fiyatlarında  
Artış Devam Ediyor

İran Merkez Bankasının “Tahran’da Konut Piyasasındaki 
Gelişmeler” adlı raporundan derlenen verilere göre 
geçen yıla göre konut fiyatları %33,08 artarken işlem 
hacmi %32,60 oranında azaldı.

Grafik: İran’da Konut Fiyatları ve İşlem Hacmi

Not 1: Miladi yılların İran yılı denkleri yaklaşık ifadelerdir. Miladi yıl, İran yılından yaklaşık 3 ay ileridedir.
Not 2: 1400 yılına ait veriler ilk 8 aya aittir.

Kaynak: İran Merkez Bankası.



9İRAM BÜLTEN  |  KASIM 2021

yılı İran konsolide kamu bütçesinin yakla-
şık %17’sine tekabül etmektedir. Uzmanlar, 
projenin finansmanının yeterli olmayacağı-
nı ve finansmanın parasal emisyon ile sağ-
lanmasıyla enflasyonun şiddetleneceğini 
ileri sürmektedir. Ayrıca kamu tarafından 
bu denli büyük bir talebin ortaya çıkması, 
inşaat ve yapı malzemelerindeki enflasyonu 
tetikleyecektir.

Mahmud Ahmedinejad Dönemi’nde “Mehr 
Konutları” projesiyle İran benzer tecrübeyi 
yaşamıştır. Bu projeyle İran’da parasal ta-
ban genişlemiş ve %42’lere ulaşan bir enf-
lasyon oranı ortaya çıkmıştır. Bu da İran 
ekonomisinde ciddi tahribata yol açmıştır. 
Ayrıca birçok kişi Mehr konutlarına gü-
venmediği için birçok konut satılamamıştı. 

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2014 
yılında yaptığı açıklamada Mehr’in, İran’ın 
ekonomik toparlanmasının önündeki en 
büyük engellerden biri olduğunu belirtmiş 
ve 1398 (2019) yılı ile bu projeye kilidi vur-
muştu. Reisi’nin ilk icraat döneminde yıllık 
1 milyon konut hedefinin de uzmanlar tara-
fından aynı şekilde sonuçlanacağı tahmin 
ediliyor. İran kamu bütçesinin açıklarla 
boğuşmasının üzerine hükûmetin böyle bir 
atılımda bulunması, bütçenin sorunlarını 
derinleştirecektir. Reisi yerel riskler nede-
niyle hükûmeti iç kaynakların yanı sıra stra-
tejik ekonomi ortaklarından biri olan Çin’i 
de yetersiz finansman kaynağı sebebiyle 
projeye dâhil etmek istiyor. Ancak konu ile 
ilgili resmî bir adım henüz atılmadı. İ
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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakı-
ri Keni, ilk turu Nisan 2021’de başlayan ve 
altıncı turu Haziran 2021’de gerçekleşen 
İran ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP, 
Nükleer Anlaşma) Ortak Komisyonu ara-
sındaki nükleer müzakerelerin 29 Kasım’da 
yeniden başlayacağını 3 Kasım’da duyurdu. 
Bu bağlamda İran ve ABD’nin nasıl bir tavır 
takınacağı tekrar tartışılır oldu. Zira görüş-
melerin yeniden başlayacağının ilan edildi-
ği gün İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi 
Genel Sekreteri Ali Şemhani, Twitter hesa-
bından paylaştığı açıklamasında, “Yetkisiz 
ABD Başkanı (Joe Biden), garanti verme-
ye hazır değil. Mevcut durum değişmezse 
müzakerelerin sonucu bellidir.” ifadelerini 
kullandı. Böylelikle Şemhani, ABD’nin KO-
EP’ten yeniden çıkmayacağına dair garanti 
vermesinin İran için ön koşul olduğunun 
altını çizdi.

Öte yandan ABD tarafında, İran’a karşı 
şüpheci tutumun ağırlık kazandığı gerek 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Pri-
ce’ın gerek Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake 
Sullivan’ın açıklamalarından net bir şekilde 
anlaşılmaktadır. Bunun temel sebebi hem 

başkanlık makamına hem de Kongrede-
ki çoğunluğa sahip olan Demokrat Parti 
üzerinde giderek artan Cumhuriyetçi Parti 
baskısıdır. Bu da uzun zamandır Demokrat 
Parti içinde var olan ilerici kanat (progres-
sive)-ılımlı/muhafazakâr kanat (moderate/
conservative) ayrımını daha da keskinleştir-
mektedir. Zira ilerici kanadın ABD’nin KO-
EP’e dönüşünü desteklediği, ılımlı kanadın 
ise bu konuda çekinceli olduğu ve en başın-

dan beri Anlaşma karşıtı olan Cumhuriyet-
çilerle birlikte hareket ettiği bilinmektedir. 
Dolayısıyla Viyana süreci, bir nevi turnusol 
kâğıdı işlevine sahiptir. Bu noktada ABD Se-
natosundaki çeşitli girişimler ve bunun ön-
cüsü Robert Menendez dikkat çekmektedir.

Robert Menendez’in 
Cumhuriyetçilerle Flörtü

3 Şubat 2021’de ABD Senatosu Dış İlişkiler 
Komitesi başkanlığına getirilen Demokrat 
Senatör Robert (Bob) Menendez, deneyim-
li bir kariyer siyasetçisi olmasının yanı sıra 
ilginç bir profile sahiptir. Kendisini ilerici 
ya da ılımlı kategorisinde tanımlamak çok 
kolay değildir zira Temsilciler Meclisi üyesi 

olarak görev yaptığı dönemde (1993-2006) 
Başkan George W. Bush’un 2003’te Irak’ı 
işgal etme kararına karşı çıkan az sayıdaki 
kişiden biri olmuştur. Şu anki Başkan Biden 
dâhil olmak üzere ekibinde bulunan Başkan 
Yardımcısı Kamala Harris’in, Dışişleri Ba-
kanı Antony Blinken’ın ve Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Jake Sullivan’ın bu savaşa neo-
konlarla birlikte destek verdiği düşünülürse 
Menendez’i savaş karşıtı tutumu sebebiyle 
ilerici kanat içinde düşünmek mümkündür. 
Keza insan hakları, mülteci hakları, kadın 
hakları ve kürtaj hakkı konularındaki çıkış-

ları ve sistematik ırkçılıkla mücadele çaba-
ları ile LGBTQ hakları için verdiği mücadele 
de bu düşünceyi desteklemektedir.

Öte yandan Menendez’i ılımlı/muhafazakâr 
kanat içinde düşünmeye sevk eden önemli 
bir konu vardır ki o da İran ile ilgili tutumu-
dur. Başkan Barack Obama Dönemi’nde, 
2013-2015 tarihleri arasında yürüttüğü Dış 
İlişkiler Komitesi başkanlığı sırasında İran 
karşıtı tutumu netlik kazanmış hatta gün-
demde olan KOEP karşısında Cumhuriyetçi 
Senatörler Lindsey Graham ve Bob Corker 
ile birlikte hareket ederek İran Nükleer An-
laşması’nı Gözden Geçirme Yasası’nı (Iran 
Nuclear Agreement Review Act of 2015) 
hazırlamış ve Senatodan geçmesini sağla-

Dr. Bilgehan Alagöz

GÖRÜŞ 
08.11.2021

Menendez İran’a  
Muhalif mi, Dost mu?

Menendez’in, KOEP karşıtı bir tavır sergilerken Dağlık 
Karabağ konusunda Türkiye ve Azerbaycan karşıtı 
bir tutumla İran’daki Fars milliyetçileri ile paralellik 
göstermesi dikkat çekicidir.
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mıştır. Bugün de bir nevi tarihin tekerrürü 
söz konusudur. Yine Menendez Dış İlişkiler 
Komitesi başkanıdır ve KOEP konusunda 
Cumhuriyetçilerle birlikte hareket etmekte-
dir. Bu da onu parti içindeki ilerici kanadın 
hedefi hâline getirmektedir.

Menendez’in Cumhuriyetçilerle olan uyum-
lu ilişkisinin arka planında yakın zamanda 
yaşadığı kişisel bir deneyimin de etkili ol-
duğunu bilmek gerekir. 1 Nisan 2015’te Me-
nendez, federal yolsuzluk suçlamalarıyla 
mahkeme karşısına çıkmıştır ki bu önemli 
bir konudur. Zira ilk kez, görev başında olan 
bir ABD senatörü, kendi partisinin idaresi 
tarafından suçlanmıştır. Menendez’e yönel-
tilen suçlama, menfaat karşılığında varlıklı 
bir göz doktorundan yaklaşık 1 milyon do-
larlık hediyeler aldığı ve siyasi bağışlardan 
yararlandığı yönündeydi ki bu federal bir 
rüşvet davasına dönüşmüştür. Kasım 2017’de 
dava Menendez’in lehine sonuçlanmış ve bu 
dönemde en büyük desteği Cumhuriyetçi-
lerden özellikle de Graham’den görmüştür. 
Graham, Menendez’in davasına tanık olarak 
çağrılmış ve Menendez lehine ifade vermiş-
tir. Bu bağlamda Menendez’in avukatının 
sorduğu bir soru karşısında Graham’in ya-

nıtı oldukça dikkat çekicidir: Avukat: “Diğer 
konu ise İran Nükleer Anlaşması. Bu çok 
tartışmalıydı. Ve onunla en yakın çalıştığı-
nız konu, İran ve onun ulusal güvenlik için 
yarattığı tehdit konusunda mı?” Graham: 
“Evet, Bob kendi partisine karşı çıktı. İran 
Anlaşması’yla ilgili Demokratların çoğu-
nun gittiği yoldan gitmedi. Ve Bob ile ulusal 
güvenlik konusunda birlikte çok şey yapı-
yorum, biliyorsunuz. Ulusal güvenlik ko-
nusunda, partilerüstü tutum gerektiren ko-
nularda bir Cumhuriyetçi olarak birlikte yol 
alabileceğiniz biriydi.” Bu önemli destek iki 
senatörün, ulusal güvenlik ve İran konula-
rında partilerüstü tutumunu perçinlemiştir.

Bu bağlamda Cumhuriyetçilerin, Biden yö-
netiminin KOEP’e geri dönme çabalarına yö-
nelik bir nevi önleyici müdahale refleksiyle 
Menendez ile dirsek teması içinde olacağını 
belirtmek gerekir. Nitekim Menendez ve 
Graham, 3 Haziran 2021’de The Washington 
Post için yazdıkları ortak görüş yazısında bu 
durumu net bir şekilde ifade etmiştir. Yazı-
da iki senatörün en temel söylemi, KOEP’e 
karşı çıkmalarının İran ile diplomasiye karşı 
oldukları şeklinde yorumlanmasının yanlış 
bir algı olduğudur. Yine aynı yazıdaki dikkat 
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çekici bir vurgu da toplumların elektrik ve 
istihdam sağlamak için barışçıl bir nükleer 
enerji programını güvenli bir şekilde yapa-
bilmeleri gerektiğine inandıklarını belirt-
meleri, bu amaca yönelik somut bir adım 
olarak geçmişte çeşitli ülkeler tarafından 
yapılan bir öneriye dayanarak bölgesel bir 
nükleer yakıt bankasının oluşturulmasını 
önermeleridir. Bu noktada iki senatörün Bi-
den yönetimi için teklif ettikleri yol haritası 
şu sözler ile ifade edilmiştir: “Bütün bunlar 
temel bir soruyu gündeme getiriyor: Dip-
lomatik çabalarımızı neden İran’ın nükleer 
programını kontrol etmekle sınırlandırma-
lıyız? Bunun yerine, bu davranışı ve İran’ın 
bundan elde etmeye devam ettiği nüfuzu 
anlamlı bir şekilde sınırlayan bir yaklaşım 
aramalıyız. İran’dan daha fazlasını istiyorsak 
karşılığında daha fazla yaptırımı hafifletme-
ye istekli olmalıyız. ABD ve uluslararası top-
lum, potansiyel yeni bölgesel diplomatik an-
gajmandan yararlanmalı ve bölgedeki kötü 
niyetli İran etkisini engellemek için daha 
geniş müzakereleri teşvik etmelidir.”

Senatör Menendez’in Cumhuriyetçilerle 
ortak hareket etmesinin yakın zamandaki 
örneklerinden bir diğeri, Cumhuriyetçi Se-
natör Jim Risch ile birlikte hazırladığı ve 21 
Nisan’da geçen Stratejik Rekabet Yasası’dır 
(Strategic Competition Act). Her ne kadar 
bu Yasa, ABD’nin Çin ile rekabetini düzen-
lemeyi amaçlasa da Yasa’nın, Mart 2021’de 
imzalanan 25 Yıllık İran-Çin Kapsamlı İş 
Birliği Anlaşması’nın hemen akabinde gel-
mesi manidardır. Zira ABD’nin Hint-Pasifik 
bölgesindeki ve Orta Doğu’daki çıkarlarını 
koruma hedefiyle hazırlanan bu Yasa’nın 
hazırlanmasında İran ve Çin arasında imza-
lanan Anlaşma’nın hareket alanını kısıtlama 
düşüncesi de etkili olmuştur.

Menendez’in  
Türkiye Karşıtlığı

Ermeni lobisiyle yakın ilişkisi olduğu bili-
nen Menendez; Azerbaycan, Ermenistan 
işgali altında kalan topraklarını kurtarmak 
için 27 Eylül 2020’de Dağlık Karabağ’da ha-
rekât başlattığında ilk tepki gösterenlerden 
olmuş; 28 Eylül 2020’de Twitter üzerinden 
yaptığı bir paylaşımda “Türkiye’nin des-

teklediği bir diğer saldırganlık eylemi olan 
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a yönelik sal-
dırısını şiddetle kınıyorum. Donald Trump 
yönetimi, Azerbaycan’a güvenlik yardımını 
askıya almalı ve ateşkes sağlamak için AGİT 
Minsk Grubu aracılığıyla devreye girmeli.” 
demek suretiyle Türkiye karşıtı tavrını giz-
lemekten sakınmamıştır. Nitekim benzer 
tavrı, 19 Ocak 2020’deki ABD Senatosu Dış 
İlişkiler Komitesinde Dışişleri Bakanı An-
tony Blinken’ın onay alma oturumunda da 
göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştır: “Tür-
kiye, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki 
saldırganlığını destekleyerek istikrarı boz-
maya devam ediyor.” Menendez son olarak 
4 Kasım 2021’de 2022 Ulusal Savunma Yet-
kilendirme Yasası (NDAA) için görüşmeler 
sürerken Türkiye’nin silahlı insansız hava 
aracı (SİHA) programını yakın takibe almak 
ve Azerbaycan’a yapılan yardımların kesil-
mesini önleyen muafiyeti kaldırmak için iki 
ek tasarı sunmuştur.

İlginç olan ise Menendez’in, Türkiye/Azer-
baycan karşıtı tavır geliştirdiği dönemin, 
İran’ın Dağlık Karabağ bağlamında Azer-
baycan ve Türkiye karşıtı söylemlerinin art-
tığı dönemle eş zamanlı oluşudur. Bir taraf-
ta İran nükleer programı bağlamında İran’a 
karşı sert bir dil kullanan Menendez’in diğer 
tarafta İran için stratejik önceliğe dönüşen 
Güney Kafkasya’da, âdeta İran’a alan açan 
bir tavra girmesi manidardır. Zira Menen-
dez’in Türkiye ve Azerbaycan karşıtı tavrı, 
İran’daki Fars milliyetçilerinin söylemleriyle 
paralellik göstermektedir. Bu bağlamda ister 
istemez akıllara Menendez’in İran’ın nükle-
er programına gösterdiği tavrın sembolik 
olup olmadığı sorusu gelmektedir. Zira Me-
nendez’in sistematik Türkiye ve Azerbaycan 
karşıtı tutumu, aslında onun Güney Kafkas-
ya’da Fars milliyetçileri ile koordineli hare-
ket ettiğini ve İran-Ermenistan stratejik iş 
birliğini teşvik ettiğini düşündürtmektedir. 
Dolayısıyla Menendez’e İran’a dost mu mu-
halif mi olduğu sorusunu yöneltmek elzem 
hâle gelmektedir. Zira Menendez’in bu bir-
biriyle çelişen yaklaşımları, İran’ı tamamen 
öteleyen bir siyasetçi olmadığı hatta NATO 
üyesi Türkiye’den, İran’dan bile daha fazla 
rahatsız olduğu izlenimi yaratmaktadır. İ
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Joe Biden, Şubat 2021’de Yemen İç Savaşı’na 
taraf olan Suudi Arabistan’a sağlanan savaş 
desteğinin durdurulduğunu ilan etmişti. 
Bunun üstüne Husiler, Yemen hükûmeti-
nin başkenti Marib şehrini ele geçirmek 
için saldırılar başlatmıştı. Tansiyonu zaman 
zaman düşen bu çatışmaların nabzı son 
birkaç ayda zirveye ulaştı. 21 Eylül 2014 ta-
rihinde başkent Sana’yı ele geçiren Husiler, 
bu tarihin yıl dönümünde yeniden önemli 
ve simgesel bir başarı kazanmak istemiş 
ve Ağustos 2021’den itibaren meşru Yemen 
hükûmetinin son kalesi olarak nitelendiri-
len Marib’e yönelik saldırılarını yoğunlaş-
tırmıştır. Husiler, bu hedefine ulaşamamış 
fakat bazı küçük toprak kazanımları elde 
ederek iktidarlarını pekiştirmiştir.

“Savaş makinesi” olarak nitelendirilen Hu-
silerin, geniş savaşma kapasitesi ve lojistik 
gücü dikkate alındığında çatışmaların uzun 
süre boyunca nihai hedefine ulaşamaması, 
bu konuyu tartışmaya değer kılmaktadır. 
Bu bilgiler ışığında ilk olarak Yemen İç Sa-
vaşı’ndaki tarafların güncel pozisyonlarını 
ortaya koyacak olan bu yazı, aynı zamanda 
Husilerin Marib’e ulaşmasına engel olan 
gerekçelere eğilecek ve son olarak savaşın 
geleceği için en muhtemel projeksiyonu 
saptamayı deneyecektir.

Yemen İç Savaşı’nın Mevcut 
Durumu

Marib şehrini kontrol etmek, savaşın iki ana 
tarafı için de ciddi bir önem arz etmektedir. 
Marib, meşru Yemen Savunma Bakanlığı-
nın ana karargâhı olması gerekçesiyle Man-
sur Hadi hükûmetinin son kalesi olarak 
kabul edilmektedir. Husiler ise bu şehri de 
ele geçirebildiği takdirde Yemen halkının 
önüne yenilmez sıfatıyla çıkabilecek ve ge-
lecekte kurulacak hükûmetlerde meşru bir 

şekilde yer edinebilecektir. Bu nedenlerle 
savaşın iki tarafı da Marib şehrine tüm güç-
leriyle odaklanmış durumdadır. Bugünkü 
durumda ise Husiler, önemli kazanımlar 
elde etmiş olsalar da hükûmete bağlı güç-
ler ve hükûmetle iş birliği yapan aşiretler; 
Husilerin asıl hedeflerine ulaşmasına engel 
olmayı başarabilmiştir.

Husiler, son iki aydır yoğun şekilde sürdür-
düğü saldırılar sonucunda Marib’e 75 km 
uzaklıkta bulunan Harib şehrini ele ge-
çirmiştir. Bu gelişme, Husilere kuzeydeki 
Marib ve güneydeki Şabva şehirleri arasın-
daki otoyolu kesebilme fırsatını vermiş ve 
Husiler böylece hükûmet güçlerinin ikmal 
hatlarını kesmeyi başarmıştır. Öte yandan 
ülkenin güney kanadına açılan bir kapı olan 

el-Bayda ilçesini de kontrol etmeye başlayan 
Husiler; ülkenin güney kısmında bulunan, 
enerji zengini olan ve yönetimi Güney Geçiş 
Konseyi (GGK) ve Yemen hükûmeti arasın-
da bölüştürülen Şabva’ya yönelme şansını da 
elde etmiştir. Şabva’daki ikili yönetim, Husi-
ler için önemli bir potansiyel sunmaktadır: 
İki seçkin grup arasındaki yabancılaşmadan 
faydalanmak isteyen Husiler, bugüne kadar 
başarılı olarak kullandığı propaganda araç-
larını burada da kullanmakta ve bu ikiliği 
derinleştirerek grupların direnç kapasitesini 
düşürmektedir. Husilerin yaklaşık iki aydır 
yoğun şekilde sürdürdüğü bu çatışmaların 
sonucuna dair bir açıklama yapan Husi As-
kerî Kanat Sözcüsü Yahya Sare, Husilerin 
Şabva’da üç ilçeyi ve Marib’de iki ilçeyi kont-
rol etmeye başladığını belirtmiş ve bu bilgi-
ler, yerel kaynaklarca doğrulanmıştır.

Uluslararası toplum tarafından kabul edi-
len meşru hükûmet, 2014 yılında Husilerin 
başkent Sana’ya yönelik saldırıları nedeniy-
le başkenti Aden’e taşımıştı. Ekim ayının 
sonunda Aden Havaalanı yakınlarında dü-
zenlenen bir bombalı saldırıda 12 sivil ha-
yatını kaybetmişti. Ekim ayının başlarında 

yine Aden’de düzenlenen diğer bir bombalı 
saldırıda altı sivil öldürüldü. Husilerin bu 
yıpratma saldırıları, uluslararası toplum 
tarafından eleştirilse de ciddi bir adım atıl-
mamaktadır.

Husilerin Sonuçsuz Kalan 
Taktikleri
Yerel paydaşlarla müzakere etmek, Husiler 
için silahlı saldırı öncesinde sürekli kulla-
nılan bir yöntemdir. Müzakere süreçlerinin 
olumlu sonuçlanması durumunda Husiler, 
anlaşma sağladığı kişilere nüfuz ve ekono-
mik destek gibi önemli teşvikler sunmakta 
ve düşmanı daima içeriden çözmeyi hedef-
lemektedir. Sürecin istenilen hızda ilerle-
mediği durumlarda ise Husiler iletişim ka-
nallarını daima açık tutarak silahlı saldırı 

Ömer Zengin

GÖRÜŞ 
09.11.2021

Yemen’de  
Yoğunluğu Artan Savaş

Marib şehrinde bulunan kabileler arasında ikilik yaratarak şehri 
düşürmeyi deneyen Husiler, bu girişimde başarılı olamadığı gibi 
aşiretlerin daha da kenetlenmesine yol açmıştır.
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aşamasına geçmektedir. Marib’de bulunan 
kabileler arasında da ikilik yaratmayı he-
defleyen ve şehri böyle düşürmeyi deneyen 
Husiler, bu girişimde başarılı olamadığı 
gibi aşiretlerin daha da kenetlenmesine 
yol açmıştır. Marib’e yönelik yoğunlaşan 
saldırılarla birlikte aralarında anlaşmazlık 
bulunan Murad ve Abidah aşiretleri, arala-
rındaki tüm sorunları bir kenara bırakmış 
ve Husilere karşı savunma hattını birlikte 
güçlendirmiştir. Bunun sonucunda Husile-
rin izlediği strateji ters tepmiş ve Marib’in 
ele geçirilmesi zora girmiştir.

Bunun yanı sıra Husilerin kullandığı savaş 
taktiklerinin, hükûmet güçleri tarafından 
tespit edilip iyi analiz edildiği gözlemlen-
mektedir. Husiler, savaş esnasında “insan 
çölü” olarak adlandırılan saldırı taktiğini 
kullanmakta ve hükûmet güçlerine çok ka-
labalık savaşçı dalgaları şeklinde saldırmak-
tadır. Bu doğrultuda yamaçlara hendekler 
kazan ve kurak araziyi çevreleyen zirvelerin 
üstüne konumlanan hükûmet güçleri, Hu-
silerin ilerleyişini yavaşlatmıştır. Ancak yine 
de hükûmet güçlerinin, Husilerin gerçek-
leştirdiği füze ve drone saldırılarına karşı 
savunmasız olduğunu hatırlatmakta fayda 
vardır. Bu durumda ise S. Arabistan Hava 
Kuvvetleri, devreye girmektedir. Marib’de 
hücum eden Husi güçlerini çölde açık he-
def olduklarında kolayca vuran S. Arabistan 
Hava Kuvvetleri ayrıca Husilerin tedarik 
hatlarını da kesebilmekte ve hükûmet güç-
lerinin elini kuvvetlendirebilmektedir.

Bu noktada S. Arabistan Hava Kuvvetlerine 
bir parantez açılması faydalı olacaktır. 2010 
yılında Husiler, Yemen hükûmeti ile sava-
şırken ve sadece basit bir milis güç olarak 
görülürken S. Arabistan ve Yemen hükûme-
tinin yakın ilişkileri bulunduğu gerekçesiyle 
S. Arabistan sınırlarını taciz etmiştir. Buna 
hava saldırılarıyla cevap vermeyi deneyen 
S. Arabistan Hava Kuvvetlerinin kapasitesi 
yetersiz kalmıştır. Hatta bilinmektedir ki 
İran’ın Husilere verdiği desteğin niteliksel 
ve niceliksel olarak artış göstermesinin bir 
nedeni de S. Arabistan’ın, Husilere karşı yü-
rüttüğü başarısız hava operasyonlarıdır. An-
cak bugüne gelindiğinde S. Arabistan Hava 
Kuvvetlerinde önemli bir nitelik ve güç 

artışı görülmektedir. Hatta bu kuvvetlerin 
saldırıları, Husiler için en fazla can kaybına 
neden olan saldırılardır.

Öte taraftan S. Arabistan Hava Kuvvetleri, 
Husilerin zırhlı araçlarını ve ikmal hatlarını 
hedef alarak Husilerin ilerleyişine ölümcül 
darbeler vursa da hükûmete bağlı güçler, 
bazı ciddi sorunlarla yüzleşmektedir. Bir as-
kerî yetkili Sana’a Center’a verdiği demeçte; 
S. Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, 
geçen yıldan itibaren hükûmet güçlerine 
yönelik lojistik desteği kademeli olarak 
azaltmaya başladığını ve hatta Mart 2021’de 
bazı yardımları askıya aldığını belirtmiştir. 
Bunun yanı sıra orduda yetkin askerî lider 
eksikliği de baş göstermektedir. Mevcut 
nitelikli komutanların çoğu Marib şehrini 
çevreleyen cephelerde savunma pozisyon-
ları almak durumunda kalmaktadır. Bu du-
rum, Marib savunması için nispeten başarı 
getiriyor olsa da Husilerin ele geçirmek is-
tediği bir diğer şehir olan Şabva, daha koru-
naksız bir hâle gelmektedir.

Alternatif Şehir Kuşatma 
Yöntemleri
Husilerin sürdürdüğü yüksek yoğunluklu 
savaş, yukarıda da anlatıldığı gibi karşı ta-
raftan ciddi bir reaksiyonla karşı karşıya gel-
miştir. Hükûmet güçlerinin bu tepkisi, Hu-
silerin ilerleyişini yavaşlatmış ancak bunu 
tamamıyla durduramamıştır. Bu ilerleyişin 
durdurulabilmesi için hükûmet güçlerinin 
savunmada kalmak yerine saldırıya geçerek 
Husi güçlerini püskürtmesi gerekmektedir. 
Fakat hükûmet güçlerinin sınırlı kapasite-
sinden ötürü bu seçeneğin gerçekçi olmadı-
ğı görülmektedir.

Bu durumda Husilerin ilerleyişlerini sür-
düreceği öngörülebilir ama yine de bu iler-
leyiş, Husiler için ciddi bir maliyete sebep 
olacaktır. Bu doğrultuda Husiler için alışık 
oldukları şehir kuşatma yöntemi, bir alter-
natif olarak ortaya çıkmaktadır. Daha önce 
Harib’i kuşatan Husiler, bölgenin tedarik 
hattını keserek çatışmasız bir şekilde 10 
km’lik bir ilerleyiş kaydedebilmiştir. Ayrı-
ca bu yöntem sayesinde altyapıya verilecek 
zararı sınırlayabilecek olan Husiler, savaş-
madan şehri elde edebilirse aşiret liderleri 

ya da şehrin diğer seçkinleriyle uzlaşma 
zemini de sağlayabilecek ve bir meşruiyet 
propagandası sunabilecektir.

Ek olarak Marib şehrinin birçok bölgesin-
de yer alan mülteci kamplarında bulunan 
insanlar, durumu hassaslaştırmaktadır. Bu 
mülteci kamplarının bulunduğu bölgelerin 
Husiler tarafından kuşatılması, insani krizi 
derinleştirecektir. Bunun sonucunda ise hâ-
lihazırda uluslararası kuruluşların tepkisini 
çeken bu iç savaşın durdurulması için meşru 
görülen kanada yani S. Arabistan öncülü-
ğündeki koalisyon güçlerine yapılan baskı-
ların artacağı öngörülmektedir. Ancak Marib 
bölgesinin iki taraf için de ifade ettiği önem 
göz önüne alındığında savaşın hiç de kolay 
bir şekilde biteceği düşünülmemektedir.

Sonuç
Sonuç olarak Yemen’de başlangıç tarihi 
uzun yıllara dayandırılabilecek olan ve bo-
yutları ülke sınırlarını aşmış olan bu savaş, 
yoğunluğu artmış bir şekilde devam etmek-
tedir. Husiler, meşru Yemen hükûmetinin 
son kalesi olan Marib’e tüm varlığıyla sal-
dırmış ancak bu ilerleyiş, S. Arabistan hava 
saldırıları ve hükûmet destekçisi aşiretlerce 
yavaşlatılmıştır. Daha önce de bu tip du-
rumlarla karşılaştığında aynı cepheye yeni-
den yüklenmek yerine başka bir cephe aç-
mayı tercih eden Husiler, güçlerini bölmüş 
ve bu güçlerin bir kısmını, Şabva şehrine 
odaklamıştır. Ancak Husiler, Marib’e kuzey 
ve kuzeybatı cephelerinden saldırılarını 
sürdürmektedir.

Görülmektedir ki Husiler, bugüne kadar 
başarılı bir performans sergileyerek savaşı 
son aşamaya kadar taşımıştır. Ancak hükû-
met güçleri, Marib şehrine ciddi bir önem 
atfetmektedir ve bu şehir de kaybedildiği 
takdirde savaşın mağlubu olacağının far-
kındadır. Husilere dilediği hızda ilerleme 
şansı vermeyen hükûmet güçleri, savaşılan 
arazinin ve destekçi S. Arabistan kuvvetle-
rinin tüm imkânlarından yararlanmaktadır. 
Böylece yarılması zor bir cephe hattı oluştu-
ran hükûmet güçleri, Husileri geri püskürt-
mekten uzak olsa da en azından yakın bir 
gelecekte savaşı kaybetmeyecek ve varlığını 
sürdürebilecektir. İ
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7 Kasım Pazar günü gece saatlerinde Irak 
Başbakanı Mustafa Kazımi’nin de bulundu-
ğu Yeşil Bölge’de yer alan başbakanlık konu-
tuna drone’larla saldırı düzenlendi. Saldırı 
sonucu Kazımi’nin koruma ekibinden yedi 
kişinin yaralandığı bildirilirken Kazımi’nin 
sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif yara-
lar alarak saldırıdan kurtulduğu aktarıldı. 
Saldırıda üç adet patlayıcı mühimmat yüklü 
quadcopter model drone kullanılmış; saldırı 
anında üç drone’dan iki tanesi etkisiz hâle 
getirilmiştir. Saldırı profili ve saldırı sonrası 
ortaya çıkan görüntüler dikkate alındığın-
da saldırının, Kazımi’ye yönelik bir suikast 
girişimi olduğu anlaşılmaktadır. Saldırının 
henüz kimler tarafından yapıldığı somut 
delillerle netlik kazanmasa da saldırı öncesi 
ve sonrası yaşanan gelişmeler, saldırının fail-
lerine dair bazı şüpheleri ortaya çıkarmıştır. 
Nitekim saldırı öncesi Irak’ta Ekim 2021’de 
seçimler yapılmış seçim sonrası bazı İran 
destekli Şii gruplar seçimlerde hile yapıldı-
ğını ileri sürerek seçim sonuçlarına yönelik 
protesto hareketleri başlatmıştır. Bununla 
birlikte saldırıdan hemen önce seçim sonuç-
larını protesto eden gruplar ve Irak güvenlik 

güçleri arasında gerilim artmış; protestocu-
lardan bazılarının çıkan çatışmada öldüğü-
ne dair haberler ortaya çıkmıştır. Bu olayın 
ardından da Şii milis gruplardan Asaib Eh-
li’l-Hak lideri Kays Gazali intikam alınacağı 
yönünde açıklamalarda bulunmuştur.

Diğer taraftan saldırının zamanlaması, böl-
gesel gelişmeler anlamında da oldukça has-
sas bir dönemde gerçekleşmiştir. Irak Baş-
bakanı Kazımi’nin, Suudi Arabistan başta 

olmak üzere Körfez ülkeleri ve İran arasında 
ara buluculuk gayretlerini sürdürürken böy-
le bir suikast girişimi, süreci olumsuz etki-
leyebilecek bir potansiyele sahiptir. Bunun-
la birlikte yerel seviyede Kazımi’nin ikinci 
dönemde de başbakan olma arzusu dikkate 
alındığında İran’ın Irak’taki etkisini sınır-
landırmak isteyen bir siyasi profil, Şii milis 
gruplar için endişe kaynağı olabilecektir. Öte 
yandan Kazımi’nin böylesine bir suikast giri-
şiminden kurtulması da tam da yeni hükû-
metin oluşturulması sürecinde Kazımi’nin 
halk nezdindeki karşılığını artıracak ve pro-
filini güçlendirecek bir etkiye de sahiptir. 
Bununla birlikte saldırı sonrası İranlı yetki-
lilerin açıklamaları da dikkat çekmektedir. 
Nitekim İran Ulusal Güvenlik Yüksek Kon-
seyi Genel Sekreteri Ali Şemhani; suikastın, 
“yabancı ülkelere ait düşünce kuruluşlarınca 

gerçekleştirildiğini” ileri sürmüştür. Yine 
İran destekli Şii milis grupların liderleri de 
“Görev süresi bitmiş bir başbakan için neden 
drone’larımızı harcayalım?”, “Eğer böyle bir 
suikast yapmak isteseydik bunu daha kolay 
ve basit bir yolla yapabilirdik.”, “Saldırıdan 
birkaç gün önce Yeşil Bölge’ye bir saldırı 
olacağı konusunda yetkilileri uyarmıştık.” 
şeklinde ifadeler kullanarak suçlamaları red-
detmiştir. İran medyasında bazı gazeteler de 
suikast girişimini “Bağdat’ta Hollywood’dan 
Bir Gece”, “Suikast Gösterisi” gibi söylem-
lerle ele almıştır. Öte yandan İran Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileri de saldırıyı kınayarak 
Kazımi’ye geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü 
Komutanı İsmail Kaani’nin saldırıdan he-
men sonra Irak’taki Şii milis grup liderleriy-
le görüştüğü, ardından Kazımi ile de bir gö-
rüşme gerçekleştirdiği rapor edilmektedir. 
Kazımi ve Kaani görüşmesinde Kazımi’nin, 
“Suikast girişimini kimin yaptığını gayet iyi 
biliyoruz.” ifadelerini dile getirdiği de bazı 
kaynaklarca ileri sürülmektedir. Diğer taraf-

tan uluslararası haber ajansı Reuters’a olaya 
vâkıf, ismi açıklanmayan güvenlik ve milis 
kaynaklarının verdiği bilgiler de saldırının, 
“İran destekli iki milis grup tarafından yapıl-
dığı (Ketaib Hizbullah ve Asaib Ehli’l-Hak)” 
yönündeyken yine olaya vâkıf başkaca kay-
naklar uluslararası haber ajanslarına, “saldı-
rının emrini Tahran’ın vermediği ama Tah-
ran’ın böyle bir saldırının yapılacağından 
haberdar olduğu ve engelleme girişiminde 
bulunmadığı” şeklinde argümanları aktar-
maktadır. Suikast girişimine ilişkin birçok 
argüman ileri sürülse de saldırının kimler 
tarafından hangi amaçla yapıldığı zamanla 
netleşecektir. Saldırının faillerine yönelik 
belirsizlik devam ederken seçimler sonrası 
Irak’ta artan gerilimin suikast girişimiyle 
yeni bir seviyeye taşınması, saldırının en net 
sonucu olarak görülmektedir. İ

Hurşit Dingil

HABER ANALİZ 
10.11.2021

Irak Başbakanı  
Mustafa Kazımi’ye  
Suikast Girişimi

Seçimler sonrası Irak’ta artan gerilim, Kazımi’ye suikast 
girişimiyle yeni bir seviyeye taşındı.
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IMF’nin (Uluslararası Para Fonu) Bölgesel 
Ekonomik Görünüm Ekim 2021 (Regional 
Economic Outlook) Raporu’na göre İran’ın 
brüt döviz rezervlerinin 2021 yılında 31,4 
milyar dolar, 2022 yılında ise 42,9 milyar do-
lar olması bekleniyor. IMF’nin aynı raporu 
Nisan 2021’de 2020’deki brüt döviz rezer-
vini 4 milyar dolar olarak açıklarken Ekim 
2021’deki raporunda söz konusu veriyi 12,4 
milyar dolar olarak düzeltti. Nisan 2021 ra-
porunda 2021 ve 2022 yılının brüt döviz re-
zervi tahminleri ise sırasıyla 12,2 ve 21 milyar 
dolardı.

İran, P5+1 ülkeleriyle 2015 yılında Kapsam 
Ortak Eylem Planı’nı (KOEP, Nükleer An-
laşma) imzalamıştı. 2000-2017 yılları ara-
sında brüt döviz rezervlerinin ortalaması 
IMF verilerine göre 70,8 milyar dolar ol-
muştu. ABD yaptırımlarının açıklandığı yıl 
olan 2018’de ise rezervler 122,5 milyar dolara 
ulaşmıştı. Ancak eski ABD Başkanı Donald 
Trump ve yönetiminin İran ekonomisinin 
başta petrokimya olmak üzere mihenk taşı 
sektörlerini hedef alması ve bunun sonu-
cunda ihracatın düşmesi, ülkenin döviz 
kaynaklarına ket vurmuştu. Yaptırımların 

etkisinin sert şekilde hissedildiği 2019 yılın-
daysa rezervler, 15 milyar dolara gerilemişti.

20 Ocak 2021’de ABD başkanı olarak göreve 
başlayan Joe Biden, İran’a yeşil ışık yakmış 
ve nükleer anlaşma müzakerelerine yeniden 
başlanmıştı. Müzakere süreci devam eder-
ken Biden yönetimi İran’ın üzerindeki yap-
tırım denetimini yumuşatarak Çin, Rusya ve 
Suriye’ye yapılan petrol ve diğer malların ih-

racatına göz yummuştu. IMF’nin tahminleri 

de Biden’ın, İran’ı ekonomik çöküşün eşi-

ğinden kurtardığının en önemli kanıtlarıdır. 

Ancak Biden’ın bu hareketi, ABD iç politi-

kasında büyük eleştirilere maruz kalmakta-

dır. Biden yönetiminin diplomasi ile çözüm 

yaklaşımını eleştiren ABD Kongresindeki 

Cumhuriyetçiler, yaptırımların daha da kal-

dırılmasının Tahran’ı cesaretlendireceğini ve 

Birkan Kemal Ertan

HABER ANALİZ 
11.11.2021

İran’ın  
Döviz Rezervleri  
Yükseliyor

Yaptırımlar devam etmesine rağmen ABD Başkanı 
Biden’ın, İran’a karşı bir önceki döneme göre takındığı 
yumuşak tutum, İran’ın döviz rezervlerini artırdı.

Grafik: İran’ın Brüt Döviz Rezervleri

NOT 1: 2021 ve 2022 verileri IMF tahminleridir.
NOT 2: Söz konusu her iki raporda da 2000-2017 ve 2018 verileri aynıdır.

Kaynak: IMF.
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İran’ın, geçen ay Suriye’de ABD askerî üssü-
ne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırı-
sından sorumlu olanlar da dâhil olmak üzere 
Orta Doğu’daki terörist grupları finanse et-
mesine yardımcı olacağını ileri sürmektedir.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 
İran Özel Danışmanı Gabriel Noronha, Bi-
den yönetiminin Tahran’dan, İran’ın nükle-
er ilerlemesini durduracağına ve terörizme 
verdiği desteği sona erdireceğine dair gü-
vence almadan önce yaptırımları gevşeterek 
ABD’nin İran üzerindeki baskısından vaz-
geçtiğini söyledi. Buna ilave olarak Noronha 
“Ocak 2021’deki maksimum baskı politika-
sının sonunda İran, büyük ABD ekonomik 
baskısının neden olduğu eş zamanlı bir 
borç, enflasyon, işsizlik ve ödemeler dengesi 
kriziyle karşı karşıyaydı. Şimdi İran, Çin’e on 
milyarlarca dolarlık petrol satışı yaparken 
Biden’ın Hazine Bakanlığı başka tarafa bakı-
yor ve hatta IMF’nin İran’a 5 milyar dolarlık 
bir kurtarma paketi vermesine destek veri-
yor. Biden yönetimi 10 aylık süreç içerisinde 
İran’dan hiç taviz alamadı.” demiştir.

Biden yönetiminin yumuşak tutumu ve 

İran’da hükûmetin başına muhafazakâr-

ların geçmesi, İran’ın nükleer anlaşma ko-

nusundaki tavırlarını değiştirmiştir. Tahran 

yönetiminin muhafazakâr kadrosu nükleer 

anlaşmaya daha temkinli yaklaşmakta ve 

kendini ABD’ye karşı ağırdan satmaktadır. 

Ancak İran’ın bu tavrı ABD ve anlaşmaya 

muhatap olacak ülkeler tarafından olum-

suz karşılanmıştır. Ayrıca 29 Ekim 2020’de 

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları 

Kontrol Ofisi (OFAC, Office of Foreign As-

sets Control); Devrim Muhafızları Ordusu 

(DMO) ve ona bağlı Kudüs Gücünün iki 

tuğgeneralini ve DMO ile ilişkili iki şirketi; 

Hizbullah, Hamas ve Husilere İHA sağla-

dığı gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı. 

ABD’nin yaptırım adımından sonra 3 Kasım 

2021’de İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali 

Bakıri Keni, Avusturya’nın başkenti Viya-

na’daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 

29 Kasım 2021’de yeniden başlayacağını be-

lirtmiştir. Ancak 8 Kasım 2021’de Dışişleri 

Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade “ABD 

Nükleer Anlaşma’ya dönüş yapabilmek 
için yanlış yaptığını kabul etmelidir, tüm 
yaptırımları kaldırmalıdır. Bunun yanında 
bir daha hiçbir ABD yönetiminin mevcut 
şartları tekrar etmeyeceğinin garantisini 
vermelidir.” diyerek İran’ın tavrının hiç de-
ğişmediğini göstermiştir.

IMF veri ve tahminlerinin de ortaya koydu-
ğu üzere Biden ile gelen iyileşme sürecinin 
pozitif etkisi ve olası bir nükleer anlaşma 
müzakerelerinin İran ekonomisinde pozitif 
bir hava yarattığı aşikârdır. Ancak Tahran 
yönetimi, Trump tecrübesinden sonra ken-
dini garantiye almak istemekte ve olası bir 
nükleer anlaşmanın alternatifi olarak İran 
ekonomisinin kurtuluş reçetesini “direniş 
ekonomisi” politikalarında görmektedir. 
Ülkenin hem mali kriz hem de yabancı 
yatırım krizi yaşadığı bir dönemde kabaca 
“kendi kendine yeterlilik” politikalarının işe 
yaramayacağı ve İran’ın tekrar bir ekonomik 
darboğaza girerek enflasyon, ihracat ve brüt 
döviz rezervi gibi makroekonomik göster-
gelerin bozulması olasıdır. İ
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İran’ın Isfahan ilinde, Zayende Nehri’nin 
(Zayende Rud) kuruması nedeniyle baş-
layan su kıtlığı ve Isfahanlı çiftçilerin su 
sıkıntısıyla başlayan protestoları, 8 Kasım 
Pazartesi gününden beri devam etmektedir. 
Çiftçilerin protestosu, sonbaharda buğday 
ekimi için su payı ayırılmaması üzerine 
başlamıştı. Isfahan Bölgesel Su Şirketi ile İl 
Radyo ve Televizyon Kurumunun önünde 
çiftçilerin toplanmasıyla başlayan protesto-
lar, 9 Kasım Salı günü Zayende Nehri’nin ku-
ruyan yatağında çadır kurulmasıyla oturma 
eylemine dönüştü. Isfahanlı çiftçiler; yakla-
şık dört seneden beri Zayende Nehri suyu-
nun iyi yönetilememesinden, su kesintileri 
nedeniyle tarım ürünlerinin kurumasından 
ve kendi hakları olarak gördükleri suyun 
Yezd gibi başka illere transfer edilmesinden 
şikâyet etmektedir. Protestocular; Zayende 
Nehri’nden Yezd iline su transferi projesini 
başlatan eski Cumhurbaşkanı Muhammed 
Hatemi aleyhine sloganlar atarak yaşadık-
ları sorunun nedenlerinden birinin, bu 
projeden kaynaklandığını vurgulamaktadır. 
Yezd Milletvekili Muhammed Salih Cokar, 
Yezd’in adının geçmesine tepki göstererek 

doğal bir kaynak olan sudan tüm insanların 
yararlanma hakkının bulunduğunu ve bazı 
kesimlerin Isfahan’daki su sıkıntısından 
Yezd’i sorumlu tutmasının yanlış olduğunu 
ifade etti. Cokar, açıklamalarında “Her ne 
kadar Isfahan’daki çiftçilerin taleplerinin 
ciddiye alınması gerektiğini vurgulasak da 
Yezd halkının payı olan içme suyu hakkı 
göz ardı edilmemelidir. Zayende Nehri’n-

den transfer edilen suyu kullanmak bizim 
de hakkımızdır ve kimsenin hakkımızı gör-
mezden gelmesine izin vermeyeceğiz.” dedi.

Isfahan Bölge Su Müdürü; su temininin şu 
anda mümkün olmadığını, yağışlar ve Za-
yende Nehri Barajı rezervuarının yükselme-
sine bağlı olarak bu konuda bir karar verme-
yi umduklarını belirtti. Diğer taraftan Isfa-
han milletvekilleri su sorununun giderilme-
si ve daha kalıcı çözüm tedbirleri alınması 
için 11 Kasım Perşembe günü Cumhurbaş-
kanı İbrahim Reisi ile görüştü. Görüşmeye 
katılan Isfahan milletvekillerinden Mehdi 
Tuğyani; Reisi ile görüşmelerinde su soru-
nunun yanı sıra kültürel mirasın korunma-
sı, hava kirliliğine çözümler getirilmesi ve 
toprak kaymalarına önleyici tedbirler alın-
masıyla ilgili konuları gündeme getirdikle-

rini belirtti. Tuğyani, su sorununun çözümü 
ile ilgili öneriler sunduklarını ancak Cum-
hurbaşkanı Reisi’nin bilimsel araştırmaları 
dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı Stratejik 
Araştırmalar Merkezine, bu konuyu önce-
likli olarak gündeme alması ve daha hızlı 
çözüm önerileri sunması talimatı verdiğini 
ifade etti. Reisi, Isfahan milletvekilleriyle 
görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı Strate-

jik Araştırmalar Merkezinin ilk görevinin, 
başta merkez iller olmak üzere ülkedeki su 
sıkıntısına ve bundan kaynaklanacak so-
runlara çözüm bulmak olduğunu söyledi. 
Reisi, suyun adil bir şekilde dağıtılması ve 
tüm illerin su hakkını adil bir şekilde ala-
bilmesi için Enerji Bakanı’na bu konuyu bir 
an önce takip etmesi talimatını verdiklerini 
de vurguladı. Bu açıklamalar da çiftçileri 
tatmin etmedi ve 13 Kasım Cumartesi günü, 
Isfahan halkının da çiftçilere destek verme-
siyle daha kalabalık bir protesto gerçekleşti-
rildi. Çiftçilerin protestolara devam etmesi 
ve bu protestolara daha fazla vatandaşın 
katılmasından endişelenen Reisi hükûmeti, 
Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan’ı Isfa-
han’a gönderdi. Çiftçilerle görüşen Bakan, 
Isfahan’daki su sorunlarının on yıllardan 

Ahmad Jawid Türkoğlu

HABER ANALİZ 
15.11.2021

Isfahan’daki  
Su Krizi Derinleşiyor

İran’daki su krizinin; iklim değişikliği, kuraklık, 
nüfus yoğunluğuyla alakası olmakla birlikte krizin 
esas nedeninin kötü su yönetiminden kaynaklandığı 
görülmektedir.
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beri devam eden yanlış su yönetiminden 
kaynaklandığını ifade ederek bu sorunları 
kısa vadede çözmenin mümkün olmadığı-
nın altını çizdi. Bakan’ın ziyareti sonrasın-
da; bölge su temsilcileri, vali ve çiftçilerin 
katılımıyla bir komite oluşturulmasına ve 
çiftçilerin sorununa çözüm aranmasına ka-
rar verildi.

Son yıllarda İran’da su ve çevresel sorunlar 
nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde pro-
testo ve eylemler düzenlenmektedir. Tem-
muz 2021’de 50 derecenin de üstüne çıkan 
sıcaklıkların kaydedildiği Huzistan’da baş-
layan su sıkıntısı, geniş protestolara neden 
olmuştu. Orta Doğu’nun yarı kurak ikli-
minin etkisi altında olan İran, dünyadaki 
iklim değişikliğiyle birlikte su kıtlığını ve 
çevre sorunlarını giderek daha şiddetli ya-
şamaya başlamıştır. Dünya Doğal Kaynaklar 
Enstitüsü (WRI) verilerine göre İran; Katar, 
İsrail, Lübnan ve Ürdün ile birlikte “dünya-
nın en çok tatlı su sorunu yaşayan 5 ülkesi” 
arasında yer almaktadır.

İran’ın su sorunu artık halının altına süpü-
rülemeyecek derecede ciddi bir aşamaya 
varmış bulunmaktadır. Öte yandan mevcut 
hükûmet de öncekiler gibi sorunun radikal 
bir çözümünü bulmak yerine enerjisini ve 
önceliğini, protestoların kitleselleşmesi-
ni ve yayılmasını engelleme yolunda har-
camaktadır. İran hükûmeti, diğer birçok 
benzer meselede olduğu gibi çevre ve su 
sorununa da öncelikli olarak güvenlikçi 
bir perspektiften yaklaşmakta ve sağlıklı 
çevre projeleri üretmek yerine bu sorun-
dan doğabilecek muhalefeti engellemeye 
odaklanmaktadır. İran’daki su sorununun; 
iklim değişikliği kadar suyun yanlış yöne-
timinden, genel hesap verilebilirlik, şeffaf-
lık, liyakat ve uzmanlaşma eksikliğinden 
kaynaklandığını kabul etmeye yanaşma-
maktadır. Sorunların çözümü yerine sade-
ce dile getirilmesini engellemeye dönük bu 
çabalar, su sorununun yakın vadede kalıcı 
bir çözüme kavuşmayacağını düşündür-
mektedir. İ
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Hidroelektrik enerji, küresel iklim deği-
şikliği ile mücadele ve artan enerji talebini 
karşılamak için fosil yakıtlara kıyasla daha 
temiz ve yenilenebilir bir kaynak olması 
nedeniyle devletler tarafından teşvik edil-
mektedir. Türkiye’nin bu alanda önemli ya-
tırımlarından biri olan Ilısu Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu Barajı ve HES’in açılışı, 6 Kasım Cu-
martesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Bölgede, iklim değişikliğinin bir sonucu 
olarak kuraklık problemi giderek artmak-
tadır. Bu durum, bölgenin hâlihazırda kıt 
olan su kaynakları üzerinde büyük baskı 
yaratmaktadır. Bölge su kaynaklarının yak-
laşık %60’ı, birden fazla ülkenin sınırların-
dan geçmektedir. Bu durum, bu (sınıraşan) 
suların ülkeler arasında ihtilaf yaratan bir 
konu olmasına yol açmaktadır.

Türkiye’nin Sınıraşan  
Su Politikası

İran, Irak ve Suriye; bölgede kuraklık ve su 
stresi çeken tek ülke konumunda değildir. 
Bugün Türkiye de kişi başına düşen yıllık 
1.340 m3 kullanılabilir su miktarı ile Fal-

kenmark İndeksi’ne1 göre su stresi yaşayan 
ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Türki-
ye hem ülke hem de bölge özelinde suyun 
etkin kullanılması hususuna odaklanmak-
tadır. Bu süreç, sınıraşan suların etkilediği 
komşular ile bir çatışma yöntemiyle değil; 
iş birliği süreciyle yürütülmektedir. Türki-
ye’nin resmî sınıraşan su politikası; hakça, 
makul ve optimum su kullanımı ve önemli 

derecede zarar vermeme prensipleri üzerine 
inşa edilmiştir. Türkiye 1980’lerden itibaren 
Irak ile su özelinde bir araya gelmektedir. 
Irak ile 1980’de Ortak Teknik Komite ku-
rulmuş; 1983 yılında, Suriye de bu komiteye 
dâhil olmuştur. 1987 yılında Atatürk Barajı 
inşası sırasında Türkiye, Suriye ile iki proto-
kol imzalamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde 
su meselesi özellikle Suriye ile bir iş birli-
ği alanına dönüşmüştür. 2009 yılında hem 
Suriye hem de Irak ile ayrı ayrı mutabakat 

zaptları imzalanmıştır. 2011 yılında Türkiye, 
Asi Nehri üzerinde Suriye ile bir dostluk 
barajı inşa etmeye başlamıştır. Ancak Suri-
ye’de yaşanan olaylar nedeniyle proje askıya 
alınmak zorunda kalmıştır.

Türkiye, Ilısu Barajının yapım ve dolum aşa-
maları sırasında da aşağı kıyıdaş ülkelerle iş 
birliğine odaklanan ve suyun insani boyutu-
nu ön planda tutan bir tutum sergilemiştir. 
Örneğin, barajın Mart 2018’de doldurulma-
sı planlanırken 2018 yılının kurak geçmesi 
nedeniyle Irak’ın ihtiyaçları ve talepleri 
doğrultusunda doldurulma süreci üç farklı 
dönemde ötelenmiş ve baraj, 19 Temmuz 
2019 tarihinde doldurulmaya başlanmıştır. 
Türkiye, bu süreçte Irak’ın su ihtiyacı tale-
bini hassasiyetle değerlendirmiştir. Yıllık 4 
milyar 120 milyon kilovatsaat hidroelektrik 
enerji üretecek Ilısu Barajının, Türkiye’ye 
yıllık 3 milyar TL (yaklaşık 300 milyon do-
lar) fayda sağlaması beklenmektedir. Do-
layısıyla Türkiye, bu ötelemeler ile büyük 
ölçüde hidroelektrik enerji üretiminden 

feragat etmiş ve ciddi bir ekonomik zarara 
da uğramıştır. Barajın dolum süreciyle bir-
likte Irak’a iş birliği ve iyi komşuluk husu-
sunda gerekli bilgilendirmeler de ayrıca 
yapılmıştır. Aynı zamanda Ilısu Barajı, Dicle 
Nehri’nin akımını düzenli hâle getirecektir. 
Bu da Irak’ın, normal akımın ciddi oranda 
düştüğü yaz aylarında da yüksek miktarda 
su temin edebilmesi anlamına gelmektedir.

Türkiye, Irak ile iş birliği süreci içindedir ve 
Türkiye’nin “su”ya dair vurgusu, suyun ça-
tışma değil; iş birliği alanı konusu olduğu 
yönündedir. Bu doğrultuda Türkiye; Ocak 
2019’da, Cumhurbaşkanlığı ve bu konuda 
Irak Özel Temsilcisi olarak görevlendirilen 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu başkanlığında bir 
heyet ile Bağdat’a resmî bir ziyarette bulun-
muş ve bu ziyaret esnasında, Irak ile Bağ-
dat’ta teknik konularda çalışmalar yapacak 

Arife Delibaş

GÖRÜŞ 
16.11.2021

Ilısu Barajının Açılışına  
İran’dan Gelen Tepkiler

Ilısu Barajı ve HES’in tamamlanması, İran basınında 
kendine oldukça geniş bir yer bulmuş ve ciddi ithamlar 
üzerinden bir kamuoyu yaratılmaya çalışılmıştır.

1  Dünyada bir ülkedeki su mevcudiyetini tanım-
lamak için en sık kullanılan göstergelerden biri 
“Falkenmark İndeksi”dir. Bu göstergeye göre kişi 
başına yılda 1.700 metreküp (m3) su düşen ülke-
ler yeterli suya sahip, kişi başı 1.000-1.700 m3 suya 
sahip olan ülkeler su stresi yaşayan, 500-1.000 m3 
suya sahip olan ülkeler su kıtlığı çeken ve 500 m3 
altında suya sahip olan ülkeler ise mutlak su kıt-
lığı içinde olan ülkeler olarak tanımlanır.
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bir ortak araştırma merkezinin kurulmasını 
da içeren bir eylem planı sunmuştur. Buna 
ilaveten 2014 yılında imzalanan -o dönem-
ki adıyla- Türkiye Cumhuriyeti Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su 
Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında 
Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından Eylül 2021’de onaylanmıştır.

Türkiye, enerji talebinin hızla arttığı ülke-
lerden biridir. Bu talebin önemli bir par-
çasını elektrik oluşturmaktadır. Enerji arz 
güvenliğini güçlendirmede yerli ve yenile-
nebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı-
nı artırmak, ülkenin “Millî Enerji ve Maden 
Politikası”nın temel hedefidir. Bugün, fosil 
yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş; kü-
resel iklim değişikliği ile mücadele ve “net 
sıfır emisyon” hedeflerine ulaşmak amaçla-
rıyla da tüm ülkeler için ön plana çıkan ve 
desteklenen bir süreçtir. Ilısu, Türkiye’nin 
yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde önem-
li bir rol üstlenmektedir.

Bölgedeki baraj faaliyetleri, artan su kıtlığı 
ve kuraklık endişesiyle bugünlerde daha da 
tartışmalı bir konu olarak ön plana çıkmak-
tadır. Bu doğrultuda Ilısu Barajı hem yapım 
aşamasındayken hem de tamamlanmasıyla 
İran basınında kendine oldukça geniş bir yer 

bulmuş ve baraj üzerinden çeşitli ithamlarla 
bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır.

İran Basınında Ilısu Barajı

İran, Türkiye’nin Fırat-Dicle havzasındaki 
baraj faaliyetlerine uzun zamandır eleştirel 
ve karşıt bir tavır sergilemektedir. 2016 yılın-
da bir grup İran vatandaşı ve çeşitli STK’ler, 
Türkiye’nin baraj faaliyetlerini sebep göste-
rerek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekre-
terliğine şikâyette bulunmuştur. 2017 yılın-
da ise dönemin İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, yıkıcı sonuçları olacağını öne süre-
rek Türkiye’ye Fırat ve Dicle üzerinde baraj 
faaliyetlerini durdurma çağrısı yapmıştır. 
Ilısu Barajının açılışının gerçekleşmesinin 
İran basınına yansımaları ise daha önceki-
lerden farklı bir doğrultuda gerçekleşme-
miş, sert söylemler ve suçlamalar üzerinden 
ilerlemiştir.

Muhafazakârlara yakın Horasan gazete-
si “Dicle ve Hur’ul-Azim İçin Ölüm Çanı” 
manşetiyle Ilısu Barajının, İran ve özellikle 
Irak açısından sonuçlarını ele almıştır. Ha-
berde, bölge ve İran basınının, Irak’ta Baş-
bakan’a yönelik suikast girişiminden endişe 
duyduğu ancak başka bir suikasta (Dicle 
kastedilerek) göz yumduğu belirtilmekte-

dir. Barajın, sadece Irak’ın değil; Suriye’nin 
de çevre güvenliğini etkileyeceği iddia 
edilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
barajın açılış konuşmasındaki ifadeleri çar-
pıtılarak proje, iş birliği ve etkileşim temelli 
olmadığı ve komşuların endişelerinin hak-
lı olduğu şeklinde itham edilmiştir. Irak’ta 
Dicle ve İran’da Hur’ul-Azim’de kuraklık 
tehlikesinin daha ciddi hâle geldiği iddia 
edilerek Ilısu Barajının toz fırtınalarına ne-
den olacağı savunulmaktadır. Yazıda ayrıca 
Ilısu’nun çevresel etki belgelerinin, ulusla-
rarası otoritelere sunulmak üzere hazırlan-
dığına da yer verilmiştir.

Muhafazakârların önde gelen haber ajans-
larından olan Fars Haber Ajansının, “Ilısu 
Barajının Açılışı ve Türkiye’nin Komşu Ül-
kelere Karşı Su Savaşının Tamamlanması” 
başlıklı haberinde; Ilısu Barajına yönelik 
Irak ve İran tarafının protestolarının, Ruha-
ni hükûmeti tarafından gerektiği gibi takip 
edilmediğine değinilmiştir. Fırat Nehri üze-
rine kurulan Atatürk Barajı; Suriye, Irak ve 
Hur’ul-Azim’e bir darbe olarak nitelendiril-
miş ve Ilısu’nun da İran için çevre felaketine 
neden olacağı iddia edilmiştir. Bölgedeki 
tüm kuraklık, Irak ve Suriye’de tarım arazi-
lerinin tahribi ile toz fırtınalarının sorumlu-
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su olarak Fırat ve Dicle üzerindeki faaliyet-
leri ile Türkiye suçlanmıştır. Ilısu Barajının; 
Irak açısından çevresel, sosyal ve belki de 
güvenlik sorunlarını beraberinde getireceği 
vurgulanırken Türkiye’nin baraj politika-
larının, Irak’ın yanı sıra hâlihazırda Suriye 
halkının içme suyu tüketimini de doğru-
dan etkilediği argümanına başvurulmuştur. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kuraklığın te-
tiklediği gıda ve aynı şekilde her geçen gün 
daha belirgin hâle gelen enerji krizlerine 
karşı ülkemizi korumak için tüm potansi-
yelimizi kullanmak mecburiyetindeyiz.” ile 
“Kendi kaynaklarımıza dayalı yenilenebilir 
enerji üretimini de en üst seviye çıkarma-
mız şarttır.” cümleleri; bu durumu, Türki-
ye’nin bir su kaybı olarak gördüğü şeklinde 
çarpıtılmıştır. Türkiye’nin, kendi stratejisini 
bölge ülkelerine empoze etmek için tüm 
imkânları kullanmaya çalıştığı belirtilmiş-
tir. Cumhurbaşkanı’nın, Türkiye’nin su stre-
si çeken ülkelerden biri olduğunu belirttiği 
haklı ifadesi; Fars Haber Ajansı tarafından 
“Türkiye, bölgenin geleceğine ve su krizinin 
tırmanmasına hazırlanmaya ve bölgenin 
suyunu kontrol altına almaya mı çalışıyor?” 
karşı argümanıyla farklı bir yöne çekilmiştir.

Cumhuri-yi İslami gazetesi, “Türkiye, Irak’a 
Karşı En Tehlikeli Barajın Açılışını Yaptı” 
başlıklı haberinde; “Yıllar süren gecikmeler-
den sonra gerçekleşen Ilısu Barajının açılışı, 
Irak için yaratacağı trajedinin yanı sıra böl-
ge ülkeleri arasındaki norm ve prensiplerin 
ihlali anlamına gelmektedir.” söylemine 
başvururken Tasnim Haber Ajansı “Erdo-
ğan’ın Katılımıyla Ilısu Barajının Açılışı” 
başlıklı haberinde; barajın, Irak’ın endi-
şelerinden dolayı birkaç yıl engellendiğini 
savunmuştur. Benzer şekilde Mehr Haber 
Ajansı, ParsToday, İran’ın resmî haber ajansı 
IRIB ve Rahbord-i Moaser, bahsi geçen ha-
ber ajansları ile benzer tondaki içerikleriyle 
Türkiye’nin su politikasına sistematik bir 
tavırla yaklaşmıştır.

İran’ın reformcu gazetelerinden Etemad 
Online, “Ilısu Barajının Ne Tür Sonuçları 
Olacak” başlığı altında barajın sözde etkile-
rine dair bir infografik hazırlamıştır. Bu içe-
rikte barajın, İran ve Irak özelinde ciddi so-
nuçları olacağı ithamları yer almaktadır. Re-

formcu gazetelerden bir diğeri olan Âftab-i 
Yezd de Ilısu’yu “ölüm acısına son veren dar-
be” olarak itham etmiştir. İran basınında yer 
alan bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuş-
ması, İran basınının içeriklerinde ifade edil-
mek istenenden farklı yansıtılmıştır. “Ölüm 
Çanı, Su Savaşı, En Tehlikeli Baraj” gibi suç-
lamalardan oluşan başlıklara ve içeriklere 
bakılacak olursa muhafazakârların, konuya 
oldukça sert söylemler üzerinden yaklaştığı 
görülmektedir. Reformcuların da konuyu 
benzer şekilde işlemesi ve söylemlerin mu-
hafazakârlar ile benzerliği ise dikkat çekici-
dir. Bunlara ek olarak Ekber Genci gibi yurt 
dışında yaşayan sistem muhaliflerinin de 
İranlıların argümanları üzerinden söylem 
geliştirdiği görülmektedir. Bu genel duruş, 
Türkiye’nin sınıraşan su politikalarına karşı 
sistematik ve ortak bir tavrı göstermektedir.

İran, elzem durumlar hâricinde gündeme 
getirmese de Fırat-Dicle havzasının önemli 
bir kıyıdaşıdır. Dicle Nehri’nin kolları üze-
rinde baraj faaliyetleri olan ülkenin, Irak 
ile ciddi anlaşmazlıkları bulunmaktadır. 
Araştırmalara göre İran, suyun bir kısmını 
merkeze yönlendirmek için barajlar inşa 
etmekte ve bu da Irak için yaşanan su kıt-
lığının bir nedenini oluşturmaktadır. Iraklı 
yetkililere göre İran, Dicle’nin iki kolu olan 
Küçük Zap ve Sirwan nehirlerindeki faali-
yetleriyle Dicle’nin yönünü değiştirmekte-
dir. İran, Küçük Zap Nehri’nin sularını yaz 
aylarında kesmektedir ve bu tutumunu, di-
ğer çeşitli nehirleri için de uygulamaktadır. 
Diyala Nehri üzerinde inşa ettiği Daryan 
ve Garan barajlarıyla da nehir akımını %75 
oranında azaltmıştır. Bu durum, Irak’taki 
Darbendikan ve Hemrin barajlarının hid-
roelektrik üretme ve sulama suyu sağlama 
kapasitelerini büyük oranda ortadan kaldır-
mıştır. Raporlar; İran’ın baraj faaliyetleri-
nin, sosyal ve çevresel yıkıma yol açacağına 
işaret etmektedir. Bunu destekler nitelikte, 
Irak Su Kaynakları Bakanlığından da ko-
nuya ilişkin “Şattülarap’ın tuzluluğundaki 
artış, İran’ın su tahliyesinden kaynaklanı-
yor ve milyonlarca balığın ölümüne ve ciddi 
çevresel bozulmaya neden oluyor.” şeklinde 
açıklamalar gelmiştir. Bugün İran, dünyada 

en çok baraj yapan ülkelerden biridir. Irak’a 

akan nehirler üzerinde de çok sayıda baraj 

inşa etmiştir. Eski Irak Su Kaynakları Baka-

nı Hassan Al-Janabi; bir açıklamasında İran 

barajlarının, küçük ancak çok sayıda oldu-

ğunu ve toplu olarak tek bir büyük baraj iş-

levi gördüğünü söylemiştir. Irak, İran’ın sı-

nıraşan sulardaki faaliyetlerini, uluslararası 

yasaları ihlal etmek olarak tanımlamakta-

dır. Son olarak Irak Su Kaynakları Bakanlığı; 

İran’ı, aralarındaki su krizini çözemedikleri 

ve diplomatik çabaları engelleyen anlaşma 

yöntemleri nedeniyle son çare olarak Ulus-

lararası Adalet Divanına şikâyette buluna-

cağını, gerekli talebin Irak Dışişleri Bakan-

lığına iletildiğini açıklamıştır. Su Kaynakları 

Bakanı Al-Hamdani verdiği bir demeçte; 

Bağdat’ın, Türkiye ile görüşmelerinden 

iyi sonuç alındığını ancak İran’la anlaşma 

sağlanamayacağını belirtmiştir. Demeçte; 

İran’ın sınıraşan sular üzerindeki eylemleri-

nin, Irak ekonomisinde ve bölge nüfusunda 

onarılmaz hasara yol açtığı ifade edilmiştir. 

İran ile Türkiye, sınıraşan su politikalarında 

farklı yöntemler izlemektedir. İran, ken-

di topraklarından doğup Irak’a akan nehir 

sularını büyük oranda keserek ülke içine, 

diğer havzalara transfer etmektedir. Öte 

yandan Türkiye’nin sınıraşan sularda böyle 

bir politikası bulunmamaktadır.

Sonuç olarak Orta Doğu’nun önemli su 

havzalarından olan Fırat-Dicle havzası, 

su stresi çeken bir bölgede bulunması ne-

deniyle kıyıdaşların ilişkilerinde öncelikli 

bir konuma sahiptir. İklim değişikliği ve 

nüfus artışının yarattığı baskı göz önünde 

bulundurulursa su meselesinin neden sert 

söylemler üzerinden yürütüldüğü anlaşıla-

bilir. Fakat 2000’li yıllar itibarıyla sınıraşan 

suların kullanımında iş birliği süreci yürüt-

menin, her bir kıyıdaş için kazan-kazan du-

rumu sağlayacağı bilinen bir gerçektir. İran 

da zaman zaman resmî kanallar aracılığıyla 

Türkiye ile teknik konularda iş birliği ama-

cıyla önerilerde bulunmaktadır. Türkiye, 

bugün sınıraşan su politikalarında, resmî 

su politikası çerçevesinde bölgesel iş birliği 

sürecine devam etmektedir. İ
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2018 yılında ABD’nin Nükleer Anlaşma ola-
rak da isimlendirilen Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı’ndan (KOEP) çekilmesi ve hemen ar-
dından eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 
ekibi tarafından Tahran’a yönelik “maksi-
mum baskı” politikası olarak isimlendirilen 
oldukça katı yaptırımları devreye sokması 
gerek İran’ı gerekse de İran ile ticari faaliyet-
te bulunan çok sayıda ülkeyi etkiledi. Mak-
simum baskı politikası kapsamında Avru-
palı şirketler, İran ile ticari ilişkilerini büyük 
oranda bitirmiştir. Her ne kadar AB liderleri, 
verdikleri demeçlerde AB’li şirketlere İran ile 
ticari ilişkilerini devam ettirmelerine yönelik 
tavsiyelerde bulunmuş olsa da AB’li şirket-
ler, ABD ile ticari ilişkilerini riske atmamak 
için İran ile ilişkilerini büyük oranda dur-
durmuştur. Geçmiş dönemlerde ABD resmî 
mahkemeleri, üçüncü ülkelerde mukim bazı 
şirketlerle ilgili soruşturma başlatmış ve bu 
şirketlerden bazıları; işin, mahkeme aşa-
masına gitmemesi için anlaşma yapmayı ve 
ciddi para cezası ödemeyi kabul etmiş; bazı-
larıysa mahkeme süreçleri sonrasında ABD 
mahkemelerince cezalandırılmıştır.

İran ile iş yapmanın yaptırımlar nedeniy-
le doğurduğu riskler, iş dünyasında çok iyi 
bilinmektedir. Ticari işlemler, uluslararası 

ticaret normları çerçevesinde hazırlanan 
şeffaf ve belirli ilkeler çerçevesinde açık 
bir şekilde yapılan kontratlarla düzenlen-
mektedir. Ancak üçüncü ülkelerde yer alan 
şirketler ya İran ile ticari işlem yapmaya 
yanaşmamakta ya da normal prosedürlerin 
dışında gizli ve hatta dolambaçlı yollardan 
ticaret yapmayı tercih etmektedir. Süreç 
içinde yaptırımları baypas edecek mekaniz-
malar icat edilmiş ve bu mekanizmalar sa-
yesinde tüm risklere rağmen bazı işletmeler, 
İran’la ticari faaliyet yapmaya devam etmiş-
tir. İtalyan Eni şirketi, 2019 yılında yaptırım-
ları baypas etmesiyle bu konu bağlamında 
gündeme geldi.

Roma merkezli Eni SpA ya da kısaca Eni, 
1953 yılında kurulmuştur ve ağırlıklı olarak 
petrol, doğal gaz ve petrokimya alanlarında 
faaliyet gösteren en büyük İtalyan petrol şir-
ketlerinden biridir. 70’ten fazla ülkede faali-
yet gösteren Eni, satış açısından Avrupa’nın 
en büyük petrol şirketlerinden biridir.

Bloomberg tarafından yakın tarihte açıkla-
nan rapor; Eni’nin, 2019 yılında Irak petro-
lü adı altında İran petrolünü satın aldığını 
göstermektedir. Ancak İtalyan petrol devi, 
bu ticari işlem sürecinde petrolün Irak’tan 
alındığını ve bu yüzden yaptırımları delmek 
gibi bir kasıtla yapılmadığını belirtmiştir. 
Bloomberg’ün raporuna göre Eni, yaklaşık 
iki yıl önce görünüşe göre Irak’tan gelen 
yaklaşık 700.000 varil İran petrolü sevkiyatı 
yapmıştır. Uydu takibi de dâhil olmak üzere 
yapılan başka araştırmalardan sonra ham 
petrolün aslında İran menşeli olduğu ortaya 

çıkmıştır. Eni şirketinde durum fark edildik-
ten hemen sonra Petrol Ticareti Operasyon-
ları Müdürü Francesca Delladio’nun ve onun 
amirinin görevine son verilmiştir.

Eni’nin ABD yaptırımlarını ihlal ettiğine iliş-
kin detaylar, eski Eni Petrol Ticareti Operas-
yonları Müdürü Delladio’nun, şirkete Lond-
ra’da bir mahkemede dava açmasının ardın-
dan ortaya çıkmıştır. Bu davada Delladio; 
Eni şirketinin, “Irak’tan ithal edilen petrolün 
satın alınması sürecinde yaptırımları deldi-
ği için görevden almasının adil olmadığını” 
iddia etmiştir. Ancak Eni tarafından mahke-
meye verilen savunmada “Delladio’nun, şir-
ketin rafinaj ünitesine getirilen 700.000 varil 
petrolün her ne kadar Irak’tan ithal edilse de 
yapılan testler sonucunda asıl kaynağının 
İran olduğunun anlaşılmasına rağmen bu 
bilginin Delladio tarafından saklandığı ge-
rekçesi ile işten kovulduğu” belirtilmiştir. 
İtalyan petrol devi tarafından basına yapılan 
açıklamada, “Eni’nin kurumsal olarak petrol 
ambargosunu ihlal etmek gibi bir amacının 
olmadığı ve ortaya çıkan bu durumun, ta-
mamen ilgili yöneticilerin bazı şeyleri gizle-
mesinden kaynaklandığı” belirtilmiştir.

Buradan şu iki sonuç ortaya çıkmaktadır:

1. İtalyan şirketin İran ham petrolünü 
Irak’tan satın almış olması, İran’ın Irak’ta-
ki siyasi-ekonomik nüfuzunun ne denli 
etkili olduğunu göstermektedir.

2. Eni gibi dünya devi bir firmanın dahi ABD 
yaptırımlarından bu denli çekinmesi, 
yaptırımların pozitif hukuk bağlamında 
meşruluğundan ziyade ABD’nin küresel 
gücünden kaynaklanmaktadır.

Yaptırımların baypas edilmesi için akıllı ve 
dolaylı yollar bulunmaya çalışılsa dahi İran, 
yaptırımlardan dolayı her yıl ortalama 50 
ila 70 milyar ABD doları zarara uğraması-
nın yanında yaptırımları baypas etmek için 
de ayrıca bir bedel ödemektedir. Yakın dö-
nemde İran’ın eski Yol ve Şehircilik Bakanı 
Abbas Ahundi verdiği bir demeçte, son 16 
yılda yaptırımları baypas etmek için İran’ın, 
300 ila 400 milyar ABD doları arasında bir 
işlem maliyeti ödemek zorunda kaldığını 
belirtmiştir. İ

Yasir Rashid

HABER ANALİZ 
17.11.2021

Petrol Devi Eni’nin 
İran Petrolü Alımı
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Celal Âl-i Ahmed, 2 Aralık 1923 tarihinde 
geleneksel bir ulema ailesinin ferdi olarak 
Tahran’da dünyaya geldi. Tahsil hayatına 
dinî eğitim alarak başlayan Âl-i Ahmed 
daha sonra modern eğitim veren okulla-
ra girdi. Lise eğitimini Darülfünunda gece 
derslerine devam ederek tamamladı. Baba-
sının isteğiyle dinî eğitimini tamamlamak 
üzere Necef’e gitti. Birkaç ay geçmeden 
Tahran’a dönerek eğitimini Danişsera-yı 
Âli’nin edebiyat şubesinde tamamladı. Ce-
lal Âl-i Ahmed, o yıllarda yaptığı öğretmen-
lik mesleğinin yanı sıra Tahran Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesine bağlı olan Müessese-i 
Tahkikat-ı İçtimai (Toplumsal Araştırma-
lar Enstitüsü) kurumu ile çalışmaya başla-
dı. Âl-i Ahmed aynı zamanda Danişsera-yı 
Âli, Danişsera Mamazan Şubesi, Danişke-
de-i Ulum-ı Terbiyeti ve Hünersera-yı Âli 
Narmek Şubesi gibi okullarda bir süre öğ-
retmenlik yaptı. Gençlik yıllarında Ahmed 
Kesrevi’nin eserlerini okuyup 1940’ların 
özgür siyasi ortamında dinden koparak Tu-
deh Partisinin saflarına katıldı. Âl-i Ahmed 
daha sonra Eprim İshak ve Halil Meliki ile 
birlikte Tudeh Partisinden ilk ayrılanlardan 

oldu. Siyasi faaliyetlerine Meliki’nin yanın-
da Partinin yayın organında yazar olarak 
devam etti. Âl-i Ahmed’in yazılarında ele 
aldığı konular arasında toplumsal ayrımcı-
lıkların ortadan kaldırılması ve dış güçlerin 
müdahaleleriyle mücadele başı çekiyordu. 
Muzaffer Bekayi’nin liderliğindeki Hizb-i 
Zahmetkeşan-ı Merdom-ı İran (İran Hal-
kı Emekçiler Partisi) isimli partide çalışıp 

Muhammed Musaddık’ın başbakanlığı dö-
neminde İran petrolünün millîleştirilmesi 
olaylarına katıldıktan sonra aktif siyaset-
ten çekilerek telif ve tercüme eserler kale-
me almaya başladı. Âl-i Ahmed, o yıllarda 
İranlı kadın öykücülerden Simin Danişver 
ile evlendi. Daha sonra Ahmed Ferdid’in 
çevresine dâhil olarak Ferdid’in “garbze-
delik”, “yerlilik”, “millî gelenekçilik” gibi 
düşüncelerinin takipçisi oldu. Âl-i Ahmed 
ayrıca Batı ülkelerine ve İsrail, Sovyet Rus-
ya gibi ülkelere seyahatler gerçekleştirerek 
izlenimlerini Azrail’in Vilayetine Yolculuk, 
Sefer-i Rus gibi eserlerinde kaleme aldı. Bu 
seyahatler, Âl-i Ahmed’in düşüncesinde 
önemli izler bıraktı. Âl-i Ahmed “İran Ya-
zarlar Birliği”nin (Kanun-i Nevisendegan-i 
İran) de kurucularından biridir. Araştırma 
ve yazıyla geçen bir ömrün ardından 9 Eylül 

1969’da İran’ın kuzeyindeki Gilan ilinin Esa-
lem kasabasında vefat etti.

Âl-i Ahmed, düşünsel ve siyasal faaliyetleri-
ni Doğu-Batı ayrımına dayandırarak emper-
yalist ve yağmacı Batı’ya karşı yerliliği; İran 
kültürü, coğrafyası ve edebiyatını savunur. 
O, bu uğurda Batı emperyalizmine bağımlı 
olmakla itham ettiği Pehlevi rejimine mu-
halefet etmiştir. Ahmed Ferdid’in garbzede-
lik düşüncesini de aynı amaçla benimseyip 
siyasi bir itiraz programına dönüştürmüş-
tür. Âl-i Ahmed’in garbzedelik düşüncesin-
de bir yandan Lenin’in fikirlerinin öte yan-
dan da Şiiliğin modernite karşıtı duruşunun 
etkisi göze çarpar. Âl-i Ahmed’in dinî ve si-
yasi (Tudeh Partisi, Hizb-i Zahmetkeşân-ı 
Millet-i İran) çevrelerdeki tecrübeleri; onu, 
Şiiliğin siyasal yorumunu ideolojik bir araç 
olarak kullanmaya yöneltmiştir. Âl-i Ah-
med’e göre Meşrutiyet Hareketi, Batı em-
peryalizminin İran’ı istilasının bir nişanesi 
olup İran’ın geleneksel Doğulu-Müslüman 
kimliğini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. 

Buna bağlı olarak Âl-i Ahmed, Batıcılık ve 
Batı teknolojisine karşı geleneğin modern 
biçimlerle yeniden inşasını savunur. Âl-i 
Ahmed, Batı teknolojisinin çevreye ve hal-
kın yaşamına verdiği zarara dikkat çeker. 
Ayrıca ona göre Batı teknolojisi; İranlıların 
düşünce, sanat, edebiyat ve kültürünü orta-
dan kaldıracaktır.

Âl-i Ahmed’e göre İranlılar “öteki yaban-
cı” Batılılar ile “İran’ın hakiki Doğululuğu” 
düşünceleri arasında sıkışmıştır. Âl-i Ah-
med, Doğu-Batı ötekileştirmesi ile yabancı 
Batı-hakiki Doğu arasındaki zıtlığı, İran’ın 
kadim tarihine kadar götürür. Sonuç olarak 
Âl-i Ahmed’e göre İranlıların bu sıkışmış-
lıktan kurtulmaları ve kimlik meselelerinin 
çözümü için garbzedeliğe karşı koymaları 
gerekir. Âl-i Ahmed, benimsediği siyasi ve 
entelektüel tutuma bağlı olarak İranlı ay-

Ali Asghar Haghdar

GÖRÜŞ 
24.11.2021

Celal Âl-i Ahmed ve 
Modernite Karşısında
Yerlilik Düşüncesi

Âl-i Ahmed kimilerine göre Garbzedegi adlı eserinde, 
Batı emperyalizminin yanında İran içindeki istibdat ile 
mücadelenin de manifestosunu sunmuştur.
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dınları, Batı’nın istilasının ürünü ve Doğu 
asaletinin düşmanı olarak görür.

Âl-i Ahmed kimilerine göre Garbzedegi 
adlı eserinde, Batı emperyalizminin yanın-
da İran içindeki istibdat ile mücadelenin 
de manifestosunu sunmuştur. Âl-i Ahmed, 
diğer taraftan mevzubahis konuları İran’ın 
entelektüel tarihine eleştirel bir bakış açı-
sıyla ele alır. Ona göre İranlı aydınlar, Batı 
düşünce ve teknolojisini yerlileştirmeye ça-
lışmayıp “öteki” olarak nitelendirilebilecek 
emperyalizm ile teoride ve pratikte birlikte 
hareket etmiş ve garbzedelik tavrının başlı-
ca temsilcileri olmuşlardır.

Âl-i Ahmed’in garbzedegi düşüncesinin 
bir başka yönü de İranlı-Doğulu kimliğini 
ortaya koymasıdır. Âl-i Ahmed, bu kimliği 
Batıcı fikirlerden uzak, İran’ın tarihsel de-
vamlılığını sağlamak adına gündeme getirir. 
Kendisinden önce Pehlevi rejimi, muhalif 
aydınlar, okuryazarlar ve teknokratlar; İran-
lı-Doğulu kimliğini modern dünya ile yeni 
siyasi, sosyal ve millî kimliklerden etkile-
nerek şekillendirmeyi amaçlamışlardı. Âl-i 
Ahmed ise İranlıların tarihî kimliğini yerli 
ve millî bir surette güncellemeye çalışmıştır.

Âl-i Ahmed, İranlı aydınlara yönelttiği garb-
zedelik eleştirisine bağlı olarak İran’ın tarihî 
ve kültürel mirasını kaybedilmiş kavram ve 
kurumlar olarak görüp bunların modern 
Batı medeniyetinin şiddetli tesiri altında 
bulunduğunu veya Batı medeniyetine yenil-
diğini düşünür. Bu düşünceden hareketle 

üçüncü dünya ülkelerinin yağmalanması ve 
sömürgecilikle mücadeleyi, yerli düşünce ve 
siyaset geleneği ile yurtsever devletin oluşu-
mu süreçleriyle birleştirir. Âl-i Ahmed, Ba-
tı’nın “hediyesi” olarak gördüğü makineleş-
menin, İran’ın tarihsel ve kültürel mirasını 
ortadan kaldırdığını ileri sürer.

Âl-i Ahmed, hastalık olarak nitelediği garb-
zedeliğin esaslarını bu hastalığın yarattığı 
sorunlara ve hastalığa yakalanmaya hazır 
ortama vurgu yaparak tahlil eder. Âl-i Ah-
med, bu iki hususa bağlı olarak İranlı aydın-
ların Batı ile mücadeledeki yetersizliklerine 
işaret eder. Garbzedegi adlı eserinde bu 
durumu şöyle ifade eder: “Biz, tarihî ve kül-
türel kimliğimizi teknoloji ve onun saldırısı 
karşısında koruyamadık, hatta bozguna uğ-
radık. Mesele şu ki biz yeni çağların bu he-
yulası karşısında akıllı ve bilinçli bir tutum 
geliştiremedik. Batı medeniyetinin felsefe, 
esas ve mahiyetini anlamadıkça tıpkı aslan 
postuna bürünmüş eşek gibi yalnızca görü-
nüşle yetinerek Batıcılık oynayacağız.” (Âl-i 
Ahmed, 1976, s. 28).

Âl-i Ahmed her ne kadar Batı’ya ve Batıcılı-
ğa karşı çıkıyor olsa da kendisi de Batı kül-
türünün kavramlarını kullanmaktan geri 
durmaz. O, hayatı boyunca modern meto-
dolojiden yararlanarak birçok antropolojik 
monografi hazırlamış ve bunları kitap ola-
rak yayımlamıştır. Tât-neşînha-yı Bolûk-u 
Zehrâ (Puyin-şehr’de Yaşayan Tat Halkı 
Hakkında) ve Cezîre-i Hârk Dürr-i Yetim-i 
Halîc-i Fârs (Hark Adası: Basra Körfezi’nde 

Bir İnci) kitapları bu monografilere örnektir. 
Âl-i Ahmed, siyaset ve antropoloji konula-
rındaki yazılarının dışında Nun ve’l-Kalem, 
Zen-i Ziyadi, Müdir-i Medrese gibi roman 
ve öykü türlerinde de eserler vermiştir. Âl-i 
Ahmed, düşüncelerinin bir kısmında Batılı 
sosyolog ve düşünürlerin tesiri altındadır. 
Âl-i Ahmed’in Jean Paul Sartre ve Albert 
Camus gibi düşünürlerin eserlerini Farsça-
ya tercüme etmesi, bir bakıma varoluşçuluk 
akımının etkisinde olduğunu gösterir. Âl-i 
Ahmed’in; makineleşme hakkındaki dü-
şüncelerinde Karl Marx, teknolojinin tahrip 
edici ve insani olmayan niteliğine ilişkin 
görüşlerinde Martin Heidegger ve üçüncü 
dünya ülkeleri ile Batı’nın bu ülkelere karşı 
sömürgeci emellerine ilişkin yazılarında da 
Jean Paul Sartre gibi filozofların etkisi bu-
lunmaktadır. Esasen Âl-i Ahmed’in düşünce 
ve yazı dünyası “tersine oryantalizm ve ok-
sidantalizm” olarak adlandırılmaktadır. Ne 
var ki Âl-i Ahmed hiçbir zaman fikirlerini 
teorik bir çerçeveye oturtamayıp doğru ve-
rilerle destekleyememiştir. Ne Garbzedegi 
ne de Der Hıdmet ve Hıyanet-i Rûşenfikran 
(Aydınların Hizmet ve Hıyaneti Hakkında) 
eseri karmaşık, slogan ve heyecana dayalı 
olma hâlinden ileri gidememiştir. Âl-i Ah-
med saf Doğulu kimliğe dönüş düşüncesini 
bir çerçeveye oturtamadığı gibi bu düşünce-
nin muhtelif tarihsel ve felsefi çelişkilerini 
gündeme getirmiştir. Âl-i Ahmed; eserlerin-
de ele aldığı meselelerde geleneksel Doğu 
ile modern Batı, dinî Doğu ile tarihî Doğu 
arasında kalmış ve Batı teknolojisi, kültü-
rü ve medeniyeti karşısında ne yapacağını 
bilemez bir duruma gelmiştir. Âl-i Ahmed, 
garbzedegi düşüncesini siyasallaştırıp ay-
dınları Batı’ya bağımlı olmakla itham ede-
rek gelenekçi ve Batı karşıtı İslamcılarla Şah 
rejimine karşı olan komünistlere aradıkları 
fırsatı vermiştir. Âl-i Ahmed; Batı Karşısında 
Asya, Butha-yı Zihni ve Hatıra-yı Ezeli (Zih-
nin Putları ve Ezeli Hatıra) eserlerinin yaza-
rı Daryuş Şayegan ve Ançe Hod Daşt (Kendi 
Sahip Olduğu…), Gurbet-i Garbi (Batı Gur-
beti) gibi kitapların yazarı İhsan Neraki gibi 
Batılı eğitim almış kişilerle birlikte Batı’ya 
ve Batıcılığa karşı İslam Devrimi’nin siyasi 
ve düşünsel temellerini oluşturmuştur. İ
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15 Kasım 2021 tarihinde “Ailenin Korunması 

ve Nüfusu Gençleştirme Yasası” Cumhur-

başkanı İbrahim Reisi tarafından onaylana-

rak uygulanması için Sağlık, Tedavi ve Tıbbi 

Eğitim Bakanlığı ile Kadın ve Aile İşlerin-

den Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na 

gönderildi. Bu Yasa, 16 Ekim 2021 tarihinde 

Meclis tarafından kabul edilmiş ve 1 Kasım 

2021 tarihinde Anayasayı Koruyucular Kon-

seyi (AKK) tarafından 7 yıl süreyle uygu-

lanmak üzere onaylanmıştır. Çocuk sahibi 

olan kişilere bazı finansal ve iş avantajları 

sağlayan Yasa, 73 madde ve 81 fıkradan oluş-

maktadır.

Yasa’yla getirilen bazı yasak ve önlemler, 

insan ve kadın hakları savunucularını en-

dişelendirmiş durumdadır. Getirilen eleşti-

rilerin başında; kürtajın, zorunlu hâller dı-

şında yasaklanması ve doktorlardan oluşan 

bir komitenin, anne sağlığının tehlike al-

tında olması durumunda verecekleri karara 

bağlanmasıdır. Diğer eleştiriler ise gebeliği 

önlemekte kullanılan ilaçların eczanelerde 

satışının sınırlanması, bu ilaçların bedava 

dağıtımının engellenmesi ve doğum kont-
rol yöntemlerinden olan erkeklerde vazek-
tominin, kadınlarda tubektominin yasak-
lanmasıdır.

Bu Yasa; kadınları, her ne kadar çocuk sa-
hibi olmaları için zorlamasa da getirdiği 
önlem ve yasaklarla daha fazla baskı altında 
bırakacaktır. İnsan Hakları İzleme Örgütü; 

Yasa’yı, kadın haklarının ihlali olarak nite-
lendirmiş ve İranlı yetkilileri, insan hakları-
nı kısıtlayan hususları “derhâl” kaldırmaya 
çağırmıştır. Örgütün, Yasa’yla ilgili yaptığı 
açıklamada “Yasal ve güvenli kürtaja erişi-
min yasaklanması, kadınların ve kız çocuk-
larının yaşamlarını ve sağlıklarını tehlikeye 
atıyor.” denilmektedir. Açıklamaya göre üc-
retsiz doğum kontrol haplarının dağıtımı-
nın yasaklanması, istenmeyen doğumlara 
yol açacak ve anne ölüm oranlarını artıra-
caktır. BM uzmanları, kürtajın suç sayılma-
sının kadınların hamileliklerini sonlandır-
maya çalışmasını engellemediğinin, bunun 
yerine “tehlikeli ve gizli şartlar altında ger-
çekleştirilen kürtajı artırdığının, kadınların 
ve kızların hayatlarını tehlikeye attığının” 
altını çizmektedir. İranlı yetkililere göre 
İran’da, yılda 300.000 ila 600.000 kürtaj ya-
sal yöntemler dışında yapılmaktadır.

Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Ge-

netik Daire Başkanı Eşref Semavat, Yasa’nın 

anormallikleri, ölümleri ve sakatlıkları ar-

tıracağını iddia etmiş; 53 ve 56. maddelerle 

doğum kontrolüyle ilgili diğer maddelere 

atıfta bulunarak Yasa’nın genetik bağlamın-

da tartışmalı olduğunu vurgulamıştır. Ya-

sa’nın 53. maddesinde, bebekte olabilecek 

birçok anormalliğin tespit edilmesini veya 

bebeğin sağlık durumunun gösterilmesini 

amaçlayan fetal tarama kısıtlanmış ve hatta 

yapılması zorlaştırılmıştır. Bu tarama, en-

gelli çocuk doğumunu azalttığından dolayı 

önemlidir. İran Refah Örgütüne göre fetal 

tarama yöntemiyle 7.000 engelli çocuğun 

doğumu engellenmiştir.

Yasa’nın 56. maddesinde, zorunlu durumlar 

hariç kürtaj yasaklanmış ve uyulmaması du-

rumunda, İslam Ceza Kanunu’na göre para 

veya hapis cezasına; işlemi gerçekleştiren 

doktor, ebe ve hemşirenin ruhsatının ipta-

line neden olacağı belirtilmiştir. Ayrıca 61. 

maddede, fetüslerin veya annelerin fiziksel 

bütünlüğüne zarar verecek girişimlerin suç 

olduğu ve İslami Ceza Kanunu’nun 286. 

maddesine tabi tutulacağı vurgulanmıştır. 

Bu madde, “kişinin beden bütünlüğüne 

Ahmad Jawid Türkoğlu

HABER ANALİZ 
25.11.2021

Ailenin Korunması ve 
Nüfusu Gençleştirme Yasası 
Üzerine Tartışmalar

Ailenin Korunması ve Nüfusu Gençleştirme Yasası’yla 
getirilen bazı yasaklar ve önlemler, insan ve kadın 
hakları savunucularını endişelendirmiş durumdadır.
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karşı cinayet” olarak yorumlanırsa idam ce-
zası da verilebilecektir.

İran’da nüfus artış hızının düşmesi, hükû-
meti ve Devrim Rehberi Hamenei’yi endi-
şelendirmiş durumdadır. Hamenei, son yıl-
larda İran’ın genç nüfus ihtiyacını defalarca 
vurgulamış ve nüfusun yaşlanması konu-
sunda uyarılarda bulunmuştur. Kendisi, 3 
Şubat 2021 tarihinde yaptığı bir konuşmada 
“çocuk sahibi olmanın, ülkenin hayati bir 
ihtiyacı” olduğunun altını çizerek yetkili-
leri bu yönde tedbirler almaya çağırmıştır. 
Ayrıca doğrum oranının ülke için stratejik 
bir konu olduğunu defalarca vurgulamış ve 
nüfusun en az 150 milyon olması gerektiğini 
belirtmiştir.

Diğer benzer toplumsal sorunlarda olduğu 
gibi kadın, aile, çocuk ve cinsel sağlık gibi 
konularda resmî makamların konuların 
bilimsel nitelikleri ile ilgilenmedikleri, uz-
manların raporlarını dikkate almadıkları ve 
mutat olduğu biçimde meseleyi politik-gü-

venlikçi bakış açılarıyla değerlendirdikleri 
görülmektedir. Her ne kadar kadınların 
doğum kontrolünün ve kürtajın engellen-
mesine dönük çabalar dışarıdan dinî ge-
rekçelerle meşrulaştırılmaya çalışılsa da 
burada asıl sorunun, İran’ın genç nüfusa 
olan ihtiyacı olduğu açıktır. Amaçlanan 150 
milyonluk nüfusun, jeostratejik beklentiler 
açısından gerekli olduğu düşünülmektedir. 
Öte yandan resmî planlar yapılırken bu nü-
fusun getireceği ekonomik baskı, yoksulluk, 
kürtajın yasaklanmasından doğacak tıbbi 
ve psikolojik sonuçlar, genç çiftlerin karar 
alma haklarının elinden alınması gibi un-
surların yaratacağı ailevi problemler ise göz 
ardı edilmektedir. Genç nesillerin neden 
çocuk sahibi olmak istemediğini ve İran’da 
nüfus artış hızının neden düşmekte oldu-
ğunu araştırmak yerine tipik bir davranış 
kalıbı olarak ödül ve ceza yöntemleriyle nü-
fusun artırılmaya çalışılması, sosyal sorun-
lara yukarıdan müdahaleci çözümler arama 
geleneğini temsil etmektedir. İ
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KOEP (Kapsamlı Ortak Eylem Planı, Nük-
leer Anlaşma) müzakerelerinin yedinci 
turu, 29 Kasım tarihinde Viyana’da başla-
yacak. ABD ve İran’ın, KOEP’in canlandı-
rılmasına ilişkin bir anlaşmaya varıp vara-
mayacağı konusu, yeniden gündemi işgal 
etmeye başladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ağus-
tos 2021 başlarında görevi devraldığından 
bu yana yeni İran hükûmeti, Viyana’daki 
KOEP müzakerelerinde fazla aktif değildi. 
Cumhurbaşkanı Reisi, haziranda seçimi 
kazanmasını takiben yeni hükûmetin dış 
politikasının, KOEP ile sınırlı olmayacağını 
net bir şekilde ortaya koymuştu. Bununla 
beraber İran, KOEP müzakerelerine dön-
meye karşı olmadığını birçok kez yineledi. 
Reisi yönetimi, ABD’nin öncelikle İran üze-
rindeki haksız yaptırımları kaldırması ve 
görüşmelere önceki müzakerelerde olduğu 
gibi olumlu sonuç doğurmayacak bir şekil-
de devam etmenin hiçbir anlamı olmadığı 
konularında ısrarcı oldu. İran aynı zamanda 
Viyana’da gerçekleşecek olan önümüzde-
ki KOEP müzakerelerinin; füze geliştirme 

programını ve bölgeye yönelik politikasını 
kapsamayacağına inanıyor.

Önümüzdeki Viyana görüşmeleri ve görüş-
melerin daha önceki altı oturumu arasın-
daki farklardan birini, İran hükûmetinin ve 
hükûmetin başmüzakerecisinin değişmiş 
olması teşkil ediyor. İran’ın yeni başmüza-
kerecisi ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali 
Bakıri Keni’nin, İran’ın nükleer haklarını 

daha keskin bir şekilde savunan daha zorlu 
bir diplomat olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda ABD, İran’ın Viyana’daki 
müzakere masasına geri dönmesini sağla-
mak için Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Al-
manya, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Kon-
seyi (KİK) ülkeleri ve Çin ile iletişimini sür-
dürdü. ABD’nin İran Özel Temsilcisi Robert 
Malley, 25 Ağustos’ta verdiği bir röportajda, 
“Eğer Tahran da benzer bir tavır takınırsa 
ABD’nin ‘zor konularda’ taviz vermeye hazır 
olduğunu” ifade etti.

Aslında ne ABD ne de İran, KOEP’in canlan-
dırılmasından vazgeçmek istiyor. KOEP’in 
getirdiği kısıtlamaların olmaması, İran’ın 
nükleer projesini kontrol etmeyi çok daha 

zorlaştırır ki bu elbette ABD’nin görme-
yi beklediği bir tablo değil. Aynı zamanda 
Tahran’ın, KOEP’e tam olarak uymaya geri 
dönmemesi hâlinde İran üzerindeki ABD 
yaptırımları devam edecektir. Mevcut du-
rumda Washington’ın KOEP’e dönme ta-
lebi, Tahran’ınkinden daha acil görünüyor. 
ABD’nin “maksimum baskı” politikasının 
İran üzerinde yarattığı ciddi etki ile İran, es-
kiden KOEP’in canlandırılmasına ABD’den 
daha hevesliydi. Fakat önceki Viyana gö-
rüşmelerinin beklenen sonuçları doğurma-
ması, İran tarafında hayal kırıklığına sebep 

oldu. Ayrıca ABD’nin Afganistan’daki ba-
şarısızlığı yalnızca İran üzerindeki dış bas-
kıları azaltmakla kalmayıp ABD’nin Orta 
Doğu’daki çıkarlarının da düşüşe geçtiğini 
gösterdi.

Bunlara ek olarak KOEP’in ilgili hükümleri-
ne göre eğer Anlaşma’nın tarafları KOEP’in 
gerekliliklerini yerine getirmezse İran, nük-
leer programına yeniden başlama hakkına 
sahip. Aslında İran hâlihazırda bunu ger-
çekleştirmiş ve nükleer programında önem-
li ölçüde gelişme katetmiş durumda. İran 
ayrıca son yıllarda Doğu politikası üzerin-
deki vurgusunu artırırken Çin ve Rusya ile 
olan ilişkilerini giderek derinleştiriyor.

Bu yeni eğilimler, ABD ve müttefiklerini, 
İran’ın nükleer gelişiminin sebep olduğu so-

Dr. Hongda Fan 

GÖRÜŞ 
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Viyana’daki KOEP 
Müzakerelerinin Yedinci 
Turuna Yönelik Beklentiler

ABD ve İran, gerilimlerin azaltılmasına karşılıklı 
olarak ihtiyaç duyuyor. Viyana’da gerçekleşecek 
olan önümüzdeki KOEP müzakerelerine tedbirli bir 
iyimserlikle yaklaşılabilir.

Bu yazının bir kısmı, 25 Kasım’da Tehran 
Times’ta yayımlanmıştır. Yazı ayrıca Prof. 
Fan’ın, İRAM tarafından düzenlenen “İran’ı 
Ne Bekliyor: Nükleer Müzakerelerin Geleceği” 
başlıklı çevrim içi panelindeki konuşmasını da 
kapsamaktadır.
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runları ortadan kaldırmak için bir an önce 
KOEP’in yeniden canlandırılmasını isteme-
ye yönlendiriyor. İran’ın göz ardı edilemeye-
cek olan jeostratejik konumu da bu ülkele-
rin, İran ile normal ve iyi ilişkiler kurmak 
istemesine zemin sağlıyor.

Buna rağmen olması gereken ideal durum 
ile mevcut gerçeklik arasında hâlâ son dere-
ce büyük bir uçurum söz konusu. ABD’nin 
İran üzerindeki yaptırımları, yasalar tara-
fından destekleniyor ve bu yaptırımların 
hızlı bir şekilde başkanlık emriyle kaldırıl-
ması mümkün değil. Ayrıca ABD’de, İran ve 
KOEP karşıtı sesler de hâlâ varlığını sürdü-
rüyor. ABD’nin iç politikaları, İran üzerin-
deki yaptırımların kısa bir süre içinde kal-
dırılmasını güçleştiriyor. Diğer taraftan İran 
için de füzeler ve bölgeye yönelik politikalar 
ile ilgili meseleleri KOEP kapsamına almak 
zor görünüyor. Bunun yanı sıra İran’da da 
ABD ve KOEP karşıtı güçlü duygular varlı-
ğını koruyor. İran’ın iç politikaları da ABD 
ile mücadelede taviz vermeyi güçleştiriyor.

Bir diğer ifadeyle Washington ve Tahran’ın 
birbirlerinin kamu taleplerini karşılaması 
mümkün görünmüyor. Müzakerelerin ye-
dinci oturumunun sonuçsuz kalması ya da 
önemli ölçüde bir ilerleme kaydetmesi, te-
mel olarak ABD’nin ve İran’ın önümüzdeki 
görüşmelerde takınacakları tavra bağlı.

Hâlihazırda temkinli bir yaklaşım sergile-
yen İran, ABD’nin KOEP’e döndükten sonra 
bir daha geri çekilmeyeceği konusunda söz 

vermesini talep ediyor. Diğer tartışmalı ko-
nulara kıyasla ABD ve İran’ın bu konuda bir 
anlaşmaya varması mümkün. Üstelik ABD, 
yaptırımların bazılarını kaldırabilecek ve 
İran’a yurt dışındaki dondurulmuş varlık-
larının bazılarını geri alma konusunda yar-
dım edebilecek hareket alanına sahip.

İran’ın füzeler ve bölgeye yönelik politika-
ları konusunda ise ABD, yeni sorunları eski 
çerçevede çözmeyi bekleyemez. İran, bu iki 
konuyu KOEP müzakerelerinde tartışmayı 
kabul etmese bile KOEP müzakereleri dı-
şında bu iki meseleyi ele alacak yeni görüş-
meler başlayabilir mi? Eğer bu, ülkeyi daha 
istikrarlı ve daha iyi bir duruma getirecekse 
İran’ın, füze ve bölgesel politikalar konula-
rını tartışmaya açmayacağı kesin mi?

Siyasal tanınmaya ülke içinde ve sınır öte-
sinde ciddi bir biçimde ihtiyaç duyan Reisi 
yönetimi için herhangi bir kazanım sağla-
mayan konuşmalar bir anlam ifade etmi-
yor. Yeni İran hükûmetinin görüşmelerden 
beklenen sonuçları elde etmeye ihtiyacı var. 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 
bu ayın başında gerçekleştirdiği bir basın 
konferansında, KOEP müzakerelerinde kısa 
bir sürede anlaşmaya varmanın mümkün 
olduğunu fakat bunun için İran’ın etkin iş 
birliğinin gerektiğini ifade etmişti.

Açıkçası Washington’daki politikacıların; 
mevcut soruna, ABD’nin KOEP’ten tek ta-
raflı olarak çekilmesinin sebep olduğunu 
anlamaları gerekiyor. Ayrıca her geçen gün 

giderek daha fazla ülke, İran’a yönelik olan-
lar da dâhil olmak üzere ABD yaptırımlarına 
karşı çıkıyor. ABD’nin önümüzdeki KOEP 
müzakerelerine daha etkin katkılar sağla-
ması gerekiyor.

Önümüzdeki müzakerelerin önceki otu-
rumlar gibi sonuçsuz kalması durumunda 
İran’ın gelecekte bu tür müzakerelere yöne-
lik daha isteksiz olacağını öngörmek müm-
kün. Bunun yanında nükleer enerjiye dönük 
giderek artan ülke içindeki acil ihtiyaç do-
layısıyla İran’ın, nükleer programını güçlen-
dirmesi neredeyse kesin olarak görünüyor. 
Elbette bunun gerçekleşmesi durumunda 
ABD, İran üzerindeki yaptırımlarını kaldır-
mayacaktır. Bu durumda olay başladığı yere 
geri dönecektir.

Büyük güçlerin mevcut rekabet geçmişleri 
göz önünde bulundurulduğunda ABD’nin, 
İran üzerinde fazla kaynak harcamayacağı 
görülmektedir. Halkının memnuniyetsizli-
ği giderek artan ülke de gelişimi için daha 
iyi bir uluslararası çevreye ihtiyaç duyuyor. 
ABD ve İran’ın gerilimleri azaltmaya kar-
şılıklı olarak ihtiyaçları var. Bu bağlamda 
Viyana’da gerçekleşecek olan önümüzdeki 
KOEP müzakerelerine temkinli bir iyimser-
likle yaklaşılabilir.

Çinli bir bilim insanı olarak Çin’in, ABD-İ-
ran ilişkilerinin iyileşmesinden memnuni-
yet duyacağını düşündüğümü vurgulamak 
istiyorum. ABD-İran arasındaki ciddi bir 
ihtilaf aynı zamanda Çin-İran ilişkileri ve 
Çin-ABD ilişkilerini de kısıtlayacaktır. Ben-
ce ABD-İran ilişkilerinin normalleşmesi 
Çin’in lehine olacaktır. Huawei’nin Meng 
Wanzhou olayı da bu görüşü destekler ni-
teliktedir.

Gelecek dönemlerde de Çin, ABD ve İran 
ikili ilişkileri birbirlerini etkilemeye devam 
edecektir. Çin’in, ABD-İran ilişkilerine daha 
geniş bir çerçeveden bakması gerektiğine 
inanıyorum. Muhtemelen Çin’in, KOEP’e 
yönelik daima olumlu bir tavır takınması-
nın sebebi de budur. İ
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azer-

baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Er-

menistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 26 Ka-

sım’da Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gel-

di. Görüşmenin gündeminde Azerbaycan ve 

Ermenistan arasında devam eden Karabağ 

meselesi kaynaklı sorunlar vardı. Görüşme 

sonrasında yapılan açıklamalarda, toplantı-

da; önceki anlaşmaların uygulanması, böl-

gede istikrarın güçlendirilmesine ve barışın 

yeniden sağlanmasına yönelik atılan adım-

lar, ticaret, ekonomi ile ulaşım bağlantıları-

nın yeniden kurulması ve geliştirilmesinin 

çeşitli yönleri üzerinde durulduğu açık-

landı. Özellikle bölgede ekonomik hayatın 

yeniden canlandırılması için önemli olarak 

görülen kara ve demir yolu ticari bağlantı 

yollarının açılması, her üç liderin de açık-

lamalarında yer buldu. Nitekim söz konusu 

mesele geçtiğimiz aylarda sık sık gündemde 

yer etmiş ve bu konuda özellikle sınırlarında 

herhangi bir değişiklik istemediği yönünde 

açıklamalar yapan İran’dan ciddi tepkiler 

gelmişti.

Liderler, ortak basın açıklamasında görüş-

meye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Putin, üç lider arasındaki görüşmenin ol-

dukça yapıcı olduğunu belirterek “Hayati 

olduğunu düşündüğüm bir dizi konuda, 

anlaşmaya vardığımızı da vurgulamak is-

tiyorum.” dedi. Putin öncelikle iki devlet 

arasında sınır belirleme mekanizmalarının 

kurulması üzerinde durduklarını ve bunun, 

yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekle-

diklerini de sözlerine ekledi. İkinci olarak 

insani meselelerle ilgili de önemli gelişme-

ler kaydettiklerini belirten Putin, çatışma 

bölgelerindeki insanların hayatlarının nor-

male dönmeye başladığını ifade etti. Zira 

ateşkes sağlandığından beri bölgede geniş 

çaplı askerî çatışmaların yaşanmadığını 

belirten Putin, “Rus barış gücü ve Türk-Rus 

Ortak Gözlem Merkezi çalışmalarını sür-

dürüyor. En önemlisi, gelecekte huzurlu bir 

yaşam için koşulların yaratılıyor olmasıdır.” 

dedi. Son olarak bölgedeki ticari ilişkilerin 

yeniden canlandırılmasına yönelik ekono-

mik meseleler konusunda da anlaştıklarını 

açıklayan Putin, bölgedeki ekonomik bağ-

ların geliştirilmesi adına ilk adım olarak 
demir yolu ve kara yolu olmak üzere ulaşım 
koridorlarının açılması konusunu ele aldık-
larını ve bunun da en kısa zamanda gerçek-
leşmesini beklediğini söyledi.

Rusya’nın ara buluculuğu ile sağlanan an-
laşma neticesinde Karabağ Savaşı’ndan 
sonra geçen bir yıl içinde bölgede önemli 
çatışmaların yaşanmadığını belirten Ali-

yev ise toplantının olumlu bir atmosferde 
gerçekleştiğine değinerek Azerbaycan ve 
Ermenistan arasında tartışma konusu olan 
tüm meseleleri açıkça ele aldıklarını söy-
ledi. Geçen yıl imzalanan Üçlü Bildiri’deki 
maddelerin büyük oranda yerine getirildiği-
ni söyleyen Aliyev, iki ülke arasındaki sınır 
hatlarının belirlenmesi ve bölgede çeşitli 
ulaşım koridorlarının açılmasına yönelik 
maddelerin gerçekleşmediğini dolayısıyla 
bu maddelerin hayata geçirilmesine yönelik 
çalışılmaların yapılması gerektiğini belirtti. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pa-
şinyan ise 9 Kasım’da taraflar arasında sınır 
çatışmalarının yeniden patlak verdiğini ve 
her iki ülkeden de askerî kayıpların oldu-
ğunu dile getirerek Azerbaycan birliklerinin 

Aydın Güven 
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Rusya’da 
Dağlık Karabağ Zirvesi

Bölgedeki ulaşım koridorlarının açılması, Türkiye ve 
Azerbaycan arasında doğrudan ulaşımın sağlanması 
anlamına gelirken bölgesel dengelerin değişeceği 
yönünde endişeleri bulunan İran’ı rahatsız etmektedir.
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Ermenistan’ın egemen topraklarını işgal et-
tiğini öne sürdü. Paşinyan da Aliyev ve Pu-
tin ile sınır hatlarının belirlenmesi gerektiği 
konusunda hemfikir olduğunu açıklayarak 
bölgedeki “Ulaşım ve ekonomik bağlantıla-
rı açmak, engelleri kaldırmak bizim için de 
hayati önem taşıyor.” dedi.

Görüşmenin akabinde imzalanan ortak bil-
diride, Dağlık Karabağ’ın statüsüne değinil-
memesi dikkat çekmiştir. Öte yandan “böl-
genin ekonomik potansiyelini ortaya çıkar-
mak için somut projelerin en kısa zamanda 
başlatılması gerektiği” vurgusu yapılarak 
Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar 
ve güvenlik seviyesini artıracak adımlar 
atılması konusunda mutabakat sağlandığı 
belirtilmiştir. Bildiride; ülkelerin, Dağlık 
Karabağ’da sınırların belirlenmesi ve bahsi 
geçen bağlantı hatlarının açılması için or-
tak bir komisyonun kurulması konusunda 
hemfikir oldukları vurgusu yapılmıştır.

Söz konusu açıklamalar ve ortak bildiri dik-
kate alındığında bölgede son zamanların en 
ciddi tartışma konularından biri olan Nah-

çıvan’ı Azerbaycan’a bağlayan ulaşım ko-

ridorlarının açılması hususunda tarafların 

fikir birliği sağladıkları görülüyor. Ancak 

özellikle Ermenistan tarafının önceki açık-

lama ve taahhütleri de dikkate alındığında 

söz konusu koridorların yakın zamanda 

açılıp açılamayacağı konusunda yorum 

yapmak için henüz erken. Diğer taraftan bu 

koridorların açılmasına karşı çıkan tek ülke 

Ermenistan değil. Nitekim söz konusu ula-

şım koridorlarının açılması, bölgede Türki-

ye ve Azerbaycan arasında doğrudan ulaşı-

mın sağlanması anlamına gelirken bölgesel 

dengelerin değişeceği yönünde endişeleri 

bulunan İran’ı da rahatsız etmektedir. Her 

ne kadar Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirve-

si için gittikleri Türkmenistan’da Azerbay-

canlı mevkidaşı ile bir araya gelen İran Dı-

şişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 

Soçi’de sağlanan mutabakattan memnun 

olduklarını dile getirse de geçtiğimiz aylar-

da bu mesele gündeme geldiğinde İran’ın 

en çok itiraz eden ülkelerin başında olduğu 

görülmüştü. İ
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Oklahoma Üniversitesinde öğretim üyesi 
olarak görev yapan Afshin Marashi, İran 
milliyetçiliği üzerine yaptığı çalışmalarla 
tanınır. Nationalizing Iran: Culture, Power, 
and the State, 1870-1940 kitabının yazarı ve 
Rethinking Iranian Nationalism and Mo-
dernity kitabının da editörlerinden birisi 
olan Marashi; yazıda incelenen kitabında, 
Parsilerin1 İran ulusal kültürünün oluşu-

mundaki katkılarına ışık tutmaya çalışır. 
Parsiler ve İranlı beş farklı kişiye odaklanan 
Marashi, kitabı boyunca İranlı milliyetçiler 
ile Hindistanlı Parsilerin Antik İran’a dair 
tutumlarını karşılaştırır. Kitabın temel tezi, 
İranlı milliyetçiler ile Parsilerin Antik İran’a 
dair tasavvurlarının aralarındaki ortak dile 
rağmen içkin bir gerilim içinde olduğudur.

Marashi, “Bombay’a Gidiş ve Dönüş: Erbab 
Keyhüsrev Şahruh ve İran Zerdüştlüğünün 
Yeniden İcadı” başlıklı birinci bölümde 
Keyhüsrev Şahruh’un siyasal, sosyal ve en-
telektüel faaliyetlerine değinir. Kirman’da 
Zerdüşt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
gelen Şahruh, gençliğinden 1940 yılındaki 
şüpheli ölümüne kadar İran Zerdüştlerinin 
sosyoekonomik seviyesini yükseltmek ve 
İran’ın antik mirasını diriltmek ülkülerini 
kendisine rehber edinmiştir. Zerdüştler için 
okul ve ibadethane gibi sosyal kurumların 
açılmasına öncülük eden Şahruh, 1909 yı-
lından ölümüne kadar her dönem Zerdüşt-
lerin Meclisteki temsilcisi olmuştur. Firdev-
si’nin anıt mezarının yapılması gibi Pehlevi 
rejiminin büyük önem atfettiği bir projenin 
hayata geçirilmesinde etkin rol oynamıştır.

Marashi, Şahruh’un siyasal ve sosyal alan-
lardaki faaliyetlerinin dışında İran milli-
yetçiliğine yaptığı entelektüel katkıyı da 
vurgular. Sırasıyla 1907 ve 1909 yıllarında 
yayımlanan Ayine-i Ayin-i Mazdayesna ve 
Füruğ-ı Mazdayesna kitapları, Zerdüştlüğü 
modernist bir çizgide yorumlayan kitaplar-
dır. Şahruh bu kitaplarda yer yer Zerdüştlük 
inancına yöneltilen ithamlara cevap vermiş 
ve Zerdüştlüğü modern bilim ile uyum için-
de gören oryantalistlerin görüşlerini alın-

Kitabiyat

Mert Aydemir
03.11.2021

Afshin Marashi

Sürgün ve Millet: 
Hindistan’ın Parsi 
Topluluğu ve Modern 
İran’ın Oluşumu
Exile and the Nation: The 
Parsi Community of India & 
the Making of Modern Iran, 
University of Texas Press, 
Austin, 2020, 312 sayfa.

ISBN: 978-1477320792

1  Parsiler, Hindistan’da yaşayan ve Zerdüşt inan-
cına mensup bir halktır. Geleneksel olarak kö-
kenleri İran’ın Müslümanlar tarafından fethinin 
ardından bir grup Zerdüşt’ün toplu bir hâlde 
Hindistan’a göçüne dayandırılsa da son yıllarda 
yapılan çalışmalar, İran’dan Hindistan’a göçlerin 
İslam öncesine uzandığını göstermiştir. Ayrıca 
İslamiyet sonrası bölgeye toplu bir göçün yaşan-
dığı da doğrulanamamıştır. Konunun uzman-
ları, Hindistan’a göçlerin yüzyıllara yayıldığını, 
sosyoekonomik ve dinî sebeplere dayandığını 
belirtmektedir.
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tılamıştır. Marashi, Şahruh’un kitaplarında 
bir yandan Parsilerin liberal, demokratik 
ve çoğulcu fikirlerinin varlığına işaret eder-
ken öte yandan romantik milliyetçilik ve 
bilimsel ırkçılığın izlerine değinir. Dolayı-
sıyla Şahruh’un entelektüel hayatı bir yanda 
Bombay’da eğitimi sırasında edindiği ve İran 
Meşrutiyet Devrimi’nin ilkeleriyle uyumlu 
liberal ve çoğulcu bir dünya görüşü diğer 
yanda dünyada ve İran’da giderek etkisi ar-
tıran ırkçılığa dayalı totaliter dünya görüşü 
arasında sıkışmıştır.

Keyhüsrev Şahruh’un Nazi yanlısı oğlu Beh-
ram Şahruh’un Berlin Radyosu’nda yaptığı 
yayınlar, Birleşik Krallık tarafından Nazi 
yanlısı olmakla itham edilen Rıza Şah yöne-
timini daha da zor durumda bırakmıştır. Bu-
nun sonucu olarak her ne kadar kalp krizin-
den öldüğü söylense de Pehlevi rejiminin, 
oğlunun düşüncesiz hareketlerinden dolayı 
Keyhüsrev Şahruh’u infaz ettiği kamuoyun-
da yaygın bir kanaat hâline gelmiştir. Ma-
rashi, Şahruh’un şüpheli ölümünün İran’da 
liberal milliyetçilik projesinin çöküşünü 
sembolize ettiğini ifade eder.

Yazar, “Hâmi ve Yurtsever: Dinşah İrani, 
Parsi Hayırseverliği ve Hint-İran Kültür 
Uyanışı” başlıklı ikinci bölümde, Hindis-
tan’a birkaç nesil önce göç etmiş İran Zer-
düştlerinden bir aileye mensup olan Dinşah 
İrani’nin faaliyetlerini ele alır. Marashi, İra-
ni’nin faaliyetlerini iki kola ayırır: Birincisi 
Parsi hayırseverlerin İran Zerdüştlerinin 
sosyoekonomik düzeyini yükseltmek ama-
cıyla yaptıkları yardımları organize etmek; 
ikincisi, İran’da Antik Dönem’e dair uyanışa 
entelektüel bir katkı sunmaktır. İrani, birin-

ci alandaki faaliyetlerini, kurucularından 
olduğu “Bombay İran Zerdüştleri Cemiyeti” 
aracılığıyla yürütmüştür. İrani, ikinci faali-
yet kolu olan entelektüel alanda da önemli 
roller oynamıştır.

İran’da okul, hastane açmak gibi hayır işleri-
nin dışında Bombay’da Zerdüştlük hakkında 
Farsça kitaplar yayımlatıp İran’a gönderme-
leri de Parsilerin İran’a yönelik faaliyetleri-
nin önemli bir parçası olmuştur. İrani de 
Zerdüştlük hakkında yazdığı üç kitapla bu 
faaliyetlere katkıda bulunmuştur. İrani’nin 
kitapları Zerdüştlüğün ahkâmını açıkla-
yıp Zerdüştlüğü modernite ile uyumlu bir 
inanç olarak sunmaktadır. Marashi, Parsiler 
tarafından açılan Zerdüşt okullarının diğer 
dinlere mensup kişilere de açık olmasının 
ve basılan kitaplarda Zerdüştlüğün çoğulcu 
ve ilerici yorumunun yer almasının, Parsi-
lerin liberal milliyetçilik ve eşitliğe dayanan 
toplum anlayışlarını gösterdiğini söyler. Bu-
nunla birlikte hem İrani’nin yazdığı kitap-
larda hem de Bombay’dan İran’a gönderilen 
Zerdüştlüğe ilişkin kitaplarda Aryan ırkına 
yapılan göndermeler, liberal milliyetçilik ile 
ırk düşüncesine dayanan romantik milliyet-
çilik arasındaki içkin gerilimi yansıtmakta-
dır. Yazara göre Parsilerin tarih ve kültür gö-
rüşü romantik milliyetçiliğin etkisinde olsa 
da siyasi yönelimleri liberal ve çoğulcudur.

Marashi, “Hafız’ı Düşlemek: Rabindranath 
Tagore İran’da, 1932” başlıklı üçüncü bölüm-
de, 1913 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan 
Hint şair ve düşünür Tagore’un İran ziyare-
tine odaklanır. Tagore, Avrupa’nın kültürel 
hegemonyasına karşı çıkan ve Asya milletle-
rinin birliğini savunan bir kişi olarak Pehlevi 

rejiminin davetiyle İran’a gelmiştir. Yazar, 
Tagore’un dört haftalık gezisinde özellikle 
Şiraz’daki Hafız Türbesi’ne yaptığı ziyaret 
üzerinde durur. Firdevsi, Sadi ve Hafız gibi 
şairlerin anıt mezarlarının Pehlevi Döne-
mi’nde ulusal anıtlar hâline getirildiğini 
hatırlatan Marashi, Tagore ve beraberindeki 
İranlıların Hafız Türbesi’ne ziyaretini mani-
dar bulur. İranlı entelektüeller ve Tagore’un 
sohbetlerine bakıldığında irfan temalı Fars 
şiirinin “Hint-İran ruhu”nun bir diğer ortak 
noktası olarak görüldüğü anlaşılır. Yazara 
göre bu durum, Tagore ve İranlı milliyetçi-
lerin iki kültürün ortak mirasını İslami Dö-
nem’e taşımaları bakımından ilginçtir. Zira 
ziyaret boyunca ortak kültüre yapılan vurgu 
genellikle İslam öncesi dönemde Hint ve 
İran uluslarının birliğine dayanmaktadır.

Yazar, bu bölümde de kitabının ana fikri 
olan liberal milliyetçilik ile İran’ın İslami mi-
rasını görmezden gelerek Antik Dönem’i ön-
celeyen dar kapsamlı İran milliyetçiliği ara-
sındaki gerilime işaret eder. Marashi’ye göre 
ırk ve antik kültür konusunda benzer bir dil 
kullanan Tagore ve İranlı milliyetçiler, siya-
si görüşleriyle birbirinden ayrılmaktadırlar. 
Tagore, dört haftalık İran gezisini liberal ve 
çoğulcu fikirlerini yaymak için bir vesile ola-
rak görmüştür. Pehlevi rejimi ise Tagore’un 
varlığını kendi milliyetçilik anlayışını vurgu-
lamak için kullanmıştır.

“İbrahim Purdavud ve Muhatapları: Parsi 
Patronajı ve Yerli Avesta’nın Oluşumu” baş-
lıklı dördüncü bölümde, Zerdüştlük hak-
kındaki ilk ciddi çalışmaları yapan İranlı 
olan İbrahim Purdavud’un ilmî kariyeri ve 
bu kariyerin oluşumunda Parsilerin rolü ele 
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alınır. Purdavud’un Meşrutiyet Dönemi Tah-
ran’ınında ilk kez Zerdüştlerle tanışması, 
Beyrut ve ardından Paris yılları; onu bir yan-
dan yurt dışındaki İranlılar içinde önemli bir 
entelektüel figür hâline getirmiş öte yandan 
da kendisine İslam öncesi İran kültürüne 
dair çalışmalar yapma fırsatı yaratmıştır. 
Purdavud’un 1. Dünya Savaşı yıllarında Ber-
lin’e yerleşmesi hayatındaki bir diğer dönüm 
noktası olmuştur. Bu tarihe kadar siyasal 
ve entelektüel aktivizm yürüten Purdavud, 
Berlin kütüphaneleri ve Alman oryantalist-
lerden faydalanarak antik İran’a ilişkin bilgi-
sini geliştirmiştir.

Marashi, Purdavud’un ilmî kariyerinin 1922 
ve 1923 yıllarında İran milliyetçiliğinin geli-
şiminde önemli bir yeri olan İranşehr dergi-
sinde yazdığı iki yazıyla başladığını belirtir. 
Söz konusu yazılardan etkilenen Parsiler, 
Purdavud’u Bombay’a davet ederek çalış-
malarını sürdürmesi için destekleme kararı 
almışlardır. Marashi’ye göre Purdavud’un 
Bombay’da Parsiler arasında geçirdiği yakla-
şık iki buçuk yıl, ilmî kariyeri için hayatının; 
Beyrut, Paris ve Berlin yılları kadar önemli 
olmuştur. Purdavud, Parsilerin desteği ile 
Zerdüştlüğe ilişkin önemli metinleri Farsça-
ya çevirmiş Bombay’da geçirdiği süre boyun-
ca Parsi din adamı ve âlimlerden geniş bir 
biçimde yararlanmıştır. Marashi, Parsi âlim-
lerin Purdavud’un ilmî kariyerine olan etki-
lerini vurgulayarak Parsilerin dolaylı yoldan 
İran’da ulusal kültürün oluşumuna katkıda 
bulunduğunu savunur.

Yazar, dördüncü bölüm kapsamında son 
olarak İranlı milliyetçiler ile Parsiler arasın-
daki ideolojik gerilim meselesine geri döner. 
Purdavud ve Parsilerin İran’da antik uyanış-
tan beklentileri farklıdır. Parsiler, İran’daki 
dindaşlarının sosyoekonomik durumunu 
düzeltmek ve İran’da çoğulcu bir dinî kültü-
rün oluşumuna katkıda bulunmak isterken 
Purdavud ve diğer İranlı milliyetçiler, İran’ın 
İslam öncesi kültürünü Türk-Arap ve İslami 

unsurlardan ayıklama gayretindedirler. Ma-
rashi’ye göre bu ideolojik gerilim, 2. Dünya 
Savaşı yıllarına kadar genellikle gün yüzüne 
çıkmamış ve iki tarafın iş birliği yapmasına 
engel olmamıştır.

Marashi, “Özgürlük Kılıcı: Abdurrahman 
Seyf Azad ve İki Dünya Savaşı Arası İran 
Milliyetçiliği” başlıklı kitabın beşinci ve 
son bölümünde Abdurrahman Seyf Azad’ın 
yaklaşık 25 yıla yayılan siyasi ve entelek-
tüel faaliyetlerine odaklanır. Seyf Azad’ın 
siyasi faaliyetleri 1. Dünya Savaşı sırasında 
Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun, 
Afganları İngilizlere karşı isyana teşvik etme 
girişimlerine destek olmasıyla başlar. Seyf 
Azad, siyasi faaliyetlerinin başından beri 
antiemperyalist bir milliyetçi olarak İran’ın 
ve diğer komşu ülkelerin, emperyalist Birle-
şik Krallık’ın tahakkümünden kurtulmasını 
hedeflemiştir. Bu amaca ulaşmak için birçok 
İranlı milliyetçinin aksine Türk milliyetçiliği 
veya diğer milliyetçiliklerle çekişme içinde 
olmaktansa Asya milletlerinin birliğini sa-
vunmuştur. Savaşın sonlarına doğru Berlin’e 
giden Seyf Azad, Berlin’de de Asya millet-
lerinin birliğini savunan antiemperyalist 
milliyetçi çizgisini muhafaza etmiştir. Ma-
rashi’ye göre 1920’li yıllar boyunca Berlin’de 
çeşitli Farsça gazeteler çıkaran Seyf Azad, 
ekonomik sıkıntılardan dolayı bu gazeteleri 
çıkaramayacağını anlayınca Hindistan Par-
silerinin patronajına yönelmiştir. Seyf Azad, 
1930 yılından itibaren Bombay’da ileri gelen 
Parsiler ile yazışmaya başlamış ve nihayet 
1933 yılında Parsilerin ekonomik desteği ile 
Tahran’da İran-ı Bastan dergisini çıkarmaya 
başlamıştır. Marashi, çağdaş tarihçilerin bu 
dergiyi yalnızca Nazi yanlısı olarak değer-
lendirerek hataya düştüklerine dikkat çeker. 
Zira derginin ilk sayılarına bakıldığında Nazi 
yanlısı tutumdan çok Parsilerin İran’a dönü-
şünün propagandasını yapan bir tavır görül-
mektedir. Bu yıllarda tırmanan Hindistan 
milliyetçiliğinden ürken Parsiler, bağımsız 

bir Hindistan’a alternatif olarak İran’a dön-
me ihtimalini düşünmektedirler. Ne var ki 
kısa bir süre sonra liberal yönelimli Parsi-
ler, derginin Nazi yanlısı tutumunu görerek 
Seyf Azad ve dergiyle ilişkilerini kesmişler-
dir. Marashi, kitabının temel tezi olan İranlı 
milliyetçiler ve Parsiler arasındaki ideolojik 
gerilimin varlığını burada da yineler: Her 
ne kadar Seyf Azad ve Parsiler ırka ve antik 
mirasa dair ortak görüşlere sahip olsalar da 
benimsedikleri siyasi ideoloji bakımından 
ayrışmışlardır.

Seyf Azad, 2. Dünya Savaşı öncesi Hindis-
tan’a giderek Salar-ı Hind adlı bir dergi çı-
karmış ve Birleşik Krallık’a karşı bağımsız 
Hindistan propagandası yapmaya devam 
etmiştir. Seyf Azad hakkında 1. Dünya Sava-
şı’ndan itibaren düzenli raporlar tutan İngi-
liz yetkililer, Nazi yanlısı olduğu gerekçesiyle 
1939 Eylül’ünde kendisini tutuklayıp savaş 
sonuna kadar göz hapsinde tutar. Maras-
hi’ye göre Seyf Azad’ın siyasi kariyerine an-
tiemperyalist bir milliyetçi olarak başlaması, 
Berlin yılları, Parsilerin ve Nazi Almanya’sı-
nın ekonomik desteğiyle dergi çıkarması ve 
nihayet Birleşik Krallık tarafından tutuk-
lanması yalnızca kendi fırtınalı hayatının iz 
düşümü değildir. Seyf Azad’ın hayatındaki 
dalgalanmalar aynı zamanda İran milliyet-
çiliğinin dönüşümlerini de yansıtmaktadır.

Marashi; kitabında, iki dünya savaşı arası 
İran milliyetçiliğinin devletin veya herhan-
gi bir grubun tekelinde olmadığını savunur. 
İran milliyetçiliğinin oluşum sürecinde libe-
ral ve totaliter seçeneklerin bulunduğunu 
ifade eder. İran milliyetçileri ve Parsilerin 
ırk ve tarih konularında benzer bir dil kul-
lanmalarına rağmen farklı siyasi projeleri ol-
duğunu öne sürer. Kendisinin de ifade ettiği 
gibi İranlı-Parsi iş birliği; aralarındaki ideo-
lojik gerilime rağmen genellikle devam ede-
bilmiş olsa da Seyf Azad örneğinde olduğu 
gibi siyasi kültürün farklılığı zaman zaman 
iş birliği imkânını ortadan kaldırmıştır. İ
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YAYINLAR

Horasan-i Rezevi’de 
Varoşlaşma: Sorunlar ve 
Sonuçlar

ANALİZ

İç Politika Koordinatörlüğü 

12.11.2021

22 Sayfa

• İran, birçok ülke gibi varoşlaşma sorunuyla karşı 
karşıyadır. Resmî istatistiklere göre İran nüfusunun 
25 milyondan fazlası varoşlarda yaşamaktadır.

• Horasan-i Rezevi’nin merkezi olan Meşhed şehri, 
varoşlaşma açısından İran’da birinci sırada yer 
almaktadır. Meşhed nüfusunun %30’undan fazlası 
(yaklaşık 1,3 milyon) bu bölgelerde yaşamaktadır.

• Meşhed’de varoş yerleşim yerlerinde yaşayan  
1,3 milyondan yaklaşık 380.000’i yabancı uyruklu 
olup bunların yaklaşık 50.000’i kimliği olmayan 
bireylerden oluşmaktadır.

• 1960’lardaki toprak reformu, 1980’lerdeki  
İran-Irak Savaşı, Afganistan iç savaşı ve inanç 
turizmi hizmetlerinin gelişmesi; Meşhed’e göçün 
başlıca nedenlerini oluşturmaktadır.

• Meşhed’in varoş bölgelerindeki memnuniyetsizlik 
her zaman yüksek seviyede olmuştur. Mayıs 1992, 
Aralık 2017 ve Kasım 2019 yıllarında gerçekleşen 
protestolarla şehrin varoş bölgelerinden olan Kuy-i 
Tullab bölgesinde, söz konusu memnuniyetsizlik 
ortaya çıkmıştır.

• Bu çalışma, Meşhed’de varoşlaşmanın boyutlarına 
ek olarak şehrin; sosyokültürel, ekonomik, siyasal, 
güvenlik ve altyapı sorunları da dâhil olmak üzere 
genel sorunlarını incelemektedir.
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İran’ın Irak’taki  
Ekonomik Nüfuzu

PERSPEKTİF

Yasir Rashid 

15.11.2021

14 Sayfa

• 2003 yılında Baas rejiminin devrilmesinin 
ardından Irak, İran için sadece siyaset ve 
güvenlik alanında değil aynı zamanda ekonomi 
alanında da özel bir konuma yükselmiştir.

• Ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra İran, 
Irak’ta desteklediği milis gruplar aracılığıyla 
Irak ekonomisinde kapsamlı bir etki alanına 
sahiptir.

• Her ne kadar resmî istatistiklere göre İran’ın 
Irak pazarındaki payı 2020 yılında %19 olarak 
açıklansa da Devrim Muhafızları Ordusu (DMO); 
Kerbela, Necef, Samarra ve Kazımiye’deki Şii 
mabetlerinin yeniden inşasını ve onarımını 
içeren milyon dolarlık projelerde aktif bir 
şekilde rol almaktadır.

• Araştırmalar; İran’ın, Irak pazarında diğer 
ülkelerle ekonomik olarak rekabet ettiğini 
göstermektedir. 



37İRAM BÜLTEN  |  KASIM 2021

YAYINLAR

İran-Hamas Ekonomik İlişkileri

PERSPEKTİF

Birkan Kemal Ertan 

25.11.2021

14 Sayfa

• İslam Devrimi ile İran, bölgesindeki İslami örgüt 
ve oluşumları; siyasi, ideolojik ve ekonomik olarak 
kendine çekmeyi başarmıştır ve bunlardan biri de 
1987’de kurulan Hamas’tır.

• 1990’lı yılların başında başlayan ilişkiler, birçok 
boyutta gelişmiş ve Suriye İç Savaşı’na kadar 
kesintisiz devam etmiştir.

• Ancak Suriye İç Savaşı ve bölgedeki diğer 
gelişmeler nedeniyle Hamas ile İran’ın arası açılmış 
ve ekonomik ilişkiler gerilmiştir.

• Hamas’ın taviziyle uluslararası kısıtlar altındaki 
ekonomik ilişkiler, tüzel ve özel kişilerin illegal 
araçları kullanarak kaldığı yerden devam etmiştir.

• Bölgesel ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak 
ilişkilerde negatif dalgalanmalar yaşansa da iki 
aktörün yaşadığı tecrübeler, ilişkilerin devam 
edeceğini göstermektedir.
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ETKİNLİKLER

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.

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.

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. 
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ETKİNLİKLER

Tarih: 06.11.2021 Saat: 16.00

/iramcenter

TEZ SUNUMLARI 13

www.iramcenter.org

1820-1823 
Osmanlı-İran Savaşı

iSTANBUL

Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 
Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, 2021.

T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Araştırmacı

Çevrim İçi

Youtube/ÝRAM

Dr. Eralp Yaşar Azap
06.11.2021

Eralp Yaşar Azap’ın “1820-1823 Osmanlı-İran Savaşı” başlıklı 
doktora tezinin sunumu 6 Kasım 2021 tarihinde İRAM İstanbul 

tarafından çevrim içi gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Serdar Palabıyık
(TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü Öğretim Üyesi)

KONUŞMACI

Çağatay Balcı
(İRAM Güvenlik Çalışmaları 

Araştırmacısı)

MODERATÖR

ÇEVRİM İÇİ PANEL

12 Kasım 2021
Saat: 14.00

        /iramcenter

İran’ın Güvenlik Algısına Jeopolitik Bakış

/iramcenter

12.11.2021 

12 Kasım 2021 tarihinde Doç. Dr. Serdar Palabıyık’ın 
katılımıyla “İran’ın Güvenlik Algısına Jeopolitik Bakış”  

başlıklı panel, çevrim içi gerçekleştirildi.

Tarih: 27.11.2021 Saat: 16.00

/iramcenter

TEZ SUNUMLARI 14

www.iramcenter.org

Türkiye’nin İran ile Değişen 
İlişkileri, 2002-2019: 
Bölgeci Perspektif

iSTANBUL

“Turkey’s Fluctuating Relations with Iran, 2002-2019: The Regionalist 
Perspective”, Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2021. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Öğretim Görevlisi

Çevrim İçi

Youtube/ÝRAM

Dr. Zehra Funda Savaş Yalçınkaya 27.11.2021 

Dr. Zehra Funda Savaş Yalçınkaya’nın “Türkiye’nin İran ile 
Değişen İlişkileri, 2002-2019: Bölgeci Perspektif”  

başlıklı tez sunumu, İRAM İstanbul tarafından 27 Kasım 2021 
tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.
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İNFOGRAFİKLER

1 Kasım 2021 -  Dış Politika/iramcenter

2021 Irak Parlamento Seçimleri

Bașvuru Yapanlara Göre
Oy Kullanma Oranı

40.222.000
Irak

Nüfusu

25.140.000
Seçmen

Sayısı

%41

22.116.368
Oy Kullanmak

İçin Bașvuranlar

9.077.779
Kullanılan

Oy

13.038.589
Oy

Kullanmayanlar

Seçmen Sayısına Göre 
Oy Kullanma Oranı

%36

Kullanılan Oylara Göre Hükûmet Ortağı
Partilerin Oy Oranı

%53
Oy Kullanabilenlere Göre Hükûmet Ortağı

Partilerin Oy Oranı

%19

Seçimlere Katılım Oranları

Oy Oranları

4.850.000
Hükûmet Ortağı 
Partilerin Oyları

 Yaklașık 

1.720.000
Bağımsız 

Adayların Oyları
 Yaklașık 

1.000.000
Yeni Kurulan

Partilerin Oyları
Yaklașık 

1.500.000
Parlamentoya Giremeyen

Adayların Oyları
Yaklașık 
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Afganistan Konulu 
Delhi Bölgesel Güvenlik Diyaloğu 

Hindistan 

Kazakistan 

Kırgızistan

Tacikistan 

Türkmenistan

Özbekistan

Rusya

İran

Pakistan ve Çin 
toplantıya davet 
edilmelerine 
rağmen katılmadı.

Taliban 
davet edilmedi.

KATILIMCILAR NE GÖRÜŞÜLDÜ?
Afganistan’da istikrarın 
sağlanması ve mevcut 
ekonomik kriz için 
önlemlerin alınması 
çağrısında bulunuldu. 

Kapsayıcı bir hükûmetin 
kurulması gerektiği 
vurgulandı.

İRAN TALİBAN
Ulusal Güvenlik Yüksek 
Konseyi Genel Sekreteri 
Ali Şemhani:
 
İran, Çabahar 
Limanı üzerinden 
mal taşımacılığı gibi 
kolaylıklar sağlayarak 
Afganistan’daki insani 
krizin hafifletilmesine 
yardım etmeye hazır.

Yeni bir mülteci 
dalgasıyla karşı 
karşıya kalırsak 
halkımıza uygulanan 
haksız yaptırımlar 
nedeniyle onları kabul 
edemeyebiliriz.

Taliban Sözcüsü 
Süheyl Şahin, 
görüşmeyi olumlu 
bir gelişme olarak 
gördüğünü ve 
bunun, Afganistan’ın 
“barış ve istikrarına” 
katkıda bulunmasını 
umduğunu söyledi.

Kaynak: Hindistan Dışişleri 
Bakanlığı ve Tehran Times

Hindistan’da 10 Kasım Çarşamba günü Afganistan konulu Delhi Bölgesel Güvenlik Diyaloğu Zirvesi 
gerçekleştirildi. Toplantı neticesinde taraflar, “Afganistan Üzerine Delhi Deklarasyonu” adıyla               
12 maddelik bir ortak bildiri konusunda mutabık kaldıklarını açıkladılar. 

13 Kasım 2021 -  Dış Politika/iramcenter
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15 Kasım 2021 -  Dış Politika

Kaynak: Tehran Times

/iramcenter

İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan 
ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın      
29 Kasım’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na 
(KOEP) geri dönmek için müzakereleri 
sürdürecek olmasını memnuniyetle 
karşıladığını söyledi.

Tahran'ın kararının, "anlaşmaya uyumu 
sürdürme konusundaki olumlu tutumunu" 
gösterdiğini ifade etti. 

ABD tarafının, KOEP’ten tek taraflı olarak 
çekildiği için yapıcı adımlar atmak adına 
öncü olması gerektiğini vurgulayarak bu 
temelde İran'ın nükleer alandaki 
taahhütlerini yerine getirmeye devam 
edebileceğini söyledi.

Rusya'nın, KOEP’in tam olarak 
uygulanmasının yeniden başlatılması ve 
İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması 
konusunda ısrar edeceğini belirtti.

29 Kasım'da, İran nükleer programı 
konusundaki sorunun çözümüne ilişkin 
KOEP’i imzalayan ülkelerin görüşmelere 
devam etmesi planlanıyor. 2015 yılında bu 
belge kapsamında varılan anlaşmaların 
tam olarak uygulanması konusunda ısrar 
edeceğiz.

Bu, ABD'nin KOEP bağlamında uygulanan 
tüm yaptırımların kaldırılması da dâhil 
olmak üzere taahhütlerini yerine getirmeye 
devam etmesi gerektiği anlamına geliyor. 

Çi
n 

ve
 R

us
ya

’nın KOEP’e Yönelik Son Açıklam
aları

6 K
asım 2021

12

 Kasım 2021

Çin Dıșișleri Bakanı Wang Yi Rusya Dıșișleri Bakanı Sergey Lavrov
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16 Kasım 2021 -  Dış Politika

Kaynak: Tehran Times, Mehr Haber 
Ajansı, Al-Monitor, IRNA, Iran Press 
Haber Ajansı

Philip Arora
Fransa Dışişleri 
Bakanlığı Siyasi İşler 
Genel Direktörü 

James Cleverly 
Birleşik Krallık'ın 
Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’dan Sorumlu 
Devlet Bakanı 

Angelos Moreno 
İspanya Dışişleri Bakanı  
Yardımcısı 

Enrique Mora 
KOEP Ortak Komisyonu 
Koordinatörü 

Üst düzey yetkili1 

1Açık kaynaklardan Keni’nin 
Almanya’da hangi yetkili ile görüştüğünün 
kesin bilgisine ulaşılamamıştır. 

Keni: Şu anda karşı karşıya 
olduğumuz asıl mesele, ABD’nin 
KOEP’ten çekilmesinin sonucu 
olarak İran’a uygulanan yasa dışı 
yaptırımlardır. 

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakıri Keni, ikili ve bölgesel 
konularda fikir alışverişi yapmak ve yaklaşan müzakereleri görüşmek 
üzere sırasıyla Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve İspanya’ya ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Birleşik Krallık DİB: İran şu anda 
masada olan nükleer anlaşma 
konusunu sonuçlandırmak için 
elindeki fırsatı kullanmalıdır. 
İstişarelerde ayrıca Nazenin 
Zagheri Ratcliffe dâhil olmak üzere 
İran’da haksız yere gözaltına alınan 
İngiliz vatandaşlarının serbest 
bırakılmasının gereği vurgulandı.

Angelos Moreno: İranlı mevkidaşımla 
ikili bağlarımızı ve siyasi 
diyaloğumuzu güçlendirmek için 
verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 
İkili ilişkiler, KOEP, Afganistan’daki 
durum da dâhil olmak üzere bölgesel 
meseleleri ele aldık.

Almanya DİB: Görüşmelerin ana 
konusu Viyana’daki nükleer 
müzakerelerin yeniden başlaması 
olmuştur. KOEP’e tam uyumluluğa 
hızlı bir dönüş sağlamak için 
müzakerelerin 20 Haziran’da kaldığı 
yerden devam etmesi gerekiyor.

Tarih Yer

Fransa
Paris

Almanya
Berlin

Birleșik Krallık
Londra

İspanya
Madrid

Kişiler Açıklamalar

10 Kasım

10 Kasım

11 Kasım

12 Kasım

Keni’nin Nükleer Müzakere Öncesi 
Avrupa Turu

/iramcenter
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23 Kasım 2021 - İç Politika/iramcenter

Kaynak: Ghatreh, Safheeghtesad, 
Farsnews, Saten

1963 yılında Çahar Mahal 
Bahtiyari ilinin Şehrikürd 
ilçesine bağlı Sudcan’da 
doğmuştur.

Eğitimi

Savunma Yönetimi 
bölümünden yüksek lisans 
derecesine sahiptir. 

Görevleri

İran-Irak Savaşı’nda 
yaralanarak gazi unvanı 
almış ve savaşın ardından 
uzun yıllar boyunca Devrim 
Muhafızları Ordusu (DMO) ve 
Besic Teşkilatında çeşitli 
idari görevler üstlenmiştir.

Bu dönemde birçok kez 
“örnek yönetici” ve “örnek 
komutan” unvanlarına layık 
görülmüştür.

DMO Isfahan Kolordu 
komutanı

DMO Çahar Mahal 
Bahtiyari Kamer-i Beni 
Haşim Kolordu komutanı

Besic Teşkilatı başkan 
yardımcısı

Pasif Savunma Teşkilatı 
başkan vekili

Çahar Mahal Bahtiyari 
valisi

TUĞGENERAL GULAM ALİ HAYDARİ SUDCANİ

İbrahim Reisi hükûmetinin asker kökenli vali atamalarına 
bir yenisi daha eklendi. Son olarak Tuğgeneral Gulam 

Ali Haydari Sudcani, 21 Kasım 2021 tarihli kararnameyle 
Çahar Mahal Bahtiyari valiliğine atandı. 

Çahar Mahal Bahtiyari Valisi

Kimdir?
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UAEA
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

UAEA BAŞKANI RAFAEL GROSSI’NİN 
İRAN ZİYARETİ

25 Kasım 2021 - Dış Politika

Kaynaklar: AP, IRNA, AFP

/iramcenter
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İran Atom Enerjisi 
Kurumu Başkanı 
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İran Dışişleri Bakanı 
Hüseyin Emir 
Abdullahiyan 

Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (UAEA) Başkanı 

Rafael Grossi
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Reklam ve iş birliği fikirleriniz için 
info@iramcenter.org  

adresine e-posta gönderebilirsiniz.


