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İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) olarak kurulduğumuz 2016 yılından bu yana İran 
ve bölgedeki gelişmeleri; anlık olarak takip etmekte, bu gelişmelerin geçmişle bağlarını ku-
rup gelecek projeksiyonlarıyla analiz edebilmek için çabalarımızı sürdürmekteyiz. Geçen 
süre zarfında üç dilli web sitemiz aracılığıyla onlarca orijinal yayın yapmanın yanı sıra birçok 
kuruma hizmet içi eğitim verdik, binlerce öğrencimizin eğitimine Farsça ve İran konulu 
seminerlerimizle katkıda bulunduk.

İlk kez yayımladığımız ve tamamına yakını internet sitemizde yer alan haber analiz, gö-
rüş, kitabiyat, etkinlikler ve infografiklerden derlenen İRAM Bülten’in bölgesel gelişmeleri 
doğru anlamada faydalı olacağına inanıyoruz. İRAM olarak hazırladığımız perspektif, ana-
liz, rapor ve temel metinler gibi daha kapsamlı çalışmalarımıza internet sitemiz aracılığıyla 
ulaşabileceğiniz gibi abonelik gerektiren kapalı devre hizmetlerimiz için de kurumumuz ile 
temas kurabilirsiniz. 

Elinizde tuttuğunuz İRAM Bülten’in ilk sayısının şahsınız ve kurumunuz için faydalı 
olmasını umuyor ve sonraki sayılarda buluşma temennisiyle sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir 
ay diliyorum.

Değerli İRAM Okuyucuları

Dr. Hakkı Uygur
İRAM Başkan V.
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KRONOLOJİ
01.10.2020
Devrim Rehberi’nin Doğu Azerbaycan, Batı 
Azerbaycan, Erdebil ve Zencan illerindeki 
temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada, 
Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
bir parçası olduğu vurgulandı. Devrim Rehberi 
temsilcileri ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti 
hükûmetinin, işgal altındaki topraklarını geri 
alması konusunda tamamen meşru bir şekilde 
hareket ettiğini belirtti. 

02.10.2020
İran’ın 1399 yılının ilk altı ayında (Mart-Ağustos 
2020) dış ticaret performansına ilişkin detaylar, 
dış ülkelerle ticaretin 30 milyar 349 milyon 
dolara, hacminin ise 62 milyon 842 bin tona 
ulaştığını gösterdi. 

03.10.2020
Tahran’da, koronavirüs salgını nedeniyle bir 
haftalık kısıtlama önlemleri alındı. Tahran 
Valiliğinden yapılan açıklamada, 3-9 Ekim 
tarihleri arasında Tahran ilinde üniversite, 
okul, müze, cami vb. merkezlerin faaliyetlerinin 
durdurulduğu belirtildi.

04.10.2020
Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Zagaryan, 
Resalat gazetesine verdiği demeçte “S-300 
füzelerini İran’a teslim ettiğimiz gibi S-400 
füzelerinin teslimatı konusunda da hiçbir 
sorunumuz yok.” açıklamasında bulundu.  

05.10.2020
Deniz trafiği takip sitesi olan Refinitiv Eikon’un 
verilerine göre 4 Ekim Pazar günü, İran’ın üçüncü 
ve son sevkiyat tankerleri Doğu Venezuela’nın 
Guaraguao Limanı’na yanaştı. Reuters’e göre 
bu tankerler, ciddi benzin sıkıntısı çeken 
Venezuela’ya yaklaşık 820 bin varil yakıt taşıdı.

06.10.2020
Devrim Rehberi Uluslararası İlişkiler Danışmanı 
Ali Ekber Velayeti, Ermenistan’ı Dağlık Karabağ’ı 
işgal etmekle suçlayarak Ermenistan’a, işgal 
altındaki Azerbaycan topraklarını terk etmesi 
yönünde çağrıda bulundu. 

İran Hükûmet Sözcüsü Ali Rebii Dağlık Karabağ’ı, 
Azerbaycan’ın işgal altındaki toprakları olarak 
adlandırarak Ermenistan’a, işgal ettiği toprakları 
terk etmesi yönünde çağrıda bulundu. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve 
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Karabağ 
işgali hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
Görüşmede Hasan Ruhani, İran’ın Azerbaycan ile 
Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın çözümüne 
yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti. İlham 
Aliyev ise bu çatışmanın komşu ülkelerde güvenlik 
sorunu yaratmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

07.10.2020
Rusya’nın, Dağlık Karabağ bölgesinin İslamcı 
militanların üssü hâline geleceği yönündeki 
uyarısının hemen ardından açıklama yapan 
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke 
sınırları yakınında teröristlerin varlığının kabul 
edilemez olduğunu söyledi. Rusya ve İran, 
Dağlık Karabağ’da Suriye’den gelen militanların 
Azerbaycan ordusu ile birlikte savaştığını iddia 
ederken Azerbaycan bu iddiayı yalanladı.

08.10.2020
Trump yönetimi, 18 İran bankasına ve finans 
kurumuna yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. 

Ünlü İranlı sanatçı Muhammed Rıza Şeceryan, 
Tahran’da hayatını kaybetti. 1940’ta (1319) 
Meşhed’de doğan Şeceryan 80 yaşındaydı.

09.10.2020
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 
Devlet Konsey Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang 
Yi ile 25 Yıllık Kapsamlı Stratejik Ortaklık 
Anlaşması’nı görüşmek üzere üst düzey bir 
heyetle Çin’e gitti.

10.10.2020
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 
Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Çin’in Tengchong 
kentinde bir araya geldi. Toplantının ardından 
Zarif, ABD’nin tek taraflılığını ve tek kutuplu 
dünya yaratma girişimlerini reddettiklerini; 
bununla birlikte 25 yıllık plan, bölgesel iş birliği, 
KOEP ve koronavirüs aşısı için iş birliğini koruma 
da dâhil olmak üzere ilişkilerin güçlendirilmesine 
karar verdiklerini ifade etti..

11.10.2020
Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes 
ilan edilmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 
gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ateşkesi 
memnuniyetle karşıladıklarını ve anlaşmazlığı 
çözmek için görüşmelerin yoğunlaştırılması 
gerektiğini vurguladı. 

Reuters’ın aktardığı habere göre UAEA Genel 
Direktörü Rafael Grossi, Avusturya’nın Die 
Presse gazetesine verdiği demeçte, İran’ın bu 
aşamada nükleer bomba yapmak için yeterince 
zenginleştirilmiş uranyuma sahip olmadığını 
söyledi. Ancak Grossi, “İranlılar uranyumu 
kendi taahhüt ettiklerinden çok daha fazla 
zenginleştirmeye devam ediyor ve bu miktar gün 
geçtikçe artıyor.” dedi.

12.10.2020
İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır 
Himmeti, bir günlük ziyaret kapsamında Irak’ın 
başkenti Bağdat’a gitti. Bu bir günlük ziyaretin 
ana amacının, iki ülke arasındaki bankacılık iş 
birliğinin geliştirilmesi olduğu belirtildi.
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13.10.2020
Bloomberg yayımladığı bir raporda, İran’da 
yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası 
sonuçlarına yer vererek ülkenin siyasi iklimindeki 
ana gelenekten kopuşun ve asker kökenli bir 
adayın zaferinin yüksek olasılığına dikkat çekti. 
Bu raporda Bloomberg, eski Savunma Bakanı ve 
İran Devrim Rehberi Ali Hamenei’nin şu anki 
askerî danışmanı Hüseyin Deghan’ı, 2021’de 
yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 
en olası adaylardan biri olarak öne çıkardı.

14.10.2020
İran Kızılay’ı, ABD yaptırımlarının iki milyon doz 
grip aşısı satın alınmasını engellediğini açıkladı.
 
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, koronavirüsün 
en çok görüldüğü Tahran, Kerec, Isfahan, Meşhed 
ve Urmiye şehirlerinde seyahat kısıtlamalarının 
uygulanacağını açıkladı. 

15.10.2020
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran’daki 
insan hakları durumuna ilişkin olarak Genel 
Kurula sunduğu bir raporda, endişelerini dile 
getirdi. Guterres; çocuk tutuklu ve hükümlüler, 
kadınların ve azınlıkların durumu, protestocuların 
tutuklanması ile baskı altına alınması, hatta 
yaptırımların İran’da kötüleşen insan hakları 
durumu üzerindeki etkisi gibi konuları ele aldı.

16.10.2020
“İsrail’in Muhafazakâr Dostları” adlı bir İngiliz 
parlamento grubu, Başbakan’a yazdığı açık 
bir mektupta hükûmeti, İran’a karşı silah 
yaptırımlarının genişletilmesinde (ABD ile) iş 
birliği yapmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Mektupta; 
Dışişleri Komitesi Başkanı, Savunma Komitesi 
Başkanı ve çok sayıda eski bakan da dâhil olmak 
üzere 80’den fazla muhafazakâr milletvekilinin 
imzası yer aldı.

17.10.2020
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamaya göre İran ile BMGK üyeleri ve 
Almanya arasında 14 Temmuz 2015 tarihindeki 
2231 sayılı BM kararına istinaden İran’ın nükleer 
programı ile ilgili imzalanan KOEP’e göre 
13 yıldır uygulanan silah ambargosu ile bazı 
İranlı yetkililere yönelik uluslararası seyahat 
kısıtlamaları sona erdi. 

18.10.2020
İran’ın BM Daimî Temsilcisi , paylaştığı bir 
Twitter mesajında BMGK 2231 uyarınca 
KOEP’in kabulünden 5 yıl sonra İran’a yönelik 
silah kısıtlamalarının artık sona erdiğini duyurdu. 
Taht-Revançi ayrıca “Bugün itibarıyla İran’ın, 
silah ticaretinde BMGK’nin ön onayına ihtiyacı 
kalmadı. ABD bu durumu engellemeye çalışsa da 
tüm çabaları BMGK tarafından reddedildiği için 
başarısız oldu.” ifadelerini kullandı. 

19.10.2020
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter 
üzerinden yaptığı açıklamada İran ile silah 
ticareti yapacak olan kişi ve kuruluşların ABD 
yaptırımlarına maruz kalacağını söyledi.

Afganistan Ulusal Mutabakat Yüksek Konseyi 
Başkanı Abdullah Abdullah, Tahran ziyaretinin 
ikinci gününde, İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani ile bir araya geldi. İki ismin görüşmesinde, 
Afgan barış görüşmeleri süreci ve ekonomik iş 
birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

20.10.2020
ABD Hazine Bakanlığı, İran Ulusal Petrol 
Şirketine bağlı dört firma ile birlikte 1 İranlı ve 1 
Çinli olmak üzere 2 kişi ve 3 Çin, 2 Hong Kong ve 
1 BAE menşeli 6 şirkete yönelik yaptırım kararı 
aldığını duyurdu. 

21.10.2020
İran’ın Doğu Azerbaycan ilinin Hudaferin 
bölgesine 71 füze isabet etti. Doğu 
Azerbaycan’daki yerel yetkililer, olaylarda can veya 
maddi kaybın meydana gelmediğini açıkladı.

22.10.2020
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani’nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 
Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden 
çatışmalar ve Suriye Krizi ele alındı. 

23.10.2020
ABD ve İran, karşılıklı olarak birbirlerinin Irak 
büyükelçilerine yönelik yaptırım kararı aldı. 

ABD Hazine Bakanlığı, 2020 ABD Seçimlerine 
müdahale girişimleri nedeniyle beş İran 
kurumuna yönelik yaptırım kararı aldı. Bu 
kurumların; DMO, DMO-Kudüs Gücü, Bayan 
Rasaneh Gostar Enstitüsü, İran Radyo Televizyon 
Kurumu ve Uluslararası Sanal Medya Birliği 
olduğu belirtildi. 

24.10.2020
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sedat Lari, 26 
Ekim Pazartesi gününden itibaren, koronavirüs 
risk durumu kritik hâle gelen 43 ilçede ciddi 
kısıtlamalar uygulanacağını duyurdu. 

İran Dışişleri Bakanlığı, Sudan ile İsrail arasındaki 
ilişkilerin normalleşme sürecini “utanç verici” 
olarak değerlendirdi. Bakanlığın Twitter 
hesabından yapılan açıklamada “Yeterince 
fidye ödeyip Filistinlilere karşı işlenen suçlarda 
gözlerinizi kapatırsanız ‘sözde terörizm kara 
listesi’nden çıkarılacaksınız. Açıkçası bu liste, 
ABD’nin terörizme karşı savaşı kadar sahte ve 
utanç verici!” ifadeleri kullanıldı.

 25.10.2020
DMO, Kara Kuvvetlerine mensup bazı birlikleri 
Ermenistan ve Azerbaycan ile ortak sınır 
bölgelerine konuşlandırdı. DMO, “İmam-ı Zaman 
Mekanize Tugayı” tanklarını ve diğer askerî 
teçhizatları Doğu Azerbaycan ilinin Hudaferin 
bölgesine sevk etti. 
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Son aylarda Ermenistan’ın Azer-
baycan topraklarına yönelik gide-
rek artan saldırıları 27 Eylül Pazar 
günü sıcak çatışma ile sonuçlandı. 
2016 yılından bu yana yaşanan en 

şiddetli çatışma olarak değerlendirilen hadise, 
Ermenistan güçlerinin Yukarı Karabağ olarak 
da bilinen Azerbaycan topraklarındaki sivil 
yerleşimleri ve askerî mevzileri hedef alarak 
sert güç kullanmasının ardından Azerbay-
can’ın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde kar-
şılık vermesiyle yaşandı. Öncesinde temmuz 
ayı ortalarında da sınır bölgesinde Ermenis-
tan tarafından başlatılan çatışmalar yaşanmış 
ve özellikle saldırının yaşandığı Tovuz bölge-
sinin enerji ve taşımacılık koridoru olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda bu saldırılar, 
Ermenistan’ın dikkatleri işgali altındaki top-
raklardan stratejik bölgelere kaydırma girişimi 
olarak değerlendirilmişti.

İki eski Sovyet cumhuriyeti arasında gi-
derek artan bu gerginlikler yaklaşık 30 yıllık 
bir toprak işgaline dayanıyor. Ermenistan’ın, 
Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ 
bölgesini işgali 1992 yılında sıcak çatışmaya 
dönüşmüş ve işgalin neden olduğu çatışma 
Mayıs 1994’te ilan edilen ateşkes antlaşması-
nın yürürlüğe girmesine kadar devam etmişti. 
O dönemden bu yana Dağlık Karabağ’da beş 
(Hankenti, Ağdere, Şuşa, Hocalı, Hocavent) 
ve çevresinde de yedi rayon (ilçe) (Kelbecer, 
Laçin, Kubatlı, Zengilan, Cebrail, Fuzuli, Ağ-
dam yerleşim bölgeleri) olmak üzere toplam 
on iki rayon yani Azerbaycan topraklarının 
%20’si Ermenistan işgali altındadır.

Azerbaycan topraklarında uzun süredir 
devam eden bu işgalin barışçıl yöntemlerle 
çözümünü sağlamak için uluslararası toplum-
da çeşitli girişimler mevcuttur. Bu girişimler-
den temeli 1992 yılına dayanan, Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT/OSCE) 
çerçevesinde oluşturulan bir müzakere ekibi 
olan Minsk Grubu, süreç içerisinde Dağlık 
Karabağ işgalinin çözümünü takip eden resmî 

uluslararası toplum organı hâline gelmiştir. 
AGİT Minsk Grubu ara buluculuğunda çeşitli 
müzakereler ve “Adım Adım” (Step by Step) 
Yaklaşımı, “Paket Anlaşma” (Package Deal) 
Önerisi, “Ortak Devlet” (Commonwealth) 
Önerisi, “Temel Prensipler/Madrid Prensip-
leri” (Madrid Principles) gibi çözüm önerileri 
sunulsa da tarafların hiçbirinde uzlaşamaması 
dolayısıyla bu süreç her seferinde başarısız-
lıkla sonuçlanmıştır. Minsk Grubu da çoğu 
zaman taraflı yaklaşımlarından dolayı başarı-
sızlıkla anılmış ve Türkiye’nin de dâhil oldu-
ğu birçok ülke tarafından zaman zaman ciddi 
eleştirilere maruz kalmıştır. Sıcak çatışmaların 
yaşandığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve iş-
galin boyutunun gün geçtikçe arttığı güncel 
olaylar da dikkate alındığında bu Grubun 
başarısızlığı ve eleştirilerin yerindeliği bir kez 
daha önemini korumaktadır.

Dağlık Karabağ özellikle Güney Kafkas-
ya’da istikrarın sağlanabilmesi ve yeni bir çatış-
ma alanının oluşmaması için oldukça önemli 
bir jeopolitik ve jeoekonomik öneme sahiptir. 
Bölge genelinin önemli bir enerji koridoru ol-
duğu düşünülürse Avrupa Birliği (AB) ve Tür-
kiye’nin enerji güvenliği açısından da burada 
oluşabilecek herhangi bir istikrarsızlık bölge 
geneline yayılabileceğinden oldukça risk taşı-
maktadır. Bununla birlikte Dağlık Karabağ’ın 
İran sınırına olan yakınlığı, zengin yer altı 
kaynakları, alternatif kara bağlantısı olabilme 
potansiyeli gibi son derece stratejik dinamik-
lere sahip olması, bu bölgede istikrarın neden 
sağlanamadığının ve sağlanması gerektiğinin 
de birer nedenidir.

Ermenistan, işgali altındaki Azerbaycan 
topraklarını elinde tutmaya ve koz olarak kul-
lanmaya devam ederken Azerbaycan’ın tutu-
mu, işgali asla kabul etmeyecekleri ve “Dağlık 
Karabağ Azerbaycan’dır ve Ermenistan tama-
men bu bölgeden çekilmelidir.” şeklinde işgal 
altındaki topraklarının tamamen kurtarılması 
gerektiği yönündedir. Uluslararası hukukta 
meşru müdafaa hakkı kapsamında iki ana kay-

naktan biri olan Birleşmiş Milletler (BM) Şar-
tı’nın 51. maddesi gereğince de Azerbaycan’ın 
meşru müdafaa hakkı kapsamında Ermenis-
tan’ın işgaline ve saldırılarına karşılık vermesi 
yasal olarak tanınmış bir haktır. Çünkü meşru 
müdafaanın ilk koşulu olan “silahlı saldırı”nın 
mevcudiyeti gerçekleşmiş, ikinci koşulu olan 
“gereklilik” (necessity) ve “orantısallık” (pro-
portionality) ise uzun zamandır topraklarını 
işgalden kurtarmak isteyen Bakü için çözümü 
bulunamayan ve sivillerinin ölümüne yol açan 
bu süreç karşısında artık bir zarurilik hâli-
ne dönüşmüştür. Ermenistan’ın mart ayında 
işgali altındaki Dağlık Karabağ’da sözde bir 
devlet yaratarak sözde bir cumhurbaşkanlığı 
seçimi yapması ise uluslararası hukuk açısın-
dan Azerbaycan’ın haklarının mutlak işgali 
anlamı taşımaktadır. Birçok devlet ve ulusla-
rarası örgüt tarafından da bu girişim “sabotaj” 
olarak adlandırılsa da Ermenistan’ın işgalciliği 
bununla da sınırlı değildir. Erivan’ın, Ermeni 
aileleri Dağlık Karabağ’a yerleştirerek popü-
lasyonu değiştirme çabaları ve son olarak Bey-
rut’ta yaşanan patlamanın ardından Ermenis-
tan’a gelen Lübnan Ermenilerine “vatandaşlık 
ve yerleşim hakkı” verileceği açıklamalarından 
sonra Lübnanlı Ermenileri, kalıcı olarak işgali 
altındaki bölgelere ve özellikle Dağlık Kara-
bağ’a yerleştirmesi de Bakü’nün haklı tutu-
munun ardındaki en önemli nedenlerden bir 
diğeridir. Bununla birlikte Ermenistan, Minsk 
Grubunun eş başkanları olan ABD, Fransa ve 
Rusya’da ciddi oranda güçlü bir diasporaya 
da sahiptir ve ülke bu sayede müzakerelerde 
elini güçlendirmiştir. Uluslararası toplumun 
bu işgale göz yummasının ardındaki en büyük 
sebebi de bu durum oluşturmaktadır. Bu sü-
reçte Erivan, İran’ın da politik desteğini ayrıca 
yanına almıştır. Tüm bunlar ise Bakü’yü, fiilî 
(de facto) durumun hukuki (de jure) duruma 
dönüşmesini engellemek için söylemlerini 
sertleştirmek zorunda bırakmıştır.

Diplomasi girişimlerinin geçmişte oldu-
ğu gibi gelecekte de işgalden kurtulmak için 
bir seçenek sunamayacağının farkındalığı ile 

DAĞLIK KARABAĞ İŞGALİ 
VE İRAN’IN YAKLAŞIMI

Haber Analiz - 01.10.2020

Dr. Hakkı Uygur
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Bakü, geçen süre içinde sahip olduğu enerji 
kaynaklarını kullanarak askerî gücünü moder-
nize etmek ve Türkiye, Rusya, İran ve Fransa 
gibi ülkelerle uluslararası iş birliklerini güç-
lendirerek ülkelerin bu konudaki destekleri 
ile de çözüm sağlamak amacıyla girişimlerde 
bulunmuştur. Fakat son zamanlarda şiddeti 
giderek artan saldırılar da göz önünde bulun-
durulduğunda Bakü’nün riskli adımlar atmak, 
sorumluluklar almak ve kendini savunmaktan 
başka seçeneği kalmamıştır. Ermenistan’ın ar-
tan saldırganlığı, Azerbaycan’ın buna sert güç 
kullanarak müdahale etmesi ve altı köyün Er-
menistan işgalinden kurtarıldığını açıklaması-
nın ardından her iki ülkede de savaş durumu 
ilan edilmesiyle birlikte bölgesel ve küresel 
güçler de hamlelerini yapmaya başladılar.

Son aylarda başta yetkililerin “ekonomik 
savaş ve terör” olarak adlandırdıkları ağır 
ABD yaptırımları ve koronavirüs salgını ol-
mak üzere ciddi toplumsal sıkıntılarla karşı 
karşıya kalan Tahran yönetimi, Azerbaycan’ın 
karşı hamlelerinden sonra meydana gelen ça-
tışmaya ciddi bir tepki vermemiş ve tarafları 
sükûnete davet ederek ara buluculuk yapabi-
leceğini söylemekle yetinmiştir. Bununla bir-

likte gerek yerel gerekse de ulusal basında öne 
çıkan haber ve yorumlarda İran’ın 30 yıl ön-
ceki pozisyonunu koruduğu ve işgal altındaki 
Müslüman komşusu ile işgalci Ermenistan’ı 
eşit pozisyonlarda değerlendirdiği görülmek-
tedir. Bunun yanı sıra sosyal medyada da yer 
aldığı üzere Gürcistan koridorunu kullana-
mayan Rusya’nın Ermenistan’a İran üzerin-
den silah sevkiyatına başlaması da yukarıdaki 
çıkarımı doğrulamaktadır. Çeçen Direnişi ve 
Tacikistan İç Savaşı’ndan beri Rusya’yı karşı-
sına almamaya özen gösteren Tahran’ın bugün 
içinde bulunduğu durum çok daha karmaşık 
olduğundan bu tavrı şaşırtıcı olmamıştır. Yine 
de bölgedeki çatışmanın yaygınlaşması ve uza-
ması, Türk-Ermeni ya da Müslüman-Hristiyan 
savaşı hâline gelmesi, tarihsel ve kültürel ola-
rak Azerbaycan ile benzer kodlara sahip olan 
ve yüzyıl önceki Ermeni çetelerinin mezali-
minden payını alan İran’ın mevcut pozisyonu-
nu korumasını güçleştirebilir.

Bu makale ilk olarak 30.9.2020 tarihinde TRT Farsça’da 
yayımlanmıştır.

https://www.trt.net.tr/persian/brnmh-h/2020/09/30/drgy-
ryh-dr-qrhbg-w-wkhnsh-yrn-1500389

İRAN’IN 30 
YIL ÖNCEKİ 
POZİSYONUNU 
KORUDUĞU VE 
İŞGAL ALTINDAKİ 
MÜSLÜMAN 
KOMŞUSU 
İLE İŞGALCİ 
ERMENİSTAN’I EŞİT 
POZİSYONLARDA 
DEĞERLENDİRDİĞİ 
GÖRÜLMEKTEDİR.
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Aylardır boş kalan Sanayi, Maden 
ve Ticaret Bakanlığı koltuğu 
yaklaşık 6 ay sonra dolduruldu. 
Ali Rıza Rezm Hüseyni, İran      
Meclisinin güvenoyu oylama-

sında toplam 264 oydan 175’ini alarak bakan-
lık koltuğuna oturdu. Reformcu bir kimliğe sa-
hip olan yeni Bakan Hüseyni, İran-Irak Savaşı 
boyunca aktif şekilde askerî kademelerde yer 
almış sonrasında da muhafazakâr kanada yakın 
kurumlarda üst düzey görevlerde çalışmıştır.

Kasım Süleymani’ye Yakınlığı

Hüseyni’nin bakanlık görevinin duyurul-
masıyla 3 Ocak 2020 tarihinde bombalı sal-
dırıda öldürülen Kasım Süleymani ile çekilen 
fotoğrafları çeşitli mecralarda paylaşıldı. Hem-
şehri olan ikilinin İran-Irak Savaşı döneminde-
ki fotoğrafları ve son dönemlerde birlikte ver-
dikleri pozlardaki samimiyet kamuoyunda ilgi 
uyandırdı.

Eski Bakan Görevden Alınmıştı

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 11 Ma-
yıs’ta eski Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı 
Rıza Rahmani’yi görevden almış ve yerine baş-
kan vekili olarak Hüseyin Müderris Hiybani’yi 
atamıştı. Son dönemlerde sıfır ve ikinci el oto-
mobil fiyatlarının artması ve artışlara karşı etki-
li bir müdahalede bulunamaması Rahmani’nin 
görevden alınmasına sebep olmuştu. Buna ilave 
olarak ambargo, yaptırım ve koronavirüs süre-
cindeki başarısızlıklar da Rahmani’nin koltu-
ğundan olmasına yol açmıştı.

Hüseyni Kanayan Yaraya Merhem
Olabilir mi?

Özel ve kamu sektörü tecrübelerinin ya-
nında Bonyad-i Mostazafan’da da görev alan 
yeni Bakan Hüseyni, reformcu ve muhafazakâr 
adayların desteklediği bir isim. Ancak İran’ın 
önemli bakanlıkları arasında yer alan Sanayi, 
Maden ve Ticaret Bakanlığının bürokratik ve 
yönetim sorunları yıllardan beri sürmekte ve 
bu sorunlar için etkili bir çözüm yolu üretile-
memektedir. Bakanlığın idari görevinin geniş 
bir alanı kaplayan sanayi, maden ve ticaret sek-
törlerini içermesi performansının düşmesine 
neden olmakta ve bu alanlarla alakalı sağlıklı ve 
etkili adımlar atılamamaktadır. Bu da Bakanlı-
ğın alanına giren sektörlerde çeşitli krizlere yol 
açmakta veya var olan krizleri derinleştirmekte-
dir. Örneğin Bakanlık, geçtiğimiz aylarda oto-
motiv endüstrisindeki sorunların çözümü için 
etkin bir adım atamamış ve otomobil fiyatları 
yaklaşık %60 artmıştı.

Bürokratik sorunların yanında Bakanlığın 
idari alanına giren sektörler de her ne kadar 
Devrim Rehberi Ayetullah Hamenei’nin yeni 
İran yılında “Üretim Sıçraması” hedeflerini ger-

çekleştirmeye çabalasa da ABD ambargolarının 
etkisinin ağır şekilde hissedilmesi ve koronavi-
rüsten kaynaklı bazı zararlar sorunları daha da 
derinleştirmektedir. Bu noktada yeni Bakan 
Hüseyni’ye büyük sorumluluk düşmektedir.

YENİ SANAYİ, MADEN VE TİCARET 
BAKANI GÖREVE BAŞLADI

Haber Analiz - 01.10.2020

Birkan Kemal Ertan
Yasir Rashid 

ALİ RIZA REZM HÜSEYNİ, İRAN MECLİSİNİN 264 
GÜVENOYUNUN 175’İNİ ALARAK İRAN’IN YENİ SANAYİ, 
MADEN VE TİCARET BAKANI OLDU.

Yeni Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı’nın Bazı İş Tecrübeleri

Kirman Yatırım ve Kalkınma Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi

Kirman Endüstri Kompleksi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

Kirman Yol Yapım Makineleri Şirketi Genel Müdürü

Bonyad-i Mostazafan’da Danışmanlık

Alloy Karan Metal Endüstrisi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Technoprom Şirketi Yönetim CEO’su (Virgin Adaları)

Technoprom Genel Ticaret Şirketi CEO’su

Caterpillar Makine ve Yol Yapım Şirketi CEO’su

İnşaat ve Maden Makinaları İmalatçıları ve İthalatçıları Derneği Başkan Yardımcısı

Astana Demir Yolu Başkanı

Hamyar Makina Şirketi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı

Kaynak: Tabnak



9

Ermenistan’ın 27 Eylül 2020 tari-
hinde  Azerbaycan’ın sivil yerle-
şim yerlerine saldırmasıyla birlik-
te Dağlık Karabağ’da çatışmalar 
tekrar başladı. Azerbaycan’ın mi-

silleme yaparak başarılı bir askerî operasyon 
süreci yönetmesi, işgal altındaki topraklarının 
bir kısmını kontrol altına alması ve çatışma-
larda Ermenistan ordusunun büyük kayıplar 
vermesi nedeniyle Dağlık Karabağ sorunu böl-
gesel bir gelişme olmaktan çıkıp uluslararası 
bir boyut kazandı. Türkiye’nin, Ermenistan’ın 
Dağlık Karabağ işgaline son vermesi gerektiği-
ni söylemesi ve bu konuda Azerbaycan’ı des-
tekleyeceğini açıklaması gözleri Moskova’ya 
çevirdi.

Kremlin bir taraftan Bakü ve Erivan’a yö-
nelik açıklamada bulunurken diğer taraftan da 
Ankara ile iletişim hâlinde olduğunu dile ge-
tirmektedir. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 
Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek açık-
lamasıyla ilgili “Ermenistan’a veya Azerbay-
can’a herhangi bir askerî destekte bulunulması 
taraflar arasındaki çatışmayı alevlendirecektir. 
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) 
çerçevesinde Ermenistan’a herhangi bir yardım 
gündeme gelmedi. Moskova Dağlık Karabağ’la 
ilgili atacağı adımları belirlemek için süreci ya-
kından takip ediyor.” açıklamasında bulundu.

Dağlık Karabağ işgali Rusya Federal Mec-
lisi Alt Kanadı Duma’nın da gündemindeydi. 
Duma “Çatışmalara bir an önce son verilmesi 
ve tarafların görüşme masasına geri dönmesi 
gerektiği, bunun için de Rusya’nın ara bulu-
culuk yapabileceği” yönündeki ortak bildiriyi 
kabul etti.

Önde gelen Rus siyasetçileri de krizle ilgili 
Rusya’nın tutumunu yansıtan açıklamalarda 
bulundu. Rusya Federal Konseyi İletişim Po-
litikaları Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram 
hesabından Ermenistan’ı eleştiren bir payla-
şım yaptı. Paylaşımında “Ermenistan, eğer bir 
sorun çıkarsa Batı’nın onların yardımına gele-
ceğine dair yanılgı içindeydi. Özellikle de Batı 

yanlısı gençler arasında Batı’ya entegrasyon ve 
adım adım Rusya’dan uzaklaşma fikri vardı. 
Şimdi ne oldu? Herhangi bir yardım gelmeye-
ceği anlaşıldı. Türkiye gerçekten Azerbaycan’ın 
yanında fakat Batı, Ermenistan’a destek olma-
dı.” yorumunda bulundu.

Rusya’nın Ermenistan politikalarını yansı-
tan başka bir isim de Rusya Federal Konseyi 
Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Kons-
tantin Kosaçov’du. Kosaçov yapmış olduğu 
açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
“Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan toprak-
larından çekilmelidir.” açıklamasını yorumlar-
ken “Bu açıklama Rusya’ya değil Ermenistan’a 
yapılmıştır. Bu nedenle Ermenistan’ın cevap 
vermesi gerekir.” dedi. Duma Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu İşleri Komitesi Başkanı Leonid 
Kalaşnikov, Ermenistan Başbakanı Nikola Pa-
şinyan’ın Dağlık Karabağ’ı tanıyabileceği açık-
lamasına cevaben “Dağlık Karabağ’ın statüsü-
nün değiştirilmesini konuşmak zararlı olabilir.” 
açıklamasında bulundu.

Ermenistan’a en sert eleştiride bulunanlar 
arasında Ulusal Savunma dergisinin yayın yö-
netmeni aşırı Rus milliyetçisi İgor Korotçenko 
vardı. Korotçenko “Paşinyan Rusça yayın ya-
pan televizyon kanallarını kapatıyor. Rus yan-
lısı güçleri temizliyor. Kilit görevlere Soros’un 
adamlarını getiriyor. Sonra da Kremlin’e tele-
fon açarak ‘Putin, yardım et.’ diyor.” yorumunu 
yaptı.

Rusya’nın önde gelen düşünce kuruluş-
larından Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi 
Genel Müdürü Andrey Kortunov, Rusya’nın 
Türkiye politikasına yönelik “Türkiye Kafkas-
ya’daki güç dengesini Azerbaycan lehine değiş-
tiriyor. Aynı Libya’da olduğu gibi. Umarım ki 
Türkiye askerî bir çatışmaya doğrudan müda-
hil olmaz. Azerbaycan ile Ermenistan arasın-
daki çatışma Moskova için büyük bir ‘baş ağrı-
sıdır’ çünkü Moskova ne Bakü ne de Erivan’la 
ilişkisini bozmak istemiyor. Ayrıca Türkiye’yle 
mücadele için de yeni bir cephe açmak da iste-
miyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer önde gelen düşünce kuruluşu 
Carnegie-Moskova’da görev yapan kıdemli 
uzman Sergey Markedonov, “Dağlık Karabağ 
sorunu konusunda Rus Dışişleri Bakanlığının 
geleneksel diplomatik çizgisi savaş riskini en 
aza indirmektir. Fakat Dağlık Karabağ sorunu-
nun çözümüne yönelik herhangi bir ciddi adım 
henüz atılmadı. Eğer Dağlık Karabağ meselesi 
en kısa zamanda askerî düzeyden diplomatik 
düzeye dönüştürülemezse hassas denge tama-
men kırılır. Yeni bir bölgesel savaş, senaryo ol-
maktan çıkar.” açıklamasında bulundu.

Jeopolitik Meseleler Akademisi Başkanı 
General Leonid İvaşov, “Eğer Rusya taraflar-
dan birini desteklerse izlemiş olduğu denge 
politikası bozulur.  Bu sorunun çözümüne ne 
KGAÖ ne de işlevsiz olan Bağımsız Devletler 
Topluluğu yardım eder. Rusya, tarafları Mos-
kova’da toplayabilir. Dağlık Karabağ Azerbay-
can’a geri verilmemeli. Fakat Ermenistan’ın 
işgal ettiği diğer topraklar Azerbaycan’a geri ve-
rilebilir. Buna karşılık Ermenistan’a ekonomik 
kalkınma paketi sunulabilir. Şu an önceliğimiz 
çatışmaları durdurmaktır.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Rusya’da muhalifliğiyle bilinen Nezavisi-
maya Gazeta gazetesinde Mihail Sergeyev’in 
imzasıyla çıkan değerlendirmede Dağlık Kara-
bağ’da çıkacak olası bir savaşın Rusya için ma-
liyeti ve riskleri ele alındı. Yazıda “Bu durumda 
Rusya, mevcut hakem pozisyonunu fazla sür-
düremez. Türkiye’nin Azerbaycan’a açık des-
teği Rusya’yı çatışmanın karşı tarafına itiyor. 
Fakat Suriye ve Libya’dan farklı olarak Dağlık 
Karabağ’da çıkacak bir savaş Rusya’nın sınırla-
rına yakın olması nedeniyle daha tehlikelidir. 
Moskova’nın çatışmalara dâhil olmasının ma-
liyeti büyük olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Dağlık Karabağ çatışmalarında Rusya’nın 
meseleye ilişkin tutumunu belirleyen iki faktör 
var: Birincisi, Rusya tarafsız kalmak istediğin-
den bölgedeki statükonun devam etmesinden 
yanadır. Bu politikasını “ara buluculuk” ve “ba-
rış” ilkeleri üzerine inşa etmiştir. Rusya’nın bu 

DAĞLIK KARABAĞ İŞGALİ VE 
RUSYA’NIN TUTUMU

Görüş - 02.10.2020

Dr. Sabir Askeroğlu
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politikası hem müttefiki Ermenistan’la hem de 
“stratejik ortak” olarak nitelendirdiği Azerbay-
can’la ilişkilerini iyi tutmasına olanak veriyor-
du. Ayrıca hem Ermenistan’ı Rusya’ya bağımlı 
kılıyor hem de Azerbaycan’ın Rusya’dan tama-
men uzaklaşmasını engelliyordu. Bunun için 
sorunun dondurulması ve ciddi bir savaşın ya-
şanmaması gerekiyordu.

Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki gelişmeler-
deki tutumunu etkileyen diğer bir faktör ise 
Paşinyan’ın 2018’den beri izlediği politikadan 
duyduğu rahatsızlıktır. Önceki Ermenistan ik-
tidarları Rusya’nın jeopolitik çıkarları doğrul-
tusunda hareket ederken Paşinyan hükûmeti 
hem iç politikada hem de dış politikada Rus-
ya’nın etkisini azaltmak istemektedir. Bu amaç-
la atılan birtakım adımlar Rusya’nın tepkisine 
yol açtı. Rusya, işgal altındaki Dağlık Kara-
bağ’da yaşanan çatışmalarda “pasif tarafsızlık” 
ilkesini benimseyerek Ermenistan’ın diploma-
tik ve askerî başarısızlığını görmek istedi. Fakat 
Rusya bu tutumunu fazla sürdüremez. Çünkü 
Azerbaycan artık Rusya’nın çözümsüzlükten 
yana olan “pasif denge politikasını” değiştir-
mek istiyor. Ayrıca Ankara’nın Azerbaycan’ın 
bu çabasını desteklemesi, Rusya’yı daha da zor 
durumda bıraktı.

Rusya’nın tarafsız kalma politikası giderek 
zayıflamaya başladı. Rusya bunu sonuna kadar 

sürdürmeye çalışıyor. Ancak Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a askerî olarak yenilme ihtimali 
Rusya’yı endişelendirmektedir. Kremlin, Azer-
baycan’ın Ermenistan karşısındaki zaferinin 
eninde sonunda Rusya’nın denge politikasını 
sona erdireceğinin farkındadır. Bunun için de 
-Suriye ve Libya’da olduğu gibi- Ermenistan’a 
dolaylı destekte bulunarak Azerbaycan’ın mut-
lak zaferini engellemeye çalışıyor. Ayrıca diplo-
matik yollarla Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği 
siyasi desteği kesmesini de istiyor. Aksi durum-
da Türkiye’nin desteğinin Azerbaycan’ı daha 
da cesaretlendireceğini ve işgal altındaki top-
raklarını geri alma konusunda daha da kararlı 
hareket etmeye iteceğini düşünüyor. Sonuç 
olarak Rusya, Azerbaycan’ın ilerleyişini dur-
durmak için Ermenistan’ın yanında yer almak 
durumunda kalabilir. Bu durumda Rusya’nın 
doğrudan Ermenistan’ı desteklemesi, hakem-
lik pozisyonunu kaybetmesi anlamına gelir. 
Ayrıca Rusya’nın Ermenistan’la aynı tarafta 
yer alması, Türkiye’nin daha fazla Azerbaycan’a 
destek vermesine yol açacaktır. Ankara, Kaf-
kasya’daki sorunun çözümünde aktif bir taraf 
olabilir. Azerbaycan’ın askerî başarısı ve Tür-
kiye’nin manevi desteğini sürdürmesi, diğer 
tarafları Dağlık Karabağ sorununun çözümüne 
zorlayabilir.

RUSYA’NIN 
TARAFSIZ KALMA 
POLİTİKASI 
GİDEREK 
ZAYIFLIYOR. 
AZERBAYCAN’IN 
ASKERÎ 
OPERASYONLARI 
VE TÜRKİYE’NİN 
POLİTİKASI 
RUSYA’YI ÇÖZÜM 
MASASINA 
OTURMAYA 
ZORLUYOR.



1 1

Modern İran tarihi, siyasi 
motivasyona sahip mü-
hendislerin ve teknik eği-
tim almış kişilerin siyasi 
alanda sıkça görüldüğü 

bir platform olmuştur. Mehdi Bazergan, mü-
hendislik geçmişinin haricinde uzun yıllar 
süren siyasi faaliyetleri ve akademik yayınla-
rıyla bu durumun bir örneğidir. 1979’da ger-
çekleşen İslam Devrimi’nden sonraki ilk baş-
bakan olsa da onun İran’da siyaset sahnesine 
çıkışı daha erken bir zamana tekabül etmekte 
ve 1952 yılında Dr. Muhammed Musaddık’ın 
kabinesinde kısa süreliğine ifa etmiş olduğu 
kültür bakanı yardımcılığı görevine dayan-
maktadır. Bazergan, bu tarihten 1995 yılın-
daki ölümüne kadar aktif bir politikacı, teo-
risyen ve kendisini ülkesine adayan bir yazar 
olmuştur. Yine de onun akademik faaliyetle-
ri, teorileri ve eserleri genellikle siyasi kim-
liğinin gölgesinde kalmıştır. Bazergan’ın ha-
yatının tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi, 
onun çok yönlü görüntüsünü tasvir etme ve 
yaptığı icraatların az bilinen yönlerini incele-
meyi gerektirmektedir. Yazıda ilk olarak sos-
yal meselelerle ilgili çalışmaları daha sonra 
dinî eserleri ve son olarak da mühendislikle 
alakalı çalışmaları ele alınacaktır.

Sosyal Bilimci Olarak Bazergan

1928’den 1995 yılına kadar Bazergan 
tarafından yayımlanan 300’den fazla liste-
lenmiş olan kitap, makale ve risale bulun-
maktadır. 70 yıla yakın yazarlık hayatı ve 
çok sayıdaki eserleri dahi Bazergan’ın seç-
kin akademik hayatının birer göstergesidir. 
Bazergan’ın eserleri sosyal bilimler alanında 
multidisipliner bir niteliğe sahiptir. Bazer-
gan; sosyal, ekonomik ve siyasi meseleleri 
kapsayan çok geniş bir yelpazede yazmış ve 
Müslüman toplumların neden geri kaldığı, 
devrimlerin geleceği, sol hareketler ve İsla-

mi ekonomi yaklaşımları gibi çeşitli konuları 
teorize etmiştir. Mehdi Bazergan’ın yakın za-
manda yayımlanan 1960 ve 1970’li yıllara ait 
ve diğer eserlerine nazaran daha az popüler 
olan iki çalışması, dünya görüşünü anlamak 
adına oldukça önemlidir. Bunlardan birin-
cisi 1960’lı yıllarda hazırlanmış ve yönetim 
biçimleriyle ilgili olan “Taârif-i Hukumat ez 
Payin” (Aşağıdan Yönetişim) adlı kısa maka-
ledir. Bazergan, bu eserde Pehlevi yönetimin-
deki yozlaşmayı gözler önüne sermektedir. 
Ayrıca hanedanın aldığı dış desteği de eleş-
tirerek milliyetçi bir görünüm çizmektedir. 
Bu makalede Bazergan, despotik ve yozlaş-
mış yönetişimle mücadele etmek için küçük, 
etkili ve daha da önemlisi politik olmayan 
“vahidha-yi demokratik” (demokratik birim-
ler) oluşturup kültürel toplantılar ya da dua 
meclisleri gibi ortak etkinlikler aracılığıyla 
demokrasinin uygulandığı tabandan bir ha-
reket önermektedir.

İkinci örnek ise Mehdi Bazergan’ın 
1970’li yıllarda tutuklu olarak Kasr Ha-
pishanesinde kaldığı dönemdeki notlarına 
dayanan Zindan-i Kasr (Kasır Hapishane-
si) başlıklı kitaptır. Bazergan’ın bahse konu 
eserdeki Küba Devrimi ve Hindistan Bağım-
sızlık Hareketi’ne dair analizleri, kendisinin 
bu hareketlere duyduğu sempatisini ve söz 
konusu toplumlarla ilgili derin bilgisini or-
taya koymaktadır. Zira kendisi, bu hareketle-
rin liderleri olan Gandi ve Castro’yu överek 
Hindistan ve Küba halklarının mücadeleleri-
ni dış tahakküme karşı bir “ulusal kurtuluş” 
hareketi olarak yorumlamıştır.

Din Âlimi Olarak Bazergan

Mehdi Bazergan, Batı temelli bir eğitim 
almış olmasına rağmen ne koyu bir Batı sem-
patizanı ne de komünizmin savunucusu olan 
nadir entelektüel isimlerden biridir. Zira si-

yasi ideolojisi benzersiz, yerel ve kendi dü-
şüncelerinin ürünü olan bir yapıya sahiptir. 
Ayrıca İslam’ı ve İslam’ın siyasi pratiklerini 
reddeden Doğu-Batı ikilemi içerisinde sıkı-
şıp kalmış birçok çağdaş entelektüelin aksine 
Bazergan, İslam’ın müterakki bir din oldu-
ğunu savunan düzinelerce kitap yazmış, ilk 
akademik çalışmalarında dahi bilim ve din 
sentezini teorize etmiştir. Bununla birlikte 
Bazergan’ın İslam’a karşı olan tavrı hayatının 
son yıllarına doğru kademeli olarak değişim 
gösterse de yine de eserlerinin çoğunluğu din 
ve dinî öğretilere odaklanan bir seyir çizmiş-
tir. Dinî metin olarak öne çıkan en mühim 
çalışması 1960’lı yıllarda kaleme aldığı üç 
cilt ve 500 küsur sayfadan oluşan Amuzesh-e 
Quran (Kur’an Öğretisi) adlı çalışmasıdır. Bu 
üç ciltlik seri aslında Kur’an’ın bir eğitmene 
gerek kalmaksızın basit metotlar kullanıla-
rak anlaşılabileceği düşüncesini taşıyan son 
derece özgün kendi kendine öğrenme fikrini 
ortaya koyan bir eserdir. İfade edilen dönem-
de eğitim materyallerine erişimin kısıtlılı-
ğından dolayı Bazergan’ın bu eseri on yıllar 
boyunca İranlıların dinî eğitimde kullandığı 
etkili kaynaklardan biri olmuştur. Dahası Ba-
zergan, bu seriye ek olarak etkisi 1979 İslam 
Devrimi’nin hem öncesini hem de sonrasını 
kapsayan iki ciltten oluşan Seyr-e Tahavvul-i 
Quran (Kur’an’ın Evrimi) ve üç ciltten oluşan 
Bazgasht be Quran (Kur’an’a Dönüş) adlı ça-
lışmaları kaleme almıştır.

Mühendis Olarak Bazergan

Din, siyaset ve bunların uygulanması gibi 
konularla ilgili onlarca esere ek olarak Bazer-
gan, kendi alanında da çeşitli kitaplar yazmış 
saygın bir mühendistir. Kendisi yaklaşık yedi 
yıl boyunca Fransa’da eğitim alarak École 
Centrale Paris’ten mezun olmuştur. Daha 
sonra İran’a dönen Bazergan, akademik çalış-
malarına devam etmiş ve birkaç yıl içerisinde 

MEHDİ BAZERGAN: SİYASETİN 
GÖLGESİNDE KALMIŞ BİR HAYAT

Görüş - 05.10.2020

Alireza Hodaei
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Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesin-
de dekan olarak çalışmaya başlamıştır. Bazer-
gan’ın mühendislikle alakalı makale ve kitap-
larının çoğu yağış süreçleri, hava hareketleri 
ve güneş enerjisinden ısı elde etme gibi geniş 
yelpazeye sahip bilimsel konuları kapsamış-
tır. Mehdi Bazergan Kültür Vakfı11, bahsi ge-
çen bu makale ve kitapları bir araya toplaya-
rak 500 sayfalık bir cilt olarak yayımlamıştır.

Sonuç

Mehdi Bazergan, aktif ve uzun bir kariye-
re sahip olduğundan dolayı modern İran ta-
rihinin en çok tartışılan siyasi figürlerinden 
biridir. Ne yazık ki siyasi kariyeri ve ideolojik 
düşünceleri kendisinin literatürdeki mev-
cudiyetini ve akademik yaşamını gölgede 
bırakmıştır. Zira siyasi aktivistliğinin yanı 
sıra sosyal bilimler alanında 300’ü aşkın eser 
1 https://bit.ly/33WewQh

kaleme almış, dinî ilimlere önemli katkılarda 
bulunmuş ve mühendislikle alakalı akademik 
makale ve kitaplar yazmıştır. Dolayısıyla Ba-
zergan’ın bilimsel çalışmalarını incelerken 
kendisinin yaşamını, ideolojisini ve duru-
şunu anlayabilmek için daha geniş bir pers-
pektife sahip olmak gerekmektedir. Mehdi 
Bazergan Kültür Vakfı  sayesinde kendisine 
ait eserlerin çoğu listelenmiş, belgelenmiş 
ve elektronik olarak yayımlanmıştır. Tüm 
bunlar modern İran tarihi üzerine çalışan 
araştırmacılar için kaynak temini açısından 
mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

Not: Metnin orijinali için bk. https://www.iramcenter.org/en/
mehdi-bazargan-the-life-of-a-scholar-overshadowed-by-politics/

MEHDİ BAZERGAN, 
AKTİF VE UZUN BİR 
KARİYERE SAHİP 
OLMASINDAN 
DOLAYI MODERN 
İRAN TARİHİNİN 
EN ÇOK 
TARTIŞILAN SİYASİ 
FİGÜRLERİNDEN 
BİRİDİR.
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 4 Ekim 
Pazar günü Kuveyt’e gerçekleştirdiği 
resmî ziyaret kapsamında, ülkenin yeni 
emiri seçilen Şeyh Nevvaf el-Ahmet 
el-Cabir es-Sabah ve Dışişleri Bakanı 

Şeyh Ahmet Nasır Muhammed el-Sabah’la gö-
rüştü. Ziyaretle ilgili İran Dışişleri Bakanlığın-
dan yapılan açıklamada “Zarif ’in Cumhurbaş-
kanı Hasan Ruhani’yi temsilen Kuveyt Emiri 
Şeyh Sabah el-Ahmet el-Cabir es-Sabah’ın 
vefatı dolayısıyla Kuveyt milletine taziyelerini 
sunduktan sonra yeni Kuveyt Emiri’ni tebrik 
ederek İran’ın bu ülkeye verdiği desteği vurgu-
ladığı” ifadesine yer verildi.

Kuveyt, İran ile ilişkileri iyi olan nadir Kör-
fez ülkelerinden biridir. ABD-İran ve İran-Su-
udi Arabistan geriliminden kaynaklı iniş çıkış-
lara rağmen İran-Kuveyt arasındaki ilişkilerin 
özellikle son dönemde istikrarlı bir seyir izle-
diği söylenebilir. Kasım Süleymani’nin öldü-
rülmesinde kullanılan insansız hava aracının 
ABD’nin Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üs-
sü’nden kalktığına dair iddialar, ikili ilişkilerde 
kısmi bir gerilime neden olmuştu. Fakat salgın-
la mücadele konusunda iki ülke arasında öne 
çıkan iş birliği ve üst düzey diplomatik temas-
larla ilişkilerde önemli bir kopmanın yaşanma-
sı engellenmiştir.

Kuveyt, ABD’nin Orta Doğu’daki en bü-
yük askerî üssüne ev sahipliği yapmasına rağ-
men izlediği denge politikasıyla öne çıkan bir 
ülkedir. Tahran’ın geleneksel rakipleri Was-
hington ve Riyad ile yakın ilişkilerine rağmen 
Kuveyt, İran ile olan ilişkilerini de belli bir 
düzeyde tutmayı başarmıştır. Ancak Kuveyt’in 
bu denge politikasının mimarı olarak görülen 
Sabah el-Ahmet el-Cabir es-Sabah’ın vefatının 
ardından iktidarı devralan yeni Emir’in, Ku-
veyt’in dış politikasında önemli bir değişikliğe 
gidip gitmeyeceği veya bu denge politikasını 
sürdürüp sürdürmeyeceği önemli bir soru hâ-
line gelmiştir. Uzmanlara göre yıllarca üst mev-
kilerde görev yapan tecrübeli bir siyasetçi olan 
yeni Emir Nevvaf el-Ahmet el-Cabir es-Sabah 
yönetimindeki Kuveyt’in dış politikasında çok 
radikal bir değişiklik beklenmemelidir. Fakat 
Kuveyt kraliyet ailesinden bazı yöneticilerin 

Suudi Arabistan ile yakınlığı Tahran açısın-
dan endişe kaynağıdır. Yeni Kuveyt yöneti-
minin; Suudi Arabistan ile Katar arasındaki 
anlaşmazlık, ABD-İran gerilimi ve Arap-İsrail 
yakınlaşması gibi bölgesel gelişmelere yönelik 
nasıl bir dış politika takip edeceği önümüzdeki 
dönemde İran-Kuveyt ilişkilerinin seyri açı-
sından belirleyici olacaktır. Bu bağlamda yeni 
Kuveyt yönetiminin özellikle BAE ve Bahreyn 
gibi İsrail ile ilişkilerini onarmak isteyen Arap 
ülkeleri arasına katılma olasılığı Tahran açı-
sından endişeyle izlenmektedir. Tahran yöne-
timi, merhum Emir Sabah el-Ahmet el-Cabir 
es-Sabah Dönemi’ndeki denge politikasının 
takip edilmesini ve Tahran-Kuveyt ilişkilerin-
deki olumlu seyrin korunmasını istemektedir. 
Nitekim Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni Emir’in 
seçilmesiyle ilgili yayımladığı tebrik mesajında 
eski Emir’in bölgesel dengenin sağlanmasında 
önemli bir rol oynadığının altını çizerek “Geç-
mişte olduğu gibi iki ülke arasındaki dostane 
ve kardeşlik ilişkilerin gelişerek devam etmesi-
ne tanık olacağımıza eminim.” ifadesiyle Tah-
ran’ın yeni Kuveyt yönetiminden bu konudaki 

beklentisini açıkça beyan etmiştir. Dolayısıyla 
Zarif ’in ziyareti ABD-İran gerilimi, Arap-İsrail 
yakınlaşması gibi konularda tarafsız politikası-
nı sürdürmesi için yeni Kuveyt yönetimine ilk 
elden bir mesaj olarak okunabilir.

Kuveyt’in İran açısından bir diğer önemi 
de zaman zaman İran-Suudi Arabistan arasın-
da üstlendiği ara buluculuk rolüdür. Hatırlana-
cağı üzere Kasım 2019’da İran Cumhurbaşka-
nı Ruhani’nin Suudi Arabistan ve Bahreyn ile 
diyalog kurma çabalarına Kuveyt ara bulucu-
luk etmişti. Kuveyt’in Tahran-Riyad arasında 
üstlendiği bu ara buluculuk rolü, İran ile ABD 
arasında da benzer bir rol üstlenebileceğinin 
göstergesi olarak kabul edilebilir. Özellikle 
Arap-İsrail yakınlaşma serüvenine katılacak 
bir sonraki Körfez ülkesi olduğu iddialarına 
bağlı olarak Umman’ın geleneksel tarafsız ve 
ara buluculuk rolünün artık İran açısından et-
kili olamayacağı düşünüldüğünde Kuveyt, İran 
açısından bu rolü üstlenebilecek potansiyel bir 
seçenek olarak öne çıkmaktadır.

CEVAD ZARİF’İN KUVEYT 
ZİYARETİ

Haber Analiz - 06.10.2020

Rahimullah Farzam YENİ KUVEYT YÖNETİMİNİN BÖLGESEL GELİŞMELERE YÖNELİK TAKİP 
EDECEĞİ DIŞ POLİTİKA, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE İRAN-KUVEYT 
İLİŞKİLERİNİN SEYRİNİ BELİRLEYECEKTİR.
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Kökenleri, Ruslar tarafından tesis 
edilen ve zaman içinde sınırları 
sürekli genişletilen Ermenistan 
Devleti’nin ortaya çıktığı tarihe 
kadar geri götürülebilecek Dağ-

lık Karabağ sorunu, 1991 yılında Sovyetler 
Birliği’nin çökmesiyle birlikte yeni bir aşamaya 
girdi. Nüfusun büyük kısmının Ermeni oldu-
ğu gerekçesiyle silaha sarılan Ermeni çeteler, 
Erivan yönetiminin müdahalesi ile tüm özerk 
bölgeyi işgal etmekle yetinmeyerek etrafındaki 
yedi ilçeyi de kontrolleri altına aldı. Olayların 
başlamasıyla birlikte gerek Ermenistan için-
den gerekse de işgal altındaki bölgelerden bir 
milyona yakın insan göç etmek zorunda kaldı 
ve mağdurlar Azerbaycan’ın farklı bölgelerine 
yerleştirildi. Bu şekilde tarihî açıdan kadim 
bir Türk şehri olan Revan Hanlığı’nda tam bir 
etnik temizlik gerçekleştirildiği gibi etrafı da 
Türk-Müslüman nüfustan arındırılmış oldu.

İran, 80’li yılların sonundan itibaren ger-
ginleşen ilişkilerde belirleyici ülkelerden biri 
değildi. Bunun temel nedeni Irak ile savaştan 
henüz çıkması, peşinden yaşanan Humey-
ni’nin ölümü ve Hamenei’nin işbaşına gelmesi 
sonucunda ülkenin temel önceliğinin dış poli-
tikadan çok içeriye yönelmiş olmasıydı. Yine 
de 1992 yılında İran’ın ara buluculuk girişimi 
ile eş zamanlı olarak Şuşa bölgesinin Ermenis-
tan tarafından işgal edilmesi, Azerbaycan için 
oldukça öğretici olmuştur. 90’lı yıllarda Azer-
baycan basınında, sıklıkla işgal altındaki bölge-
lerden yağmalanan malların İran’a götürüldüğü 
yönünde haberler çıkmıştır. Yine bu dönemde 
Azerbaycan’ın Hazar’daki enerji faaliyetleri 
İran’dan tepki görmüştür.

İran’ın gerek 90’lı yıllarda gerekse de bugün 
kimi zaman sessiz kalarak kimi zaman da Eri-
van’a lojistik destek sağlayarak Azerbaycan’ın 
karşısında tavır almasında birkaç faktörden söz 
etmek mümkündür. Özellikle milliyetçi dü-
şünceleri ile tanınan ve bağımsızlık sonrası ilk 
cumhurbaşkanı olan Ebulfez Elçibey’in İran 
karşıtı tutumu, “Güney ve Kuzey Azerbaycan’ı 
tekrar birleştirme” yönündeki ifadeleri İran açı-
sından alarm zillerinin çalmasına neden olmuş-
tur. Bu nedenle sınırlarındaki bu olay, Bosna 

olayları kadar dahi Tahran yönetiminden ilgi 
görmemiştir. İran bugüne kadar Orta Doğu 
alanında sürdürdüğü Batı karşıtı “direniş ekse-
ni” benzeri söylemlerini post-Sovyet ülkelere 
yönelik kullanmaktan özenle uzak durmuştur. 
Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinde ekonomik 
boyuta yoğunlaşırken Tacikistan ile de özellikle 
iç savaşın sona ermesinden sonra kültürel ilişki-
lere daha fazla ağırlık vermiş ve bu ülkelerdeki 
seküler elitlerin tepkisini çekmemeye çalışmış-
tır. İran’ın bu tutumunun ardındaki diğer bir 
neden de bölgede 2000’li yıllardan itibaren 
yeniden ağırlığı hissedilen Moskova’nın etkisi 
olmuştur. İran’ın Çeçenistan olaylarına mesa-
feli yaklaşmasında da Rusya faktörü önemli-
dir. Zira İran, Sovyetlerin yıkılmasından sonra 
resmî söylemlerindeki “Kahrolsun Sovyetler” 
sloganlarını kaldırmış ve Rusya ile askerî ve 
nükleer boyutları da olan uzun vadeli bir iş bir-
liği içine girmiştir.

İran ve Rusya’nın Güney Kafkasya’daki çı-
karlarının örtüşmesi, bu bölgede en “Batıcı” ve 
Türkiye’nin nüfuzuna açık olduğunu düşün-
dükleri Azerbaycan’ın işgalini, Tahran ve Mos-
kova için en kullanışlı araç hâline getirmiştir. 
Bu sayede Bakü’nün Kafkasya’daki gelişmeler-
de aktif bir rol oynaması kısıtlanmış, İran açı-
sından da iç güvenliğini tehdit etmesi imkânsız 
hâle gelmişti. Aksine İran bu dönemde Azer-
baycan ile sahip olduğu kültürel yakınlığını 
da kullanarak bu ülke içinde çoğu zaman dinî 
görünümlü çok sayıda merkez tesis edebilmiş-
ti. Bu nüfuz zamanla öyle bir boyuta ulaşmıştır 
ki bugün az sayıda da olsa kimi Azerbaycanlılar 
İran’ın etkisi altında işgal karşıtı askerî operas-

yonlara karşı çıkabilmektedir. Yine de son olay-
larda İran’ın tavrının net olarak ortaya çıkması 
ile Tahran’ın 30 yıldır Bakü’ye yönelik uygula-
dığı kamu diplomasisi ağır yara almıştır. İran’ın 
kendisine yakın olduğunu düşündüğü Şii mu-
hafazakâr camiadaki imajı ciddi bir şekilde sor-
gulanmaktadır.

İran’ın operasyonlardan sonra kullandığı 
dilde değişim yaşandığı ise gözlerden kaçma-
maktadır. Başlangıçta “şiddet karşıtı diplomasi” 
vurguları yapan Tahran, an itibarıyla uluslara-
rası hukuku ve işgal gerçeğini hatırlamışa ben-
ziyor. Yine de farklı yetkililerin çelişkili açıkla-
maları, çeşitli yayın kurumlarının düzenlediği 
taban tabana zıt anket sonuçları ya da sosyal 
medyada yaşanan hararetli tartışmalar mesele-
nin İran iç politikasına da etkilerinin olduğunu 
göstermektedir. 90’lı yıllar boyunca işgale ciddi 
bir tepki göstermeyen İran Türkleri, bugün iti-
barıyla başkent Tahran başta olmak üzere çok 
sayıda gösteri ve Ermenistan sınır kapısının 
çatışma boyunca kapatılması için kampanya-
lar düzenliyor. Benzer bir etnik hareketlenme 
en son Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki 
PKK/YPG üslerine yönelik gerçekleştirdiği 
operasyonlar sırasında ülkedeki Kürt nüfusta 
görülmüştü. Bu durum İran nüfusunun çoğun-
luğunu oluşturan alt etnik grupların kendilerini 
sınır dışında yaşayan soydaşları ile özdeşleştir-
diklerini ortaya koyan son gösterge olmuştur.

Son olarak Rusya’nın mevcut tarafsızlığını 
sürdürmesi ve operasyonların kısa süre içinde 
başarıyla sonuçlanması hâlinde Tahran-Bakü 
ilişkileri yeni bir evreye girecektir. Bu nedenle 
İranlı yetkililerin “Bölgeye Suriyeli cihatçılar 
gönderildiği doğruysa…” tarzı açıklamaları bir 
kenara bırakıp en azından söylem bazında du-
ruşlarını netleştirmeleri faydalı olacaktır. Krizin 
başından beri iki başkent arasında hiçbir ikili 
temasın olmaması da dikkatlerden kaçmamış-
tır. Bölgede işgalin sona ermesinin ve kalıcı is-
tikrarın sağlanmasının Erivan ve Tahran da dâ-
hil herkesin faydasına olacağına şüphe yoktur.

Bu makale ilk olarak 8.10.2020 tarihinde TRT Farsça’da 
yayımlanmıştır.
https://www.trt.net.tr/persian/brnmh-h/2020/10/08/
wml-tthyrgdhr-br-mwd-yrn-dr-qbl-hwdth-qrhbg-1505170

DAĞLIK KARABAĞ VE İRAN’IN 
KAFKASYA POLİTİKASI

Haber Analiz - 09.10.2020

Dr. Hakkı Uygur BÖLGEDE İŞGALİN SONA ERMESİNİN VE KALICI İSTİKRARIN 
SAĞLANMASININ ERİVAN VE TAHRAN DA DÂHİL HERKESİN FAYDASINA 
OLACAĞINA ŞÜPHE YOKTUR.
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Ermenistan ve Azerbaycan arasında 
27 Eylül Pazar günü sabah saatle-
rinde yeniden alevlenen Karabağ 
sorunu bu kez farklı bir evreye 
girmiş durumda. Ermenistan’ın 

1991-1994 yılları arasında Azerbaycan’a ait Ka-
rabağ ve çevresindeki yerleşim bölgelerini işgal 
etmesi ve bugüne kadar bu sorunun çözümsüz 
kalmış olmasının etkileri sadece bu iki ülke ile 
sınırlı kalmamıştır. Bölge aynı zamanda böl-
gesel ve küresel aktörlerin rekabet ve çatışma 
alanlarından birine de dönüşmüş durumdadır. 
Bir yandan Hazar denizi havzasındaki enerji 
kaynaklarının dünya pazarlarına açılan güzer-
gâhı üzerindeki stratejik konumu, diğer yandan 
bölgede etnik milliyetçiliğin körüklenmesi, 
yeni istikrarsızlık ve çatışma alanlarını ortaya 
çıkarma potansiyeline sahiptir.

Türkiye işgal altındaki topraklarını geri 
alması için Azerbaycan’a tam destek verirken 
Rusya’nın şimdilik tarafsız kalmış olması, ge-
lişmelerin Bakü’nün lehine ilerlemesini sağ-
lamıştır. Fakat hem Ermenistan’a hem Azer-
baycan’a sınır komşusu olan İran’ın taraflara 
acilen ateşkes ve sorunu müzakere yoluyla 
çözme çağrısı yapması taraflı bir tutum ol-
muştur. Zira toprakları işgal edilmiş bir ülke-
yi, 28 yıldır denenmiş fakat hiçbir sonuç elde 
edilememiş bir yönteme davet etmek, işgalci 
gücün lehine bir açıklamadır. İran’ın Karabağ 
konusunda statükocu yaklaşımının sebepleri 
olduğu gibi sonuçları da olacaktır.

Hem sınır güvenliği hem de her iki ülke 
ile ortak etnik unsurlara sahip olması ba-
kımından Karabağ sorunundan doğrudan 
etkilenen komşu ülke statüsünde olmasına 
rağmen, İran bu sorunun çözümü için tesis 
edilmiş uluslararası mekanizmaya dâhil edil-
memiştir. Karabağ sorununda, Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk 
Grubu’nun da taraflara sunduğu önerilerin 
hiçbiri kabul görmemiştir.

İran 1991 yılında bağımsızlıklarını ilan 
eden Azerbaycan ve Ermenistan’ı resmî 

olarak 25 Aralık 1991 tarihinde tanımıştır. 
Tahran’ın her iki ülkenin bağımsızlığını aynı 
gün tanımış olması, bu iki ülkeye yaklaşımını 
da göstermektedir. 1813 ve 1828 yıllarında 
Çarlık Rusyası ve Kaçar Hanedanı arasında 
imzalanan Gülistan ve Türkmençay antlaş-
maları neticesinde, bugünkü Azerbaycan ve 
Karabağ dâhil olmak üzere Güney Kafkas-
ya’daki topraklar Rusya’ya bırakılmıştı. İran 
söz konusu dönemden beri, bölgeyle var olan 
kültürel ve tarihsel bağlarını korumaya çalış-
mıştır; hatta bu bölgelerin İran’a ait olduğu 
fikrini kamuoyunun bilinçaltına işlemiştir. 
Dolayısıyla her iki ülke de İran’ın tarih, kül-
tür ve medeniyet havzasının bir parçası ola-
rak telakki edilmektedir.

Bununla birlikte Azerbaycan’ın İran’dan 
sonra nüfusuna oranla en büyük Şii çoğun-
luğa sahip olması, Kafkaslara “devrim ihracı” 
için de Tahran’a önemli bir fırsat sunuyordu. 
Fakat Azerbaycan’ın bağımsızlık sonrası yö-
nünü (Türkiye başta olmak üzere) Batı dün-
yasına çevirmesi, Tahran için memnuniyet 
verici bir adım olarak görülmedi. Zira Azer-
baycan, bu stratejik tercihinden itibaren, İran 
ile ideolojik olarak farklı kutuplarda yer aldı 
ve düşman ya da rakip olarak algıladığı dev-
letlerle İran’ın ittifakından kaygı duymaya 
başladı.

Karabağ’ın İran’a Yönelik Jeopolitik 
Riskleri

Azerbaycan’ın ABD, AB ülkeleri ve İsrail 
ile ilişkiler geliştirmesi, zamanla Tahran ve 
Bakü arasındaki makasın daha da açılmasına 
neden oldu. Zira Tahran’ın ABD’nin bölge-
deki üslerine ve varlığına karşı durduğu bir 
pozisyonda, ABD ve İsrail ile geliştirilen as-
kerî ve güvenlik iş birlikleri, İran’da bu güçler 
tarafından kuzeyden de kuşatılmaya çalışıldı-
ğı hissini doğurdu.

Azerbaycan’ın bu adımlarına karşılık 
olarak Tahran Erivan ile ilişkilerini geliştir-
di. Bu vesile ile İran bir yandan Azerbaycan 

ve Ermenistan’ı dengelemeye çalışırken öte 
yandan Ermenistan üzerinden Rusya’ya bağ-
lanacağı Güney Kafkasya koridorunu güven-
ce altına almaya çalıştı. Tahran’ın bu hamlesi, 
aynı zamanda güneyindeki Körfez ülkeleri 
ve güneybatısındaki Irak’ın teşkil ettiği Arap 
dünyasının ve kuzeybatısındaki Türkiye, ku-
zeyindeki Azerbaycan ve Türkmenistan’ın 
teşkil ettiği Türk dünyasının yol açtığı jeopo-
litik baskıyı kıracak ve nefes alacak bir mecra 
yarattı. Bu bakımdan Ermenistan İran için 
(tarihsel ve kültürel yakınlıklarla birlikte) 
stratejik değeri yüksek, jeopolitik bir mütte-
fik konumundadır.

İran’ın işgal edilmiş Karabağ konusunda-
ki tutumunu bu tarihsel, ideolojik ve jeopoli-
tik yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirmek 
gerekir. İsrail’in son dönemlerde Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile siya-
si ve diplomatik ilişkilerini normalleştirme-
sinin hemen akabinde imzaladığı güvenlik 
ve istihbarat iş birliği anlaşmaları Tahran’ın 
öfkesine yol açtı. Karabağ’ın işgalden kur-
tarılması için başlayan askerî operasyonda 
İsrail’in Azerbaycan’dan yana tavır alması da 
Tahran’ın bu konuda Azerbaycan’a temkinli 
yaklaşmasına neden oldu.

Karabağ’ın İran İçin Etno-Politik 
Riskleri

İran’dan gelen resmî açıklamalar bu ko-
nuda çelişkiler barındırıyor. Tahran’ın bir 
yandan Karabağ’ın Azerbaycan toprağı ol-
duğunun altını çizmesi, öte yandan askerî 
operasyonun durdurulması yönündeki çağ-
rısı, İran’ın samimiyet testinde başarısız 
olduğunu gösteriyor. İran’dan gelen resmî, 
yarı resmî açıklamalar ve kamuoyu tepkileri 
doğrultusunda belirtmek gerekir ki Karabağ 
sorunu Tahran için jeopolitik risklerin yanı 
sıra etno-politik riskler de barındırmaktadır.

Rusya’nın Ermenistan’a gönderdiği as-
kerî araç ve teçhizatın İran üzerinden sevk 
edilmesi ve bunun Azerbaycan’ın Karabağ ve 

İRAN, KARABAĞ SORUNUNUN 
TAŞIDIĞI RİSKLERİ 
GÖRMEZDEN GELİYOR

Görüş - 10.10.2020

Mehmet Koç
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genin barış ve istikrarına yönelttiği tehditle-
rin ve risklerin olumsuz sonuçlarını kendi 
sınırları içinde her geçen gün daha derin bir 
şekilde hissedecektir..

Bu makale ilk olarak 9.10.2020 tarihinde Anadolu 
Ajansında yayımlanmıştır.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-karabag-soru-
nunun-tasidigi-riskleri-gormezden-geliyor/2001122

çevresindeki 7 reyonunu işgalden kurtarmak 
için başlattığı askerî operasyonlara denk gel-
mesi, İran Türklerinin tepkisiyle karşılaşmış 
ve Tahran’ın bu tutumu, Türk nüfusunun 
yoğun olduğu şehirlerde protestolar mey-
dana getirmiştir. İran Türklerinin tepkisini 
dindirmek amacıyla Doğu Azerbaycan, Batı 
Azerbaycan, Zencan ve Erdebil vilayetleri-
nin “cuma imamları” (Devrim Rehberi’nin 
temsilcileri), bir araya gelerek yayınladıkları 
ortak bildiride, Karabağ’ın İslam ve Azerbay-
can toprağı olduğunu ve bu uğurda can veren 
askerlerin şehit olduklarını belirtmişlerdir. 
Resmî açıklamalardaki muğlaklıklar karşı-
sında epey sarih olan cuma imamlarının bu 
tutumlarının, İran Türklerinin tepkisini din-
dirmeye yönelik adımlar olduğu, çok geçme-
den Hükümet Sözcüsü Ali Rebii’nin ülkenin 
Karabağ konusundaki resmî tutumunun sa-
dece Dışişleri Bakanlığı ve hükümet yetkili-
leri tarafından yapılan açıklamalardan ibaret 
olduğunu bildirmesinden anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtildiği üzere, Türk ve Arap 
dünyası tarafından jeopolitik bir kuşatılmış-
lık duygusu içinde olan İran, aynı zamanda 
içeride de etno-politik bir kuşatma altında-
dır. Bu iki dünya arasında sıkışan Tahran, 
ülke içindeki söz konusu bölgelerde ise Türk, 
Kürt, Arap ve Beluçlarla çevrili durumda.

İran Karabağ’ın tetiklediği etno-politik 
fay hatlarının, daha önce Türkiye’nin Suriye 
ve Irak’ta terör örgütlerine karşı düzenledi-
ği operasyonlar sırasında ülkedeki Kürt ve 
Türkler arasında gelişen kutuplaşmaya ben-
zer sonuçlara yol açacağının farkında. Irak 
ile Kürt ve Arap, Türkiye ile Kürt ve Türk, 
Afganistan ve Pakistan ile Beluç nüfusu pay-
laşıyor olması, İran açısından avantajdan çok 
dezavantajlar barındırmakta. Zira söz konusu 
etnik unsurlarla ilgili komşu ülkelerde yaşa-
nan gelişmeler, İran’ın içisine de sirayet etme 
kapasitesine sahip. Bu yüzden, İran’ın bugü-
ne kadar komşu ülkelere karşı bir baskılama 
aracı olarak kullandığı etnik unsurlar, her 
geçen gün İran içerisindeki etnik kutuplaş-
maları da derinleştirmekte. Bu durum sadece 
İran için değil, bütün bölge için ciddi riskler 
barındırıyor. Dolayısıyla Tahran, bölgede et-
nik fay hatları üzerinden komşuları sıkıştır-
ma politikalarına devam ettiği takdirde, bu 
politikaların kendisine dönecek etkisini de 
hesaba katmak zorunda.

Bu bağlamda, Karabağ işgalinin en hızlı 
biçimde sonlandırılması, Tahran’ın etno-po-
litik risklerini de azaltacaktır. Tahran’ın bu 
konuda farklı bir tutum geliştirmemesi duru-
munda, Karabağ sorunu İran Türkleri nezdin-
de etnik asabiyeti güçlendirecektir. Bugüne 
kadar “muhafazakâr Türkler” olarak bilinen 

ve mezhepsel paydaşlık üzerinden Farslar-
la adı konmamış bir stratejik ittifak içinde 
olan kesimler nezdindeki Türklük bilinci de 
giderek yükselecek ve bu durum Tahran için 
ulusal güvenlik risklerini de beraberinde ge-
tirecektir. Zira ülkenin birlik ve beraberliği-
nin garantörü konumundaki Türklerin farklı 
bir tercihe yönelmeleri, ülkenin kaderini de-
ğiştirme potansiyeline sahiptir. Tahran daha 
fazla stratejik hata yapmadan, sadece Kara-
bağ değil, bölgedeki etnik ve mezhepsel po-
litikalarını gözden geçirmelidir.

Fakat Tahran’dan gelen sinyaller, İran’ın 
etnik ve mezhepsel politikalarından vaz-
geçmeyeceği yönünde. Doğu Azerbaycan 
Şebister Milletvekili Cafer Rasti’nin Twit-
ter hesabından yaptığı paylaşım bu konuda 
ipuçları barındırmakta. Rasti’nin mesajında, 
Aliyev’in hapisteki siyasî tutukları serbest 
bırakması hâlinde, “tekfirci” güçlere ihtiyaç 
kalmadan Karabağ’ın kısa sürede işgalden 
kurtarılacağını ileri sürmesi, Tahran’ın bi-
linçaltındaki siyasi duruşunu dışa vurmuş-
tur. Rasti’nin dile getirdiği siyasi tutuklular 
İran’ın Azerbaycan’daki uzantılarıdır.

Tahran Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’de 
olduğu gibi Azerbaycan’da da vekil güçler 
oluşturma çabası içsinde olmuş, ancak Azer-
baycan’ın tedbirleri sayesinde bu çaba engel-
lenmişti. İran’ın bölge ülkeleri içinde silahlı 
ve siyasi uydu örgütler kurma çabası, bölgesel 
barış ve istikrara başlı başına tehdit niteliğin-
dedir. Tahran’ın son günlerde sıkça işlemeye 
çalıştığı “tekfirci güçlerin Türkiye tarafından 
Azerbaycan’ın İran sınırına yerleştirildiği” ve 
“bunun İran için tehditler barındırdığı” iddi-
aları da gerçekten uzaktır. Tahran bu söylem-
lerle İran’daki Türk kamuoyunu bir kez daha 
DEAŞ benzeri bir tehdit ve algı operasyonu 
ile kandırabileceğini düşünüyorsa yanılgı 
içindedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 
ile yapılan telefon görüşmesinde, İran’ın sı-
nır güvenliği konusundaki kaygılarını dile 
getiren İran Cumhurbaşkanı’na, söz konusu 
bölgenin işgalden en kısa sürede kurtarılarak 
güvenli hâle getirileceğini belirterek gerekli 
mesajı iletmiştir. Azerbaycan’ın yakın zaman-
da İran-Azerbaycan sınırını işgalden kurtara-
rak güvenli bir hâle getirmesi durumunda, 
Tahran’ın “tekfirci güçler” söylemi üzerinden 
geliştirdiği tezler de boşa çıkacaktır.

Sonuç olarak, Tahran bölgesel üstünlük 
kurmak için komşularıyla daha fazla jeopo-
litik rekabet içine girmek yerine, stratejik ve 
jeopolitik iş birlikleri geliştirme çabalarına 
yönelmelidir. Aksi takdirde, diğer devletler 
içinde vekil güçler oluşturmaya çalışarak böl-

İRAN’DAN GELEN 
RESMÎ, YARI RESMÎ 
AÇIKLAMALAR VE 
KAMUOYU TEPKİLERİ 
DOĞRULTUSUNDA 
BELİRTMEK GEREKİR 
Kİ KARABAĞ 
SORUNU TAHRAN 
İÇİN JEOPOLİTİK 
RİSKLERİN YANI 
SIRA ETNO-POLİTİK 
RİSKLER DE 
BARINDIRMAKTADIR.
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ABD Hazine Bakanlığından ya-
pılan açıklamaya göre 10 Ocak 
2020 tarihli 13902 sayılı Baş-
kanlık kararına dayanılarak 18 
İran bankası, OFAC tarafından 

Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engel-
lenen Kişiler Listesi’ne (Specially Designated 
Nationals and Blocked Persons List - SDN) 
eklendi. Bakanlığın açıklamasında görüşlerine 
yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnu-
chin, söz konusu kararın ABD dolarına yasa 
dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığı-
nı söyledi. Buna ek olarak Mnuchin, yaptırım 
uygulamalarının İran’ın terör faaliyetlerine 
desteğini kesene ve nükleer faaliyetlerini dur-
durana kadar devam edeceğini belirtti.

İranlı Yetkililerden Tepkiler

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kara-
rına yüksek düzeyde ilk tepki İran Dışişleri 
Bakanı Muhammed Cevad Zarif ’ten geldi. 
Zarif, 8 Ekim 2020 tarihinde resmî Twitter 
hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavi-
rüs salgını ortasında ABD rejimi, gıda ve ilaç 
için ödeme yaptığımız kanallarımızı havaya 
uçurmak istiyor. İranlılar bu son zulümden 
kurtulacak. Ama bir nüfusu açlıktan öldür-
mek için komplo kurmak insanlık suçudur. 
Paramızı bloke eden suçlular ve buna imkân 
verenler adaletle yüzleşecek.” ifadelerini kul-
landı. Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır 
Himmeti, söz konusu bankaların tıbbi malze-
me ve gıda alışverişinden sorumlu olduğunu 
söyleyerek bu bankaların yabancı bankalarla 
işlem yaptığını belirtti. Ayrıca Himmeti açık-

lamasında, ABD’li yöneticilerin insan hakları 
ve insanlıkla ilgili sözlerinin yalan ve aldatıcı 
olduğunu vurgulayarak söz konusu yaptırım 
kararının İran halkının hafızasına kazınacağı-
nı söyledi.

Yaptırım Listesine Alınan 18 Banka

SDN adlı yaptırım listesine eklenip ve 
yaptırıma maruz kalan bazı bankalar Don-
ya-ye Eghtesad’ın yayımladığı 2019 (1398) 
Yılında Satış/Gelir Oranına Göre En Büyük 
100 Şirket Listesi’nde önemli sıralarda bu-
lunuyor. Liste’de Bank-e Pasargad 14’üncü, 
Bank-e Refah-e Kargaran 18’inci, Bank-e 
Keshavarzi Iran 21’inci, Bank-e Saman 22’nci 
ve Bank-e Egtesad-e Novin 39’uncu sırada 
yer alıyor.

Daha Önce de Bazı Bankalar Yaptırım 
Listesine Alınmıştı

2010 Kapsamlı İran Yaptırımları, Hesap 
Verebilirlik ve Tecrit Yasası’nda (CISADA) 
olduğu gibi İran’a daha önce uygulanan yap-
tırım ve ambargolarda İran Merkez Bankası 
ve Bank-e Mellat gibi önemli finans kuruluş-
ları ve bankalar yaptırım listesine alınmıştı. 
ABD Hazine Bakanlığı, KOEP ile uyumlu 
olarak 16 Ocak 2016 tarihinde 400’den fazla 
tüzel ve özel kişiyi SDN Listesi’nden çıkar-
mıştı. Ancak Bakanlık, ABD’nin tek taraflı 
olarak KOEP’ten ayrılmasıyla 4 Kasım 2018 
tarihinden önce (180 günlük adaptasyon sü-
resi bitmeden) çıkarılan söz konusu tüzel ve 
özel kişileri Liste’ye tekrar dâhil edeceğini 
ilan etmiş ve SDN Listesi’ni güncellemişti.

ABD Neyi Hedefliyor?

Kasım Süleymani’nin ABD güçleri tara-
fından öldürülmesinden sonra 10 Ocak 2020 
tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın 
agresif fiillerini engellemek için yeni ekonomik 
yaptırımlar uygulanacağının haberini vermişti. 
Koronavirüs salgınıyla ABD’nin kendi kabuğu-
na dönmesi sürecinde yeni ekonomik yaptırım-
lar bağlamında kayda değer bir gelişme görül-
memişti. Ancak salgının ABD’deki etkilerinin 
nispeten azalması ve başkanlık seçimlerinin 
yaklaşması Trump’ın yüzünü İran’a çevirmesi-
ne neden oldu. ABD yönetimi, yeni ekonomik 
yaptırımlarla İran’ı uluslararası bankacılık ve fi-
nans sisteminden tamamen izole ederek İran’ın 
nükleer programı, çeşitli ülkelerdeki milis gücü 
faaliyetleri ve İran içerisinde gerçekleşen insan 
hakları ihlalleri konularında sıkı şekilde baskı-
lamak istemektedir. ABD, söz konusu ekono-
mik bağlamda sıkı baskılama yöntemiyle İran 
yönetimini bezdirmeye çalışmaktadır. İran 
tarafından bir değerlendirme yapıldığında ise 
İran’ın ambargo ve yaptırımları ihlal etmek için 
katlandığı finansal ve zamansal maliyetlerde ar-
tış olması kaçınılmazdır.

ABD’DEN İRAN’A YENİ FİNANSAL 
YAPTIRIMLAR

Haber Analiz - 10.10.2020

Birkan Kemal Ertan ABD HAZİNE BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE YABANCI 
VARLIK KONTROL OFİSİ, 18 İRAN BANKASINI YAPTIRIM LİSTESİNE 
ALDIĞINI DUYURDU.

Yaptırım Listesine Alınan Bankalar
1) Amin Investment Bank 10) Bank-e Karafarin

2) Bank-e Keshavarzi Iran 11) Khavarmianeh Bank

3) Bank-e Maskan 12) Bank-e Gharzolhasaneh Mehr Iran

4) Bank-e Refah-e Kargaran 13) Bank-e Pasargad

5) Bank-e Shahr 14) Bank-e Saman

6) Bank-e Egtesad-e Novin 15) Bank-e Sarmayeh

7) Gharzolhasaned Resalet Bank 16) Bank-e Tose’e Ta’avon

8) Bank-e Hekmat Iranian 17) Bank-e Gardeshgari

9) Bank-e Iran Zamin 18) Bank-e Taawon Mantagheey-e Eslami
Kaynak: ABD Hazine Bakanlığı
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İran müzik tarihinin son asrına damgası-
nı vurmuş önemli şahsiyetlerinden biri 
olan Muhammed Rıza Şeceryan, uzun 
bir hastalık sürecinden sonra 8 Ekim 
2020 tarihinde, 80 yaşında hayatını kay-

betti. Şeceryan yaklaşık 15 yıl böbrek kanseri 
ile mücadele etmişti. Son yıllarda birçok kez 
rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Şeceryan’ın, 
2015 yılından bu yana hastalığı sebebiyle kon-
ser vermesi doktorları tarafından yasaklanmış-
tı. Bugüne kadar seksen kadar albüme imza 
atan sanatçı, İran ve İran dışında yüzlerce kon-
ser vermiştir.

Muhammed Rıza Şeceryan 23 Eylül 1940 
tarihinde Meşhed’de dünyaya geldi. Ses eği-
timine Meşhed’in meşhur karilerinden olan 
babası Mehdî Şeceryan’dan Kur’an okumayı 
öğrenerek başladı. Daha 12 yaşındayken Meş-
hed Radyosu’nda Kur’an okumaya başlayan 
sanatçı, bu tarihten Tahran’a göç ettiği 1976 
yılına kadar Meşhed Radyosu’nda gönüllü 
olarak Kur’an okudu. Tahran’a geldikten son-
ra Tahran Radyosu’nun seçmelerine katıldı 
ancak heyet tarafından kabul edilmedi. Sınav 
sırasında diğer stüdyodan Şeceryan’ın sesini 
duyarak çok etkilenen ve yanına gelerek kim 
olduğunu ve nereden geldiğini sorup onunla 
yakından ilgilenen Cevad Bediizade tarafın-
dan Radyo’ya alındı.

Kendisinin anlattığına göre babası, Şecer-
yan ailesinin dindar bir aile olarak bilinmesini 
istiyordu. Bu nedenle oğlu Muhammed Rıza, 
babasını üzmek istemediğinden ancak müste-
ar bir isim kullanarak şarkı söyleyebilirdi. Bu 
sebeple dört yıl boyunca Tahran Radyosu’nda 
Siyaveş Bidgani müstear ismiyle şarkı söyledi.

Şeceryan, müzik icra etmenin yanında 
Kur’an okumaya da devam etti. 1977 yılın-
da yapılan Kur’an okuma yarışmasında ülke 
birincisi oldu. Daha sonra Malezya’da 1979 
yılında dünya çapında düzenlenen Uluslara-
rası Kur’an Okuma Yarışması’nda İranlı ya-
rışmacının yarışmaya katılamaması üzerine 
beklenmedik bir şekilde ve hazırlıksız olarak 

ülkesini temsilen yarışmaya katıldı ve burada 
da ikincilik elde etti. Bu yarışmada Kur’an’dan 
dört ayeti makamlı olarak okudu. Bu ayetlerin 
her biri “Rabbena” kelimesiyle başlıyordu. O 
yarışmadan sonra bu ayetler Şeceryan’ın Rab-
bena Duası olarak meşhur oldu ve 30 yıl bo-
yunca Ramazan ayında iftar programlarında 
yayımlandı. Bu eser, İran Kültür Mirası ve El 
Sanatları ve Turizm Kurumu (Sazman-i Mi-
ras-i Ferhengi ve Sınâyi-i desti ve Gerdişgeri) 
tarafından “millî eser” olarak kayıt altına alın-
dı.

İlerleyen zamanlarda Mehdî Şeceryan, 
setar üstadı Ahmed İbadi’yle yaptığı görüş-
meden sonra oğlunun kendi ismiyle şarkı 
söylemesine izin verdi. Bundan sonra Şecer-
yan geleneksel İran müziği içerisinde vefatına 
kadar yürüyeceği bir yol çizdi. Onun müziksel 
gelişiminde İranlı büyük musiki üstatlarından 
Celil Şehnaz ve Ahmed İbadi’nin çok emeği 
vardır. Sanatçı, babasının yerine koyacak ka-
dar İbadi’den etkilenmiş ve ona saygı duymuş-
tur.

Şeceryan İran Radyosu’nda uzun yıllar 
devam etmiş olan Davud Pirniya’nın Çiçek-
ler (Golha) programında da uzun süre görev 
aldı. İcra ettiği şarkıların sözlerini aylar süren 
okumalar ve araştırmalar sonucunda kendisi 
seçiyordu. Onun en belirgin ve önemli özel-
liklerinden biri, müziğinde Hafız, Sadi, Mev-
lana, Attar, Baba Tahir ve Hayyam gibi klasik 
Fars şairlerinin şiirlerine yaptığı başarılı bes-
telerin yanı sıra Nima Yuşic, Sohrab Sipihri, 
Mehdi Ehevan Salis ve Huşeng İbtihac gibi 
modern şiirin büyük şairlerinin şiirlerine de 
son derece güçlü besteler yapabilmiş ve bunla-
rı başarıyla icra edebilmiş olmasıdır. Şeceryan 
bugünkü adı Musiki Evi Yüksek Konseyinin 
(Şura-yi Ali-yi Hane-i Musikî) başkanlığının 
yanı sıra Şehnaz adlı müzik grubunun kuru-
culuğunu da yapmıştır. Sanatçı, İran müziğine 
icat ettiği sazlarla da katkıda bulunmuş ve bu 
sazlara sorahi, şehraşub, sağer, kirişme ve sebu 
gibi adlar vermiştir.

Şeceryan, İran toplumunun sosyokültürel 
hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu-
nun en önemli nedeni sanatçı kimliğinin yanı 
sıra yaşamı boyunca pek çok defa ülkesinde 
yaşanan sosyal ve siyasal olaylar sırasında da-
ima halkının yanında tavır alarak onların sesi 
olmaya özen göstermiş olmasıdır. Ayrıca ken-
disinin de İslam Devrimi sonrası zaman za-
man sansür ve yasaklara maruz kalması halkın 
hissiyatını daha derinden hissetmesine sebep 
olmuştur.

Şeceryan 2009 yılında Ahmedinejad’ın 
ikinci kez aday olduğu 10. Dönem İran Cum-
hurbaşkanlığı Seçimlerinden sonra da İran 
Radyo ve Televizyon Kurumunun Genel Mü-
dürü İzzetullah Zergami’ye bir mektup yaza-
rak eserlerinin bu Kurumda yayımlanmasını 
istemediğini söyledi. Mektupta şöyle diyor-
du: “Okuduğum şarkılar özellikle Ey İran Ey 
Ümit Yurdu (Ey İran ey Sera-yi Umid) 1979 
ve 1980 yıllarında yaşanan olaylar üzerine 
söylenmiştir. Bu eserlerin bugün yaşananlarla 
hiçbir ilgisi yoktur. İran Radyo ve Televizyon 
Kurumunun bu eserlerin ortaya çıkmasında 
hiçbir katkısı olmamıştır. Yasal olarak da bu 
Kurumun hiçbir radyo ve televizyon kanalın-
da eserlerimin yayımlanmasını istemiyorum.”

Şeceryan BBC’ye verdiği röportajda da 
Ahmedinejad’ın o dönemdeki toplumsal olay-
larda yaşananları kastederek “Bunlar çer çöp 
yığını biz ise akarsu gibiyiz, gelip onları silip 
süpürürüz.” şeklindeki beyanı üzerine “Hal-
kımın şaşkınlık ve acziyet içindeki feryadını 
Ahmedinejad bir çer çöp yığını olarak nitelen-
dirmişken benim sesimin devletin resmî radyo 
ve televizyon kanallarında yeri yoktur. Benim 
sesim o çer çöp yığının sesidir ve her zaman 
da çer çöp yığınlarının sesi olarak kalacaktır.” 
diyerek tavrını ortaya koymuş ve o tarihten 
itibaren konser vermesi de dâhil faaliyetleri 
engellenmiştir.

Özellikle 2009’da Ahmedinejad’ın ikinci 
kez cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ar-

MUHAMMED RIZA ŞECERYAN 
HAYATINI KAYBETTİ

Görüş - 10.10.2020

Mahperize Şafak
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dından ortaya çıkan siyasi ve sosyal olaylar-
da hükûmete karşı ortaya koyduğu sert tavır 
ile dinleyicilerinin büyük sevgi ve saygısını 
kazanmış ve halkın gözünde âdeta bir kahra-
mana dönüşmüştür. Ölümünden hemen son-
ra büyük kitlelerin sokaklara çıkması ve yas 
görüntülerinin hızla devlet karşıtı gösterilere 
evrilmeye başlaması devleti sert tedbirler al-
maya yöneltti. Bu nedenle sanatçının naaşı, 
Tahran’da sabahın erken saatlerinde az katı-
lımlı bir cenaze törenin ardından defnedilmek 
üzere Tus şehrine gönderildi.

Sanat yaşamı boyunca pek çok başarıya 
imza atan Şeceryan, iki defa Grammy Müzik 
Ödülü’ne aday gösterilmiştir. Merkezi New 
York’ta bulunan Asya Topluluğu, Şeceryan’ı 
geleneksel İran müziğinin en tanınmış icracısı 
olarak seçmiştir. Vancouver Sun gazetesi onu 
dünya müziğinin en önemli sanatkârlarından 
ayrıca National Pulic Radio da (NPR) 2010 
yılında onu dünyanın en iyi elli sesinden biri 
olarak ilan etmiştir. 1999 yılında ise UNES-
CO tarafından Picasso Ödülü’ne layık gö-
rülmüştür. Sanatçı, İran’da “İran Müziğinin 
Şahı” lakabıyla da anılmaktadır. Şeceryan’ın 
tanınmış öğrencileri arasında; İrec Bistami, 
Hüsameddin Sirac, Hamid Reza Nurbahş ve 
Ali Cihandâr gibi önemli ve tanınmış müzis-
yenler yer almaktadır. Çocukları Humayun ve 
Müjan da İran müzik sektöründe faaliyet gös-
termektedir.

Şeceryan İslam Devrimi’nin ilk yıllarında 
Devrim yetkililerinin isteği üzerine İran Rad-
yo ve Televizyon Kurumunun kanallarında ya-
yımlanmak üzere “uygun içerikli” bazı kayıtlar 
ve programlar hazırlamıştır. Bu programlar ve 
kendisiyle âdeta bütünleşmiş Rabbena Du-
ası, radyo ve televizyon kanallarında yayım-
lanmıştır. Ancak o dönemde giderek yetki ve 
etkileri artan din adamlarından biri tarafından 
müziğin sakıncalı, tehlikeli ve hatta haram ol-
duğuna dair fetva verilmesi üzerine Şeceryan 
devlet televizyonu ile yollarını ayırma kararı 
alarak eserlerinin devlet kanalında yayımlan-
mamasını istemiştir. Ancak sanatçı uzun yıllar 
boyunca okuduğu Rabbena Duası’nın halka 
mal olduğunu düşündüğünden resmî radyo 
ve televizyon kanallarında eserlerinin yayım-
lanmasını istemediği dönemde bile bu eserin 
yayımlanmasına izin vermiştir.

Muhammed Rıza Şeceryan kendi coğraf-
yasının kendi kültürünün ve medeniyetinin 
musikisini yapmış ve geriye ölümsüz eserler 
bırakmış bir sanatçı olarak bu dünyadan ay-
rıldı. Yetiştirdiği sanatkârlar, bestelediği ve 
yorumladığı şarkılar kadar yaşadığı dönemin 
sosyal ve siyasi meseleleri karşısında güçlü bir 
duruş sergilemiş siyasi bir aktör olarak da İran 
halkının ve bütün dünyada kendisini severek 
dinleyen dinleyicilerinin gönlünde derin izler 
bıraktı.

KLASİK İRAN 
MUSİKİSİ’NİN 
ÖNEMLİ 
SİMALARINDAN BİRİ 
OLAN MUHAMMED 
RIZA ŞECERYAN, 
GERİDE SEKSEN 
KADAR ALBÜM VE 
ONLARCA ÖĞRENCİ 
BIRAKARAK HAYATA 
VEDA ETTİ.
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Temelleri 16. yüzyıla dayanan 
Dağlık Karabağ bölgesindeki ça-
tışmanın uzun ve karmaşık bir 
tarihî geçmişi vardır. 16. yüzyılda 
Osmanlı İmparatorluğu tarafın-

dan yönetilen Dağlık Karabağ, dönemsel ola-
rak bölgede yükselen güçlerle doğru orantılı 
olarak Osmanlı, Pers, Rus gibi güçlü imparator-
lukların büyük mücadelelerine sahne olmuş-
tur. 1813 Gülistan, 1828 Türkmençay ve 1829 
Edirne antlaşmalarıyla Rusların eline geçen bu 
bölge, Rusların etnik politikaları neticesinde 
demografik bir değişim ve dönüşüm süreci ya-
şayarak günümüze kadar gelmiştir. Günümüz-
de ise Rusların etnik temelli bu politikaları so-
nucu Dağlık Karabağ ve Revan bölgesi sistemli 
bir şekilde yoğun olarak Ermeni nüfusunun ya-
şadığı bir coğrafyaya dönüştürülmüştür. Bu de-
mografik değişimin ise uzun vadede Rusların, 
İran ve Osmanlı sınırlarında kendi politikaları 
için kullanabileceği bir müttefik oluşturma po-
litikasına dayandığını söylemek mümkündür.

Rusların bu politikası aynı zamanda Türki-
ye ile Azerbaycan Türkleri arasında Hristiyan 
bir set oluşturmayı da amaçlamaktadır. 19. 
yüzyılda bölgenin demografisinin değişmesi 
aynı zamanda bölgenin Rusya’nın politik çı-
karları doğrultusunda şekillenmesine de ne-
den olmuştur. Bu nedenle günümüzde hâlen 
Rusya güdümlü politikaların uygulanmakta 
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu 
politikalar Rusya’nın yararına olmakla birlik-
te bölge ülkeleri açısından da birçok sorunun 
yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar 
arasında yaşanan çatışmalar ve sivillerin haya-
tını kaybetmesi ilk sıralarda yer almaktadır. Bu 
çatışmaların bölge üzerinde sadece askerî değil 
ekonomik etkileri de bulunmaktadır. Sovyet 
sonrası dönemde zaten zor bir süreçten geçen 
Güney Kafkasya ülkelerinin gelirlerinin önem-
li bir kısmını silahlanma ve askerî konulardaki 
yatırımlara harcamaları bölgesel barış ve istik-
rarın önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda bölgede yaşanan çatışmalarla bir-
likte sıkça gündeme gelmeye başlayan Dağlık 

Karabağ işgalinin geçmişine bakılmadan bugü-
nünün anlaşılması mümkün değildir. Kafkasya 
bölgesinde yer alan Dağlık Karabağ’ın işgalinin 
tarihsel sürecine bakıldığında bu bölge gerek 
coğrafi gerekse stratejik açıdan önemli bir gü-
zergâh olması nedeniyle hem bölgesel hem 
de küresel güçlerin daima dikkatini çekmiştir. 
Dağlık Karabağ tarihte olduğu gibi günümüzde 
de “büyük güçler” olarak adlandırılan devletle-
rin gündeminde yer alan bir mesele olmuştur. 
Bu açıdan konuya bakıldığında başta tarihî 
İpek Yolu ve Akdeniz olmak üzere Karadeniz 
ve Azak Denizi’nden geçen nakliye gemileri-
nin Volga üzerinden Hazar Denizi’ne, oradan 
da Türkistan ve Avrupa’ya ulaşması nedeniyle 
bölge devletleri ile büyük güçlerin bu coğrafya-
yı tarihten günümüze yakından takip ettikleri 
söylenebilir.

Kafkasya bölgesi sadece büyük devletler 
değil İran gibi bölge ülkeleri tarafından da ya-
kından takip edilen bir coğrafyadır. Bu nokta-
da Osmanlı, İran ve Rusya’nın birbirleriyle bu 
bölgede ciddi mücadeleler verdiği de bilinmek-
tedir. Ancak Rusların 19. yüzyılda Kafkasya’yı 
ele geçirmesiyle birlikte bu bölgedeki halklar 
üzerindeki etkisi artarken İran için böyle bir 
etkiden bahsetmek mümkün değildir. Bu ne-
denle tarihsel süreçte başta İran ve Osmanlı 
olmak üzere birçok kesim tarafından Rusya’nın 
bu bölgede izlediği politikalar kaygıyla takip 
edilmiştir. Bu süreçte İran ve Osmanlı ile ben-
zer şekilde İngiltere ve Fransa’nın da bölgeyi 
Rusların tamamen ele geçirmesinden rahatsız 
olduğunu ve Rusya’ya karşı Kafkasya konusun-
da zaman zaman Osmanlı ve İran’ı bir denge 
unsuru olarak değerlendiren ve destekleyen 
politikalar izlediklerini söylemek mümkündür. 
Konuya tarihsel açıdan bakıldığında eski dünya 
düzeninde Kafkasya bölgesi Rusya tarafından 
ele geçirildiği için Rusya’nın günümüzde de 
bu etkisini devam ettirmek istediğini söyle-
mek mümkündür. Ancak günümüzde büyük 
güçlerin çıkarlarıyla Rusya Federasyonu’nun 
Kafkasya bölgesindeki çıkarlarının sıkça çatış-

maya başladığı görülmektedir. Çıkar odaklı bu 
politikalar bölgesel sorunların çözümünden 
ziyade sorunların büyüyerek günümüze kadar 
devam etmesine neden olmuştur. Bölgede ka-
lıcı bir barışın sağlanabilmesi için uluslararası 
hukuk kuralları bağlamında hareket edilmesi ve 
başta Dağlık Karabağ olmak üzere tüm sorun-
ların çözümü için bu kuralların temel alınması 
gerekmektedir.

Günümüzde işgalin hâlâ devam etmesinin 
temelinde Hazar bölgesindeki petrolün ve böl-
genin stratejik öneminin de etkili olduğunu 
söylemekte yarar vardır. Bu da bölgesel ve küre-
sel güçlerin çıkar odaklı davranmalarına neden 
olmaktadır. Büyük güçlerin yanı sıra Ermeni 
diasporasının da bu konuya etkisi bulunmak-
tadır. Ermeni diasporasının, 1915’te gerçekle-
şen Ermeni göçü konusunda izlediği politikaya 
benzer şekilde Dağlık Karabağ işgali konusun-
da da Azerbaycan ve Türkiye karşıtı bir politika 
izleyerek Batılı devletleri etkilemeye ve Türkiye 
karşıtlığını yaymaya çalıştıkları görülmektedir. 
Batılı devletler de benzer şekilde 1915’teki 
Ermeni göçü konusunda gerek takındıkları 
tavırlarıyla gerekse de kabul etmiş oldukları 
parlamento kararlarıyla bu konulara nasıl siyasi 
ve çıkar odaklı bir pencereden baktıklarını de-
falarca ortaya koymuşlardır. Bu konuda İran ise 
gerek ülkesindeki Ermeni nüfusu gerekse Er-
menistan ve Türkiye ile olan ilişkileri nedeniyle 
bir denge politikası izlemeyi tercih etmiştir.

Kafkasya’nın ekonomik, coğrafi, stratejik 
ve bölgesel anlamda kalkınması ve gelişmesi 
Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların bir 
an önce sona ermesiyle doğrudan bağlantılıdır. 
Nitekim bu sorunun çözümü sadece iki ülke 
değil diğer bölge ülkeleri üzerinde de önemli 
bir etkiye sahip olduğundan bölgesel ve küresel 
aktörlerin statükocu bir politika izlemekten zi-
yade tarafları yakınlaştıracak uzlaşmacı bir söy-
lem geliştirmeleri bölgesel barışa ciddi bir katkı 
sağlayacaktır. Bu noktada bölgenin en önemli 
aktörlerinden olan İran’ın rolü belirgin bir hâl 

TARİHTEN GÜNÜMÜZE 
DAĞLIK KARABAĞ
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almaktadır. İran, Dağlık Karabağ işgali konu-
sunda daha önce de olduğu gibi Ermenistan’a 
yönelik verdiği desteği bu süreçte de devam 
ettirmiştir. Bu bağlamda yaşanan gelişmeler 
bölge ülkelerini de içine alan bir sürece doğru 
evrilmeye devam etmektedir. Özellikle İran’ın 
Dağlık Karabağ’da başından beri Ermenistan 
tarafını desteklediği bilinmektedir. İran, sava-
şın bölge ülkelerinin güvenliği açısından tehdit 
oluşturduğunu yüksek sesle dile getirmekte ve 
Kafkaslardaki bu savaşın dışarıdan “Siyonist 
rejim (İsrail) ve Türkiye” tarafından kışkırtıl-
dığını ileri sürmektedir. Bu tutum bölgede İran 
ile Türkiye’nin karşı karşıya gelme ihtimalini 
de gündeme getirmektedir. Özellikle Azerbay-
can’ın son dönemlerde İsrail ve Batılı devletler-
le olan yakınlaşması bölgede İran’ı iyice kaygı-
landırmış ve Azerbaycan’dan iyice uzaklaşan 
İran, tamamen Ermenistan yanlısı bir politika 
izlemeye başlamıştır. İran’ın Güney Kafkasya 
politikasının şekillenmesinde etnik yapısının 
yanı sıra bölgenin jeopolitik ve stratejik önemi 
de etkilidir. İran bölgede âdeta ABD ve İsrail 
birlikteliğine karşı Rusya-Ermenistan merkezli 
bir politika izlemekte ve bu nedenle de Rus-
ya’yı karşısına almaktan imtina etmektedir.

İran’ın Güney Kafkasya bölgesinde izledi-
ği politikalar konusunda ısrarcı olmasının iki 
önemli nedeni olabilir. Birincisi kuşkusuz İsrail 
ve ABD’nin de etkisiyle bölgede yaşanan çatış-
maların kendi sınırlarına ve ülkesine yansıması 
ve ülkesindeki 35 milyon Azerbaycan Türkü’nü 
harekete geçirme ihtimalidir. Nitekim ABD-İs-
rail ikilisinin İran’a yönelik tutumları ister iste-
mez İran’ı Ermenistan’ın yanında yer almaya 
itmektedir. İkincisi ise ilerleyen günlerde Kaf-
kasya’da kurulacak olan müzakere masasına dâ-
hil olma çabası olarak yorumlanabilir. Bilindiği 
üzere İran yönetimi açısından Dağlık Karabağ 
işgalinin hem jeopolitik hem de etnik boyutları 
vardır ve bu nedenle müzakere masasında yer 

almak istediği söylenebilir. Dağlık Karabağ iş-
galinin sonlandırılmasında ABD, AB ve Batılı 
devletlerin ortak bir yöntem konusunda an-
laşma sağlamaları için masada mutlaka Türki-
ye’nin de yer alması gerekmektedir. Türkiye’nin 
bölgeyle olan tarihî bağları da bunu gerektirir. 
Türkiye’nin müzakere masasında yer almasının 
diğer uluslararası kuruluşların girişimlerinden 
çok daha fazla etkili olacağı da söylenebilir.

Sonuç olarak Türkiye’nin bölgede artık 
daha etkin bir rol almasının zamanı gelmiştir. 
Dağlık Karabağ konusunda kartların Doğu Ak-
deniz ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ardından 
yeniden karıldığını, yeni bir politikanın şekil-
lendiğini ve bu süreçte başta Türkiye olmak 
üzere Rusya, İran, ABD ve Fransa’nın daha et-
kin bir politika izleyeceğini de şimdiden söyle-
mek mümkündür. Dağlık Karabağ işgali konu-
sunda Ermenistan tarafı işgali bitirmek yerine 
konuya uluslararası aktörleri de dâhil ederek 
ve ateşkes kurallarını çiğneyerek durumu çö-
zümsüzlüğe mahkûm etmeye çalışmaktadır. 
Böylece uluslararası aktörlerin rahatlıkla Doğu 
Akdeniz, Orta Doğu, Ege vb. konularında ol-
duğu gibi bu konuyu da Türkiye’ye karşı bir 
koz olarak kullanmalarına neden olmaktadır. 
Kafkaslar özelinde ise özellikle enerji, ulaşım, 
stratejik ve coğrafi önemi nedeniyle söz konusu 
devletler bu durumu kendi çıkarları doğrultu-
sunda kullanmaya devam etmektedir. Bu işgal 
günümüzde sadece Ermenistan ve Azerbay-
can’ı değil başta Türkiye-İran, Türkiye-Rusya, 
Türkiye-Fransa olmak üzere Türkiye’nin diğer 
birçok ülkeyle olan ilişkilerini de derinden etki-
leyen küresel bir sorun hâline gelmiştir.

Bu makalede dile getirilen görüşler yazarların kendisine 
aittir ve İRAM’ın yayın politikasını yansıtmayabilir. 1813 GÜLİSTAN, 
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İşgal altındaki Dağlık Karabağ’da 27 Eylül 
2020 tarihinde Ermenistan’ın Azerbay-
can’a saldırısıyla başlayan çatışmalar yak-
laşık iki hafta sürdü. 10 Ekim’de Mosko-
va’da; Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya 

arasında 10 saate yakın süren üçlü görüşme 
ateşkesle sonuçlandı.

Ateşkes 4 maddeden oluşmaktadır:

•  Ateşkes 10 Ekim saat 12.00’da başlayacak,

•  Ateşkese ilişkin somut parametreler  

    ileriki tarihlerde açıklanacak,

•  Minsk Grubu (ABD, Rusya, Fransa)  

    başkanlığında taraflar masaya oturacak,

•  Müzakere formatı değişmeyecek.

Ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenis-
tan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerini hedef 
alan füze saldırılarına devam etti. 12 Ekim’de 
Moskova’da bir araya gelen Rusya ve Ermenis-
tan dışişleri bakanları yaptıkları basın açıkla-
masında “insani ateşkesin” uygulanamadığını 
belirtti. Söz konusu ateşkes Dağlık Karabağ 
çatışmalarındaki esirlerin, tutsakların ve ce-
nazelerin değişimini içeriyordu. Fakat yapılan 
açıklamada bunun gerçekleşmesi için uygun bir 
ortamın oluşmadığı ileri sürüldü.

Putin tarafından yapılan ilk öneri “insani 
ateşkes” şeklinde formüle edilmişti. Bu, kap-
samlı ateşkesten bir önceki adım olarak öngö-
rülmüştü ve Azerbaycan’ı operasyonlarını dur-
durmaya ikna etmek için bir ara formül olarak 
sunulmuştu. Moskova’da yapılan görüşmeler 
de ilk başta bir istişare niteliğindeydi. 10 saate 
yakın devam eden görüşmeler sonucu varılan 
uzlaşma bir metin hâline getirildi. Görüşme-
ler sonucunda ortaya çıkan bu metnin Rusya 
için önemi büyük. Rusya ateşkesin tamamen 
uygulanması için büyük bir çaba ve zaman ge-
rektiğinin farkında fakat süreci de uzatmak is-
tememektedir. İnsani ateşkes psikolojik olarak 
çatışmaların bitme ihtimali olduğu fikrinin ve/
veya umudunun ortaya çıkmasına sebep oldu. 
Ayrıca tarafların bazı beklentileri de bu ateşkes-
le karşılanmış oldu.

Kırılgan da olsa bir ateşkesin yapılmış ol-
ması birkaç açıdan Ermenistan’ı umutlandırdı. 
Öncelikli olarak Ermenistan’ın, Azerbaycan 
operasyonları karşısında büyük kayıplar ver-
mesi ve alan kaybetmesi önlenmiş oldu. İkinci-
si, Rusya’nın sürece dâhil olması Ermenistan’a 
moral verdi. Dağlık Karabağ’da yaşanan çatış-
malarda hem Kremlin’in hem de Rus kamuo-
yunun desteğini göremeyen Erivan, psikolojik 
baskı altındaydı. Rusya’nın görüşmeleri başlat-
ması Ermenistan’ı önemli derecede rahatlattı. 
Bununla birlikte Minsk Grubu çerçevesinde 
yürütülecek görüşmelerde Fransa’nın da yer 
alıyor olması Ermenistan için ayrıca bir olumlu 
gelişme oldu.

Moskova’daki görüşmelerin ardından ya-
pılan bu ateşkesten Azerbaycan’ın da bazı bek-
lentileri var. Ateşkesin yapılmasına onay veren 
Azerbaycan öncelikli olarak diplomasiden yana 
olduğunu göstermek istedi. İkincisi hem Rus-
ya’ya hem de Minsk Grubu’na işgal altındaki 
Dağlık Karabağ’a yönelik diplomatik bir çözüm 
için fırsat sunmuş oldu. Rusya’nın önerdiği 
formatın işlevsiz kalması ve baskı yapılarak Er-
menistan’ın Dağlık Karabağ’dan çekilmesinin 
sağlanamaması durumunda iki olası senaryo 
öngörülebilir. Birincisi, askerî güç kullanarak 
Dağlık Karabağ’ı geri almak. Azerbaycan iki 
hafta gibi kısa bir süre içerisinde işgal altındaki 

topraklarının bir kısmını geri alarak böyle bir 
ihtimalin gerçekleşebileceğini kanıtlamış oldu. 
İkincisiyse Minsk Grubu yerine Türkiye’nin de 
dâhil olduğu yeni bir görüşme platformu oluş-
turulabilir. Aliyev bunu birkaç kez dile getirdi.

Ateşkesin yapılmasını ve sürdürülmesini 
en fazla önemseyen aktör Rusya’dır. Çatışma-
ların devam ettiği günlerde resmî olarak “pasif 
tarafsızlık” pozisyonunu koruyan Rusya, Pu-
tin’in açıklamasının ardından “aktif tarafsızlık” 
pozisyonuna geçti. Böylelikle Rusya hem Azer-
baycan’la hem de Ermenistan’la ilişkisini boz-
mamış oldu. Ateşkesin yapılmasıyla da ara bu-
luculuk rolünü tekrar üstlendi. Fakat sorunun 
çözümüne ilişkin herhangi ciddi bir öneride de 
bulunamadı.

Rusya için önemli olan ateşkesin korun-
masıdır. Eğer Rusya bu süreçte Azerbaycan’ın 
beklentilerini yerine getiremezse Bakü-Mos-
kova hattında güvensizlik ortaya çıkacaktır. Ba-
kü’nün nezdinde Rusya “tarafsızlık” statüsünü 
kaybederek karşı tarafın yani Ermenistan’ın 
çıkarları doğrultusunda hareket ettiği izlenimi 
verecektir. Rusya’nın desteğini hisseden Erme-
nistan, bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştıracak-
tır. Dolayısıyla Dağlık Karabağ işgalinin sona 
erebilmesi için Türkiye’nin sürece dâhil olması 
daha fazla önem kazanacaktır.

DAĞLIK KARABAĞ’DAKİ 
KIRILGAN ATEŞKESİN GELECEĞİ
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Son yıllarda Türk dış politikasının 
tüm dünyada ilgi çektiği bilinen 
bir gerçek.  Özellikle Ak Parti ik-
tidarıyla birlikte ilk on yıl boyun-
ca takip edilen “komşularla sıfır 

sorun” yaklaşımı da Arap Baharı’ndan sonra 
genişçe bir bölgenin içine girdiği çatışmacı 
ve kaotik ortamdaki iddialı politikalar da çok 
sayıdaki ülke ve odak tarafından yakından ta-
kip ediliyor. İlk on yıldaki politikalar genel-
likle olumlu karşılanırken ikinci dönemdeki 
uygulamalar “yayılmacı, İslamcı, İhvancı” vs. 
olarak nitelendiriliyor ve bunun büyük oran-
da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kişisel karakterinden ve dünya görüşünden 
kaynaklandığı ileri sürülüyor. ABD’deki İsrail 
lobisine yakın araştırma merkezilerinden Su-
udi sermayeli basın-yayın organlarına, oradan 
Tahran’daki muhafazakâr medyaya kadar her 
gün birçok mahfilde bu tür analizlere rastla-
mak mümkün.

Söz konusu yayınların kaynağı ile ilgili so-
rulara kestirmeden cevap verecek olursak me-
selenin temelde bir propaganda savaşı oldu-
ğunu söylemek zorundayız. Özellikle “Mavi 
Marmara” olayından sonra meydana gelen 
Türk-İsrail ilişkilerindeki kırılma, bu söylem-
lerin etkin çevrelerde dillendirilmesinin baş-
langıcı oldu. Yine ABD onaylı 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrasında Türk devlet aklının 
farklı bileşenleri ile aldığı stratejik kararlar, 
uluslararası kampanyanın sonlanmadığı gibi 
hız kazanmasına ve değişik çevreler tarafın-
dan kullanışlı zannedilerek tekrarlanmasına 
neden oldu. Nitekim darbe girişimi sonra-
sında yaşanan iç ve dış gelişmeler, Ankara’nın 
son yüzyıldaki en önemli kararlardan birini al-
dığını ve bu doğrultuda ödenmesi muhtemel 
bedellerin göze alındığını gösteriyor. Devlet 
yapısındaki değişikliklere ilişkin adımlar, kilit 
öneme sahip bürokraside yaşanan değişiklik-
ler, yeni kurulan stratejik teşkilatlar ve sert as-
kerî gücün gerektiği her yerde gerektiği kadar 
kullanılması söz konusu stratejik kararların 
yansıması olarak göze çarpıyor.

Türkiye’nin; kanlı darbe girişiminden son-
ra yaşadığı temizlenme sürecinin meydana 
getirdiği tüm zaaflara rağmen Suriye’de DEAŞ 
ve YPG başta olmak üzere farklı terör örgütle-
rine karşı yaptığı başarılı askerî operasyonlar, 
şubat ayı sonunda düzenlenen Bahar Kalka-
nı Harekâtı esnasında örgütlerin arkasındaki 
devletleri de hedef alması, Irak’ta terör örgütü 
ile irtibat kurmasında önemli rol oynayan irti-
bat elemanlarının rütbesine bakılmadan hedef 
alınması ülkenin millî güvenliğini ilgilendiren 
ve bekasına karşı adım atan güçlere karşı bir 
niyet bildirgesi niteliği taşıyor. Çökmüş ya da 
başarısız devletlerle çevrili Türkiye, birçok baş-
kentten istediği iş birliğini göremeyeceğinin 
farkında ve tabiri caizse kendi göbeğini kendisi 
kesiyor.

Yunanistan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de 
yaşanan gelişmeler Türkiye’nin söz konusu ka-
rarlılığının belli ülkelerle sınırlı olmadığını gös-
teriyor. Fransa-Almanya liderliğindeki AB’nin, 
Yunanistan’ı öne sürerek Türkiye’yi dizginleye-
bileceğini ya da taleplerini en düşük düzeyde 
tutmasına yol açacağını düşündüğü anlaşılıyor. 
Bu nedenle diplomasi tarihinde alışık olmadı-
ğımız tarzda açıklamalar hatta tartışmalar artık 
basın önünde bile gerçekleşebiliyor. Türkiye, 
karşısındaki ittifakların gücünü hafife almadan 
ve tarihî ilişkilere sahip olduğu Avrupa’nın ge-
neli ile kurduğu yapıcı ilişkilere zarar vermeden 
yeniden tanımladığı ulusal çıkarlarını koruma 
hususunda ne denli ciddi olduğunu geçtiğimiz 
aylarda yaşanan olaylarla gösterdi. Başta Berlin 
olmak üzere yaşlı kıtanın asli karar vericilerinin 
Türkiye’nin yeni pozisyonunu doğru değerlen-
dirmemesi hâlinde bunun AB’ye verebileceği 
zarar, İngiltere’nin AB’den çıkmasından veya 
özellikle Ukrayna ve Baltıklar üzerinden sürek-
li olarak artış gösteren Rus yayılmacılığından 
daha az olmayabilir. Yakın dönemde kalıcı is-
tikrara kavuşması beklenmeyen kaotik bir dün-
yada Ankara’nın vereceği kararlar, Avrupa’nın 
güney ve güney doğu sınırlarının kaderini doğ-
rudan etkileyecektir. Aslında Avrupa’nın da bu 
durumun farkında olduğu özellikle Kahire ile 
geliştirmek istediği ilişkilerden ve kanlı darbe-

nin hemen ardından Sisi’ye destek için üst dü-
zey temsilcilerini Mısır’a göndermesinden an-
laşılabiliyor. Ancak Mısır’daki yönetimin Arap 
Baharı’na ve 25 Ocak Devrimi’ne neden olan 
hiçbir yapısal sorununu çözememiş olması ve 
verilen tüm maddi desteğe ve yapılan silah yar-
dımına rağmen bizatihi kendisi de meşruiyet 
sorunu yaşayan yönetimin kısa süre içinde on 
yılların yol açtığı yapısal kırılganlıkları onara-
mayacak olması, Mısır’ın bazılarının beklediği 
rolü oynamasını güçleştirecektir.

Son yıllarda yaşanan gelişmeler müte-
merkiz karar alıcı yapısının da etkisiyle Mos-
kova’nın, Ankara’nın yeni pozisyonuna daha 
çabuk uyum sağladığını düşündürüyor. Bu 
nedenle en zor çatışma koşullarında olsa dahi 
iki ülke arasındaki iletişim kanalları son derece 
işlevsel şekilde çalışıyor ve Libya’dan Suriye’ye, 
Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar olan böl-
gede iki güç birbirlerinin yaşamsal çıkarlarına 
doğrudan müdahale etmeden tatlı sert rekabet 
olarak nitelendirilebilecek bir etkileşim içinde. 
Son Dağlık Karabağ çatışmalarının gösterdiği 
üzere Türkiye ve Rusya arasındaki yakın ilişki 
mekanizmaları yeni bir çeşit Astana formatının 
örneğin İran ya da ilgili diğer ülkelerin katılımı 
ile çözüme yönelik üçlü pratik iş birliği meka-
nizmalarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu 
durum yakın bir gelecekte Kafkaslar, Orta Asya 
ya da farklı bölgelerde görülebilir. Zira ABD’nin 
dış politikadaki öncelik sıralamasının değişme-
si, Fransa’nın otuz yıl öncesine oranla zayıf bir 
pozisyonda bulunması Minsk Grubu gibi me-
kanizmaların eski dünyanın ürünü olduğunu ve 
işlevsel olmadığını ispatlıyor.

Son olarak Dağlık Karabağ’daki işgale yöne-
lik başlatılan karşı taarruz, başlangıçta ifade edi-
len ve neden anlamsız olduğunu kısaca açıkla-
maya çalıştığım propaganda savaşının nasıl boşa 
düştüğünün son örneğini oluşturuyor. On yıldır 
Türkiye aleyhine her platformda dile getirilen 
iddiaların tarihsel ve kültürel olarak Osmanlı, hi-
lafet ya da İslamcılıkla hiçbir ilişkisi olmayan ve 
İslam dünyasının gördüğü en seküler yönetim-
lerden birisine sahip olan Azerbaycan konusun-

DAĞLIK KARABAĞ GÖLGESİNDE 
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da da tekrarlanması, Türkiye karşıtı çevrelerin 
krize retorik açısından hazırlıksız yakalandığını 
gösteriyor. Çatışmaların da gösterdiği üzere iyi 
eğitimli ve sofistike donanımlı 100 bin kişilik 
Azerbaycan ordusunun 300 kişilik Suriyeli sa-
vaşçıdan yardım istemesinin absürtlüğü ortada 
iken farklı çevrelerin bu iddiaları tekrarlaması 
anlamsız kaçıyor. Yine de işgalin kısa süre içinde 
sonlanmaması ve Ermenistan’ın çabaladığı üzere 
çatışmaların önce iki ülkeye sonra da Kuzey Kaf-
kasya başta olmak üzere farklı bölgelere yayıl-
ması, Suriye örneğinde görüldüğü gibi bölgeyi 
farklı örgütlerin çekim merkezi hâline getirebi-
lir. Nitekim son günlerde PKK ve uzantılarının 
Ağrı’da ve İran’ın sınır bölgelerinde saldırılarını 
artırması bununla ilgilidir. Rusya’nın Dağlık Ka-

rabağ ile ilgili olarak sürekli vurguladığı “Azer-
baycan toprakları” ifadesi ve İran’ın yetersiz de 
olsa işgalin bir an önce sonlandırılması çağrı-
larında bulunmaya başlaması, krizin bölgesel 
nitelik kazanmadan önce bitirilmesi ihtimalini 
güçlendiriyor. Bölgesel güçler ya yeni ve adil bir 
bölgesel düzeni kendileri oluşturacaklar ya da fa-
sit daire içinde zaten son derece kısıtlı olan kay-
naklarını israf etmeye devam edecekler.

Bu makale ilk olarak 15.10.2020 tarihinde TRT Farsça’da ya-
yımlanmıştır.

https://www.iramcenter.org/daglik-karabag-golgesin-
de-turk-dis-politikasini-anlamlandirma-cabalari/

RUSYA’NIN KARABAĞ 
İÇİN KULLANDIĞI 
“AZERBAYCAN 
TOPRAKLARI” 
İFADESİ VE 
İRAN’IN İŞGALİN 
SONLANDIRILMASI 
ÇAĞRILARINDA 
BULUNMASI, KRİZİN 
BÖLGESEL NİTELİK 
KAZANMADAN 
ÖNCE BİTİRİLMESİ 
İHTİMALİNİ 
GÜÇLENDİRİYOR.



2 5

İran’a yönelik Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi (BMGK) tarafından 
2007 yılından beri uygulanan silah 
ambargosu 18 Ekim 2020 tarihi iti-
barıyla ABD’nin yoğun diplomatik 

çabalarına rağmen sona erdi. İran Dışişleri 
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 
İran ile BMGK üyeleri ve Almanya arasın-
da 14 Temmuz 2015 tarihindeki 2231 sayılı 
Birleşmiş Milletler (BM) kararına istinaden 
İran’ın nükleer programı ile ilgili imzalanan 
Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP/
Nükleer Anlaşma) göre 13 yıldır uygulanan 
silah ambargosu ile bazı İranlı yetkililere yö-
nelik uluslararası seyahat kısıtlamaları sona 
erdi. Yapılan açıklamada İran’ın resmî olarak 
ülke çıkarları doğrultusunda savunma amaçlı 
konvansiyonel silah ticareti yapabileceği vur-
gulanırken diğer taraftan 2023 yılında sona 
erecek olan İran’ın füze ambargosuna da atıfta 
bulunuldu. İran’ın savunma doktrinine de de-
ğinilen açıklamada İran’ın savunma gücünün 
yerli kaynaklara dayandığı belirtildi. ABD’nin 
son birkaç ayda İran’a yönelik silah ambargo-
sunun uzatılması talebiyle BM’nin 2231 sayılı 
kararına karşı olarak yaptığı açıklamaların ve 
sergilediği tutumun uluslararası hukuka karşı 
olduğunun da ifade edildiği açıklamanın son 
kısmında ise İran, Yemen’deki ve Batı Asya’da-
ki istikrarsızlaştırmaların durdurulması tale-
binde bulundu.

İran her ne kadar Nükleer Anlaşma’daki 
sorumluluklarını askıya alma kararı almış olsa 
da 9 Ekim 2020 tarihinde Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi 
tarafından yapılan açıklamaya göre, İran’ın hâ-
lihazırda nükleer silah üretme kapasitesi bu-
lunmuyor. Dolayısıyla ABD’nin BMGK’deki 
yoğun çabalarına rağmen İran’a yönelik silah 
ambargosunun sona ermesi diğer ülkeler üze-
rindeki ABD baskısının azaldığı anlamına gel-
memekte ancak bu durum, İran’ın ABD kar-
şısında diplomatik açıdan avantaj elde ettiğini 
göstermektedir. Diğer taraftan ABD Dışişleri 

Bakanı Mike Pompeo, Twitter üzerinden yap-
tığı açıklamada İran ile silah ticareti yapacak 
olan kişi ve kuruluşların ABD yaptırımlarına 
maruz kalacağını söyledi. Bu bağlamda küre-
sel ölçekte ABD ile rekabet hâlinde olan Çin 
ve Rusya gibi ülkelerin ABD’nin bu baskıları-
na ne kadar direneceği önümüzdeki birkaç ay 
için cevaplanması gereken en önemli soru ola-
bilir. ABD-Çin ilişkileri son zamanlarda her 
ne kadar gergin olsa da Çin, ABD seçimleri so-
nucunda olası Joe Biden başkanlığı ihtimalini 
göz ardı etmeyerek İran ile silah ticareti konu-
sunda ihtiyatlı davranacaktır. Diğer taraftan 26 
Ağustos’ta Uluslararası Askerî Teknik Forumu 
“Armiya-2020”ye katılan İran Savunma Baka-
nı Emir Hatemi’nin üst düzey Rus yetkililerle 
görüşmesi, İran’ın Rusya ile silah ticareti yap-
ma isteği konusunda bazı spekülasyonlara yol 
açtı. Her ne kadar silah ambargosu çok kısa bir 
süre önce sona erse de İran’ın, ilk silah ticare-
tini Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemle-
ri satın alarak yapabileceği iddia edilmektedir. 

İran içerisinde yaşanan çeşitli patlamalar ve 8 
Ocak 2020 tarihinde Tahran-Kiev seferini ya-
pan Ukrayna Hava Yollarına ait sivil bir uçağın 
İran Hava Savunma Sistemleri tarafından bir 
hata sonucu vurulması göz önüne alındığında 
bu iddianın gerçekleşme ihtimali göz ardı edil-
memelidir. Ayrıca İran Savunma Bakanı Emir 
Hatemi’nin 18 Ekim’de canlı yayında yaptığı 
açıklamalarda, İran’ın sadece ABD ile silah 
ticareti yapmayan ve aldığı silahları savunma 
amaçlı kullanacak olan ülkelere silah satacağı-
nı ifade etti. Hatemi ayrıca İran’ın hâlihazırda 
potansiyel alıcılarla görüşme hâlinde oldu-
ğunu da açıkladı. Sonuç olarak her ne kadar 
Hatemi’nin açıklamaları farklı yönde olsa da 
İran’ın bölgede Suudi Arabistan ve BAE gibi 
ABD silahlarıyla donatılmış ülkelerle uzun 
yıllardır kendi ürettiği silahlarla mücadele et-
tiği göz önüne alındığında ABD seçimlerini de 
dikkate alarak silah ticareti konusunda ihtiyat-
lı davranacağı sonucu çıkartılabilir.

İRAN’A YÖNELİK SİLAH 
AMBARGOSU SONA ERDİ

Haber Analiz - 20.10.2020

Mert Aslan İRAN’A YÖNELİK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ (BMGK) 
TARAFINDAN 2007 YILINDAN BERİ UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU 18 
EKİM 2020 TARİHİ İTİBARIYLA ABD’NİN YOĞUN DİPLOMATİK ÇABALARINA 
RAĞMEN SONA ERDİ.
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Son dönemlerde ABD’nin maksi-
mum baskı politikası, koronavirüs 
salgını, yaptırımlar ve yerel varlık-
lara ve piyasaya karşı güvensizlik 
nedeniyle tümen; döviz ve emtia-

lara karşı hızla değer kaybetmiş ve İran İslam 
Cumhuriyeti Merkez Bankasının uyguladığı 
döviz politikalarına rağmen bu değer kaybı 
önlenememişti. Ancak 20 Ekim’de güne 31,7 
binden başlayan dolar/tümen kuru, sert bir 
düşüşle 28 bin tümene geriledi. Düşüş sade-
ce dolar/tümen kurunda değil dolar/tümene 
bağlı altın, gümüş ve diğer emtia piyasalarında 
da gözlendi. Dolar/tümen kurunun 30 bini 
geçmesiyle piyasalarda oluşan yükseliş bek-
lentisinin aksine gelişen son durum, yatırım-
cılarda âdeta “ters köşe” etkisi yarattı.

Merkez Bankasının Şeffaf Döviz 
Politikaları

Tümenin 20 Ekim’de döviz ve emtialara 
karşı hızla değer kazanmasında Merkez Ban-
kasının son haftalarda uyguladığı politikaların 
ve bu politikaları uygularken nispeten şeffaf 
ve kararlı olmasının payı oldukça büyük. Uy-
guladığı kararları ve kararların arkasındaki 
sebepleri şeffaf ve anlaşılır bir şekilde açık-

layan Merkez Bankası, uyguladığı bu döviz 
politikalarının meyvesini 20 Ekim’de dolar/
tümen kurunun yaklaşık %13 oranında düş-
mesiyle aldı. Merkez Bankası 11 Ekim’de gün-
lük döviz arzı tavanını 50 milyon dolar olarak 
açıklamıştı. Ancak bu veri, piyasada yaptırım 
verilerinin fiyatlanması nedeniyle pek karşı-
lık bulamamıştı. Merkez Bankası 18 Ekim’de 
resmî sitesinden yaptığı açıklamada, 74 mil-
yon doları piyasaya arz ettiğini ve sadece 1,7 
milyon dolarlık bir satışın gerçekleştiğini ilan 
etmişti. Yine Merkez Bankası 19 Ekim’deki 
açıklamasında, 75 milyon doların piyasaya arz 
edildiği ve sadece 0,9 milyon dolarlık bir tale-
bin olduğunu duyurmuştu. Arz ve talebin ara-
sındaki bu makas, Merkez Bankasının şeffaflı-
ğı ve kararlılığıyla birleşince tümenin döviz ve 
emtialara karşı değer kazanmasını kaçınılmaz 
kılmıştı.

Teknik Bakış

Teknik açıdan baktığımızda dolar/tümen 
kurunun hızla 30 bin psikolojik sınırını aşma-
sı sonucunda 32,2 bin direncini test etmesi, 
piyasalarda satış baskısı oluşturdu. Ancak pi-
yasadaki satıcılar, bu satış fiyatlarına razı ola-
bilecek bir alıcıyla karşılaşamadıkları için bir 

arz fazlasının oluşması, döviz/tümen fiyatının 
hızla gerilemesine neden oldu. Buna ilave ola-
rak dolar/tümen kuruna bağlı altın ve gümüş 
gibi emtialarda da düşüşler gözlendi.

Pozitif Veriler: Himmeti’nin Irak 
Seyahati ve Silah Ambargosu

Son aylarda ABD’nin maksimum baskı po-
litikası çerçevesinde piyasanın negatif veriler-
le fiyatlanması, tümenin değer kaybetmesine 
yol açmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Mer-
kez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti’nin 
Irak’ta 5,5 milyar dolar kaynağı dondurulan 
İran’ın bu kaynakları geri kazama ihtimali için 
yaptığı ziyaret ve buna ilave olarak 18 Ekim’de, 
2007 yılından beri Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından uygulanan silah ambargo-
sunun sona ermesi tümenin döviz ve emtia 
karşısında değer kazanmasını sağlayan pozitif 
veriler arasında yer aldı. 

Bu Sert Düşüş Devam Edebilir mi?

Döviz/tümen kurunun hızla değer kay-
betmesinin önümüzdeki günlerdeki durumu 
tamamen piyasanın gelecek verileri fiyatla-
masına bağlıdır. Tümen lehine verilerin gel-
mesi hem döviz hem de emtia piyasalarında 
bir gerileme veyahut yataylık oluşturabilir. 
Ancak ABD’nin maksimum baskı politikası 
bağlamında yeni ambargo ve yaptırım uy-
gulamaları gibi aleyhte olan veriler de yük-
selişlere sebep olacaktır. Ayrıca bu bağlam-
da ABD’deki başkanlık seçimleri de kritik 
rol oynamaktadır. Yani tümenin ve birçok 
ekonomik göstergenin kaderini ABD’deki 
başkanlık seçimlerinin belirleyeceği söyle-
nebilir. Buna ilave olarak tümenin döviz ve 
emtiaya karşı değer kazanmaya devam etme 
ihtimali göz önünde bulundurulduğunda son 
dönemlerde fahiş fiyat artışlarının gözlem-
lendiği konut ve otomobil piyasalarında da 
fiyat düşüşlerine rastlanabilir.

İRAN’DA DÖVİZİN 
SERT DÜŞÜŞÜ

Haber Analiz - 21.10.2020

Birkan Kemal Ertan
20 EKİM 2020’DE GÜNE 31,7 BİN TÜMEN SEVİYESİNDE 
BAŞLAYAN DOLAR, SERT BİR DÜŞÜŞLE 28 BİN 
TÜMENE GERİLEDİ.
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18 Ekim’e doğru başta Cum-
hurbaşkanı Hasan Ruhani 
olmak üzere İranlı yetkililer, 
çeşitli açıklamalar yaparak 
Kapsamlı Ortak Eylem Pla-

nı (KOEP/Nükleer Anlaşma) doğrultusunda 
İran’ın yasal olarak silah alım satımı yapabil-
mesinin önünde bir engel kalmadığını açıkladı. 
Ruhani konuya ilişkin açıklamasında, bunun 
Nükleer Anlaşma’nın sağladığı diplomatik bir 
zafer olduğunu ve bundan sonra İran’ın tüm 
dünya ile silah alışverişi içine gireceğini be-
lirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
(BMGK); 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 
(2007), 1803 (2008), 1835 (2008) ve 1929 
(2010) sayılı kararlarıyla nükleer faaliyetle-
rini gerekçe göstererek İran ile olan her türlü 
silah ticaretini yasaklamıştı. 2015 yılında İran 
ve P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Çin, Fransa, 
İngiltere ile Almanya) arasında imzalanan An-
laşma’nın İran’a vadettiği kazanımlardan biri de 
bu ambargoların kalkmasıydı. Nitekim gelinen 
son noktada ABD dışındaki KOEP üyeleri ve 
İran, bu ambargoların resmen sona erdiğini 
vurguluyor.

Trump yönetiminin Mayıs 2018’de KO-
EP’ten resmen ayrılması ile Anlaşma’nın ta-
mamen ölmese bile bitkisel hayata girdiği sır 
değil. Zira her ne kadar KOEP’te çok sayıda 
ülkenin imzası olsa da temelde ABD’nin İran 
karşıtı politikalarda belirleyici olduğu bilini-
yor. Avrupa ülkelerinin İran ile olan ticaret-
lerini sürdürmek için ortaya attığı INSTEX 
gibi mekanizmaların da istenileni verememesi 
nedeniyle Tahran yönetimi; tedricî olarak An-
laşma’dan doğan taahhütlerini azaltmış, uran-
yum zenginleştirme çalışmaları başta olmak 
üzere birçok hassas nükleer faaliyetini kont-
rollü olarak artırma yoluna gitmişti.

İran, uzun yıllardır farklı nedenlerden do-
layı gelişmiş silah sistemleri temin etmekte 
zorlanıyor ve bu yüzden temel ihtiyaçlarını 
kendi başına üretmeye çalışıyor. Savaş uçağı, 
helikopter ya da tank gibi konvansiyonel sis-
temleri üretemediği yerde asimetrik savaş se-
naryolarına uygun şekilde alternatif ekipman 

üzerine yoğunlaşıyor. Balistik ve seyir füzele-
ri başta olmak üzere çok sayıda füze ve roket 
sistemi ile son yıllarda tanıtılan farklı boyut-
lardaki insansız hava araçları, İran’ın bu yön-
de önemli kazanımlar sağladığını ortaya ko-
yuyor. Söz konusu konvansiyonel sistemlerin 
de temin edilmesi, Devrim’in başından beri 
ciddi askerî endişeleri olan İran’ın güvenliği-
ni tahkim etmede hayati rol oynayacaktır. Bu 
nedenle konuyla ilgili hazırlanan farklı rapor-
larda İran’ın özellikle Rusya’dan hava savunma 
sistemleri ve gelişmiş savaş uçakları satın alma 
yönünde planları olduğu zikredilmektedir.

Bununla birlikte bu planların ne kadar ha-
yata geçebileceği konusunda ciddi soru işaret-
leri bulunmakta. Bunların başında ABD’nin 
tek taraflı olarak İran’a uyguladığı ağır yap-
tırımların silah şirketlerinde yarattığı kaygı 
geliyor. İran ile normal ticaret konusunda 
bile çok istekli olmayan ülkelerin silah tekno-
lojisi gibi hassas bir alanda ABD’nin hışmını 
çekecek adımlar atmada istekli olmayacakları 
düşünülüyor. Öte yandan İran’ın ana silah te-
darikçisi olması beklenen Moskova ve Tahran 
arasında özellikle Suriye’de kurulan hassas 
askerî dengelerin, mesela Rusya’nın Suriye 
hava sahasını ve hava savunma sistemini tek 
başına yönetme isteğinin, Moskova’nın İran’a 
gelişmiş silahları vermemesinde etkili olabile-
ceği değerlendiriliyor. İran’ın dışarıdan silah 
alımını zorlaştıracak en önemli etkenlerden 
bir diğeri de ülkenin içinde bulunduğu zorlu 
ekonomik koşullar. Ruhani’nin göreve baş-
ladığı dönemde ortalama 1.000 dolar maaş 
alan bir çalışanın maaşı bugün itibarıyla 100 
dolar civarına düşmüş durumda. Bu nedenle 
hükûmet zor durumdaki 60 milyon kişiyi kap-
sayacak yeni bir sübvansiyon desteği üzerinde 
çalışıyor. Buna göre kişi başı 15-30 TL’ye denk 
gelen bu maddi yardımın kalıcı bir iyileşmeye 
yol açmayacağı ortada. Dolayısıyla KOEP’in 
hiçbir olumlu gelişmeye yol açmadığını sa-
vunan muhafazakâr kesimler karşısında iç 
politikada Meclisin gensoru girişimi dâhil 
zor günler geçiren Ruhani’nin, sürekli olarak 

“KOEP sayesinde diplomatik zafer kazandık.” 
demesi aslında pratik gerçeklikten daha çok 
iç kamuoyunu yatıştırmaya yönelik. Zira gö-
reve başlarken büyük iddialara sahip olan ve 
Hamenei sonrası devrim rehberliğini hedefle-
diğini gösteren çıkışlar yapan Ruhani, şu anda 
bu tür iddialarını kaybetmek bir yana, halka 
ya da elitlere somut bir iyileşme sunamaması 
durumunda siyasi hayatının tamamen sona 
erebileceğinin farkında.

Ruhani ve hükûmet sözcüleri tarafından 
vurgulanan 18 Ekim itibarıyla İran’ın silah 
satışı yapacağı ve bu sayede gelir elde edeceği 
yönündeki iddiaların da elle tutulur bir tarafı 
bulunmuyor. Zira İran’ın; zaten yıllardır Irak, 
Suriye ve Yemen gibi kendisinin de doğru-
dan ya da dolaylı olarak taraf olduğu çatış-
malardaki partnerlerine ciddi silah sevkiyatı 
yaptığı biliniyor. 18 Ekim bu açıdan herhan-
gi bir anlam ifade etmiyor. Öte yandan İran 
silah endüstrisinin yeni müşteriler bulması 
en azından yakın bir gelecekte çok gerçekçi 
görünmüyor. Bunun tek nedeni Trump yöne-
timinin 18 Ekim’de silah ambargolarının kalk-
tığını kabul etmemesi de değil. İran’ın silah 
üretim süreçlerinin uluslararası sertifikasyon 
süreçlerine tabi olmaması da kalite standart-
ları açısından ciddi soru işaretleri doğuruyor. 
Bu yüzden herhangi bir ülkenin yalnızca fiyat 
avantajı nedeniyle İran’dan silah alımı yapması 
çok gerçekçi bir beklenti değil. Dolayısıyla bu 
doğrultuda gerçekleşen açıklamalar da aslında 
Ruhani hükûmetinin iç politikaya yönelik bir 
söylemi ve gündem değiştirme çabası olarak 
görülmelidir. İran ile ilgili herhangi bir temel 
değişim ancak kasım ayındaki ABD başkanlık 
seçiminden sonra gündeme gelebilecektir.

Bu makale ilk olarak 21.10.2020 tarihinde TRT Fars-
ça’da yayımlanmıştır.

https://www.trt.net.tr/persian/brnmh-h/2020/10/21/
ay-thrym-tslyhty-yrn-bh-pyn-rsydhst-1513439

İRAN’IN SİLAH TİCARETİ
YASAĞI KALKTI MI?

Haber Analiz - 22.10.2020

Dr. Hakkı Uygur
İRAN İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TEMEL DEĞİŞİM ANCAK 
KASIM AYINDAKİ ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN SONRA 
GÜNDEME GELEBİLECEKTİR.
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Hamenei’nin Keyhan gazetesin-
deki temsilcisi ve aynı zamanda 
gazetenin genel yayın yönet-
meni olan Hüseyin Şeriatme-
dari, 29 Eylülde’de “Saygıdan 

Dolayı” başlığıyla kaleme aldığı bir makalede 
Ayetullah Sistani’yi hedef aldı. Sistani’nin, BM 
Genel Sekreteri Temsilcisi Jeanine Hennis-Plas-
schaert’in 13 Eylül’de kendisine yaptığı ziyaret 
sırasındaki açıklamaları, bu sert eleştirilerin 
yapılmasına neden oldu. Şeriatmedari’nin Sis-
tani’ye yönelik eleştirisi, görüşmedeki açıklama-
ların çevirisindeki bir yanlış anlaşılmadan ziyade 
Şii siyasi fıkhındaki iki yaklaşım arasındaki reka-
betten kaynaklanıyor.

Şeriatmadari’nin Sistani’ye 
Saldırılarının Geçmişi

Yaklaşık yüz yıl önce Kum’da ilim havzaları-
nın kurulmasının amacı, Necef ’teki kadim ilim 
havzalarıyla rekabet etmekti. Ancak Necef ’teki 
ilim havzalarının bin yıllık bir geçmişe sahip ol-
ması ve Hz. Ali’nin türbesinin de bu şehirde bu-
lunması, Necef ’in tüm Şiilerin kalbinde özel bir 
yer edinmesini sağlamıştır. Ayrıca Şii taklit mer-
ciliği kurumu ilk olarak bu şehirde ortaya çıkmış 
ve Necef ’in önde gelen taklit mercisi, etnik kö-
keni ne olursa olsun, dünyada Şii taklit mercileri 
arasında ilk sırada yer almıştır.

Şeriatmedari bu politika doğrultusunda 8 
Ağustos 2004 tarihinde Sistani’nin İngiltere’ye 
yaptığı tıbbi seyahat nedeniyle “Neden İngilte-
re?” başlıklı bir makalede bu geziyi “hesaplanmış 
bir komplo ve çok amaçlı bir ABD-İngiliz planı” 
olarak değerlendirmiş ve Sistani’nin bir an önce 
Irak’a geri dönmesini talep etmiştir. Şeriatmedari 
yazısında ayrıca Sistani’yi İngiltere’ye götüren şa-
hısların hesap vermeleri gerektiğini de dile getir-
miştir. Hâlbuki aynı dönemde Cevad Tebrizi gibi 
bazı İranlı taklit mercilerinin de tedavi için Lond-
ra’ya gittikleri bilinmektedir. Ancak Hamenei’nin 
temsilcisi bu konuyu görmezden gelmiştir.

Sistani’nin İran Anayasası Eleştirisi

Sistani, İran’la ilgili herhangi bir açıklama 
veya yorum yapmaktan uzak durmaya çalışmak-

tadır. Nitekim hastalığı nedeniyle İran Devrim 
Rehberi’nin kendisine gönderdiği birkaç mektu-
bu bile cevapsız bırakmıştır. Sistani’nin, yanıtını 
oğlu vasıtasıyla şifahen Hamenei’ye ilettiğine 
dair bazı iddialar bulunsa da Hamenei’nin mek-
tuplarını paylaşan Sistani’ye ait internet sayfası, 
bu mektuplara Sistani tarafından verilen herhan-
gi bir cevabı paylaşmamıştır. Sistani’nin İran’la il-
gili görüşlerini anlamak için İslam Cumhuriyeti 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mesih Muha-
ciri’nin kitabına başvurulabilir. Ayetullah Sistani 
ve Irak-ı Cedid (Ayetullah Sistani ve Yeni Irak) 
adıyla yayımlanan bu kitap, Sistani’yi birkaç kez 
ziyaret eden Muhaciri’nin görüşmelerle ilgili ak-
tardığı bilgileri içermektedir.

Muhaciri’nin İran’da batıl inançların yaygın-
lığı ve dindeki sapkınlıklar hakkındaki sözlerine 
karşı Sistani, “Bu durumu kendiniz yarattınız. 
Hep kerametlerden bahsettiniz. Bence siz, ken-
diniz ülkeyi öyle bir duruma getirdiniz ki bu so-
runlarla karşı karşıya kaldınız.” şeklinde bir tepki 
verir. Muhaciri, Sistani’den bu durum karşısında 
bir tavır almasını istediğindeyse Sistani, “İran’ın 
kendi sistemi ve başında bir mühendisi var. Ben 
müdahale etmemeliyim.” şeklinde bir cevap 
verir. Muhaciri bu sözler üzerine Sistani’den 
İran’ın devlet işlerine karışmasını istemediğini 
belirterek inanç meselelerinde dinin korunması 
konusundaki tutumunu açıklamasını kastettiği-
ni ifade eder. Sistani ise İran’da meşhur “Siyaseti-
miz dinimizin aynısıdır ve dinimiz siyasetimizin 
aynısı” sloganını hatırlatarak “Bunları nasıl ayıra-
bilirsiniz? [Muhammed] Beheşti anayasayı öyle 
bir şekilde hazırladı ki taklit mercilerine sadece 
gusül ve abdest konuları kaldı. Gerisi devlete 
bırakıldı. Dolayısıyla biz ne söyleyebiliriz ki?” 
yorumunda bulunur. Bu ifadelerinde devlet ile 
Velayet-i Fakih sistemini kastettiği açıktır.

İran ve Sistani’nin Irak’taki Yaklaşımları 
Arasındaki Fark

Irak’ın iç işleri konusunda İran ve Sistani’nin 
yaklaşımları arasındaki fark açıkça görülmek-
tedir. Sistani’nin Irak’ın iç işleri konusundaki 
tutumu İran’ınkinden oldukça farklıdır. Tabii ki 
yaygın propagandanın bir sonucu olarak bu fark 

birçok kişinin gözünden kaçmıştır. Ancak geçen 
sene ekim ayında Iraklı gençlerin ayaklanması 
bunu açıkça ortaya koymuştur. Sistani, gençlerin 
ayaklanmasını desteklerken ve onların talepleri-
ne karşılık olarak hükûmete istifa çağrısında bu-
lunurken Hamenei, ayaklanmayı ABD ve Arap 
devletleri tarafından düzenlenen bir komplo 
olarak değerlendirmiş ve ayaklanmaların bastı-
rılmasını istemiştir. Şeriatmedari de o dönem-
de, gençlerin ayaklanmasını bir Amerikan-Suud 
komplosu olarak değerlendirerek protestoların 
bastırılmasını dile getirmiş ve her iki devletin 
Bağdat’taki büyükelçiliklerinin işgal edilmesi 
çağrısında bulunmuştur.

İran Plasschaert’in Ziyaretine 
Neden Öfkeli?

Sistani, BM Genel Sekreteri Temsilcisi ile 
yaptığı görüşmede; seçimlerin şeffaflığı ve sela-
meti için BM Ofisinin ilgili kurumlarıyla koordi-
neli olarak izlenmesi, sosyal adaletin yerleşmesi 
ve devlet egemenliğinin ihya edilmesi, silahların 
devletin tekelinde olması, yolsuzlukla mücade-
le, protestocuları katledenlerin ve suikastçıların 
cezalandırılması, ülkenin ulusal çıkarlarının 
dikkate alınması, ülkenin bağımsızlığı ve toprak 
bütünlüğünün korunması gibi konulara vurgu 
yaptı. Sistani’nin söz konusu istekleri dikkate 
alındığında aslında Irak’taki İran yanlısı grupları 
hedef aldığı anlaşılmaktadır.

İran’ın Sistani’ye tepki gösterdiği bir diğer 
konu da BM’nin seçimleri izlemesi meselesi ol-
muştur. İran uluslararası kuruluşların seçimleri 
denetleme konusuna her zaman karşı çıkmış-
tır. İran’da Anayasayı Koruyucular Konseyinin 
1995 Seçimlerinde birçok adaylık başvurusunu 
reddetmesi üzerine İran Özgürlük Hareketi, 
seçimlerin uluslararası kuruluşların denetimin-
de yapılmasını talep etmişti. Hamenei ise bu 
talebe “Bazıları utanmadan uluslararası göz-
lemcilerin gelip seçimleri izlemesi gerektiğini 
söylüyor. Seçim ilkesine, İran halkına ve İran’ın 
çıkarlarına karşı olan yabancılar, yani düşman-
lar gelip bizim aramızda hakemlik mi yapacak! 
Bu İran halkına en büyük saygısızlıktır.” diyerek 
sert bir dille karşı çıkmıştı.

HAMENEİ’NİN TEMSİLCİSİ 
SİSTANİ’Yİ NEDEN HEDEF ALDI?

Görüş - 23.10.2020

Dr. Müştak El-Hılo
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ŞERİATMEDARİ’NİN 
SİSTANİ’YE YÖNELİK 
ELEŞTİRİSİ, 
GÖRÜŞME 
HABERLERİNİN 
ÇEVİRİSİNDEKİ 
BİR YANLIŞ 
ANLAŞILMADAN 
ZİYADE Şİİ SİYASİ 
FIKHINDAKİ İKİ 
YAKLAŞIM ARASINDA 
SÜREGELEN 
REKABETTEN 
KAYNAKLANIYOR.

İran’ı rahatsız eden bir diğer konu da Sis-
tani’nin ABD dâhil olmak üzere uluslararası 
koalisyonun askerî birliklerinin Irak’tan çekil-
mesi gerektiği konusunu dile getirmemesidir. 
Hâlbuki bu konu İran için büyük önem taşı-
maktadır. Bu bağlamda birkaç gün önce Sista-
ni’nin konuyla ilgili görüşü hakkında yaptığı 
açıklamalarından dolayı İran yanlısı medyanın 
hedefi olan Irak Başbakan Danışmanı Hişam 
Davud’un ifadeleri dikkat çekicidir. Davud, Sis-
tani’nin görüşünün Irak hükûmetinin uluslara-
rası güçlere olan ihtiyacını değerlendirmesi ve 
bu konunun siyasi çekişmelerde kullanılmama-
sı gerektiği yönünde olduğunu dile getirmişti. 
İran bağlantılı medya ise Davud’u Sistani’nin 
görüşlerini doğru yansıtmamakla suçladı. An-
cak Davud’un açıklamalarına Sistani tarafından 
herhangi bir yorum gelmemesi, söz konusu ifa-
deleri onayladığı anlamına gelmektedir.

Şeriatmedari’nin Yazısı

İran Basın Kanunu’nun 27. maddesine göre 
“Devrim Rehberi veya Rehberlik Konseyi-
ne veya taklit mercilerine bir yayında hakaret 
edildiğinde söz konusu yayının ruhsatı iptal 
edilecek ve genel yayın yönetmeni ile beraber 
ilgili yazar yetkili mahkemelere sevk edile-
rek cezalandırılacaktır.” Anayasa’daki bu açık 
maddeye rağmen İran’daki taklit mercilerine 
defalarca saldıran Şeriatmedari, hiçbir zaman 
mahkemede hesap vermemiştir. Bundan dolayı 
Şeriatmedari aynı şeyi Sistani için de yapabile-
ceğini düşündü. Yazı, ana konusu olan Irak’taki 
seçimlerin BM gözetimi altında yapılmasıyla 
ilgili eleştiriler dışında en önde gelen Şii taklit 
mercisine açıkça hakaret içermektedir. Sistani 
için “dame-dillahu” (sayesi devam etsin) yeri-
ne “dame-izzehu” (izzeti devam etsin) ifade-
sinin kullanılması bu açıdan saygısızlık sayılır. 
Ayrıca yazıda atıfta bulunduğu Kuran-ı Kerim 
ayeti de iman sahiplerinin tâğutun hakemliğini 
kabul etmesine işaret etmektedir. Şeriatmedari 
burada Sistani’nin “küfrün” hakemliğini kabul 
ettiğini ima etmiştir ki bu da Sistani’ye ağır bir 
saygısızlıktır.

Şeriatmedari, BM’nin ABD ve müttefikleri 
için bir baskı aracı olduğunu vurgulamaktadır. 
Ona göre bu kuruluştan medet ummak, kendi 
milleti yerine yabancılara güvenmek ve Irak’ın 
bağımsızlığını tehlikeye düşürmek demektir. 
Şeriatmedari böylece Hamenei’nin görüşlerini 
tekrarlayarak Şiilerin en büyük taklit mercisi 
olan Sistani’yi tabiri caizse hizaya getirmeye 
çalışmaktadır. Bu davranış Irak’ın iç işlerine 
açıkça karışmak olduğu gibi İran’ın uluslarara-
sı kuruluşların seçimleri izlemesi konusunun 
kendi ülkesi içinde de gündeme gelmesinden 
duyduğu endişeye işaret etmektedir. Nitekim 
Sistani’nin açıklamalarından sonra İran’daki 
birçok sivil veya siyasi aktivistin, İran’daki taklit 

mercilerinden Sistani’nin yaklaşımını benim-
semelerini talep eden bir bildiri yayımlaması, 
söz konusu endişenin yersiz olmadığını göster-
mektedir. Ayrıca Şeriatmedari’nin, Sistani’nin 
ofisinden konuyla ilgili açıklamaların düzeltil-
mesini talep etmesi de Sistani’nin ofisine bir 
dayatma anlamı taşımaktadır.

Tepkiler

Makalenin İran’daki bir gazetede yayımlan-
masından dolayı tepkiler Irak’tan önce İran’dan 
gelmeye başladı. Hasan Ruhani, Cevad Zarif ve 
diğer bazı yetkililer Sistani’ye övgü dolu ifade-
lerde bulunarak tepkisini ortaya koydu. Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü de Keyhan gazetesinin tutu-
munun İran devletinin yaklaşımıyla hiçbir ilgisi-
nin olmadığını belirtti. Konuyla ilgili tartışmalar, 
Sistani’nin siyasi yaklaşımının İran’daki hâkim 
yaklaşımdan ne kadar farklı olduğunun günde-
me gelmesi için bir fırsat oluşturdu. Irak’ta ise 
Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Yüksek Yargı 
Konseyi Başkanı ve Başbakan gibi devlet zirve-
sindeki makamlarla beraber Nuri el-Maliki gibi 
İran’a yakın isimler de Sistani’yi savundu.

Gelen tepkiler nedeniyle Şeriatmedari geri 
adım atarak özür dilemek zorunda kaldı ve ka-
leme aldığı başka bir yazıda, Sistani’nin ifade-
lerini yanlış anladığını ve bu sebepten dolayı 
yanlış yorumlarda bulunduğunu söyledi. İfade-
sine göre kendisi Sistani’nin BM’nin seçimleri 
denetlemesini istediğini anlamıştı. Hâlbuki Sis-
tani seçimlerin denetlenmesinin BM’nin usul-
lerine uygun olarak yapılmasını istemişti. Şeri-
atmedari’nin bu sözleri eğer Sistani gerçekten 
BM’nin seçimleri denetlemesini istemiş olsaydı 
o zaman yaptığı eleştiri yerinde olacaktı, anla-
mına gelmektedir.

Sonuç

Devrim Rehberi’nin Keyhan gazetesindeki 
temsilcisinin Sistani’ye yönelik saldırısının ne-
deninin Arapça ifadenin yanlış anlaşılması ol-
madığı açıktır. Onun Necef ’teki taklit mercisi-
ne yönelik saldırısı aslında Şii siyasi fıkhındaki 
iki yaklaşım arasında devam eden mücadeleye 
işaret etmektedir. Bazı yorumcular bu iki yak-
laşımı Velayet-i Fakih söylemi (İran) ve dene-
tim söylemi (Sistani) olarak adlandırmaktadır. 
Birinci yaklaşım tüm yetkinin veli-yi fakihin 
tekelinde olduğunu savunmaktadır. Bu yakla-
şım ayrıca uluslararası kuruluşları da düşman 
devletlerin elindeki bir araç olarak değerlendir-
mekte ve dış dünyayla kurulacak her tür ilişkiye 
şüpheyle bakmaktadır. İkinci yaklaşım ise sivil 
toplum, vatandaşlık hakları, siyasi akılcılık ve 
ülke içindeki sorunları çözmek için dış dünya 
ve uluslararası kuruluşlarla ilişki içerisinde ol-
maya vurgu yapmaktadır.
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ABD’de 3 Kasım’da gerçekleşecek 
olan başkanlık seçimlerinden 
önce Irak’ın Amerika ile İran 
arasında bir askerî çatışmaya sah-  
  ne olacağına ve bunun Trump’a 

yarayacağına dair endişeler, İran’ın hareke-
te geçmesini sağladı. Buna istinaden Devrim 
Rehberi Ali Hamenei ABD çıkarlarına hizmet 
edebilecek saldırıların sonlandırılması emrini 
verdi.

Böyle bir kararın alınmasında ABD Dı-
şişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 26 Eylül’de 
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’yi aramasının 
da etkisi var. Nitekim Pompeo, Kazımi’ye Irak 
hükûmetinin İran yanlısı milislerin saldırılarını 
durdurmadığı takdirde Bağdat Büyükelçiliğini 
ülkeden tamamen çekeceklerine dair uyarıda 
bulundu. Iraklı yetkililerin aktardığına göre 
Pompeo aksi takdirde Irak’taki İran’ı destekle-
yen politikacıları ve İran iltisaklı silahlı gruplara 
ait gizli karargâhlar da dâhil olmak üzere düzi-
nelerce hedefi vurmakla tehdit etti.

İran ve ABD’nin yakın zamanda karşılıklı 
olarak Irak’taki büyükelçilerini yaptırım liste-
lerine alması, Irak’ın 2003 yılından beri her iki 
tarafın da karşılıklı askerî çatışmalarının arena-
sı olmasının yanı sıra siyasi çekişmelerinin de 
odak ülkesi olmasına sebep oldu. Bu durum, 
hâlihazırda hem Tahran hem de Washington 
açısından ABD seçimleri öncesi her türlü siya-
si ve askerî manevranın önü alınamaz riskli bir 
boyuta ulaşacağını göstermektedir.

Neden Ateşkes?

Tahran, Pompeo’nun tehditlerinin yanın-
da hâlihazırda düşük petrol fiyatları ve koro-
navirüs salgınının tetiklediği ekonomik krizle 
boğuşan Irak hükûmetinin büyük bir darbe 
alacağı ve bunun da İran için kârlı bir siyasi ge-
lişme olmayacağını göz önünde bulundurarak 
bu saldırıların durdurulması kararını aldı. Aynı 
zamanda Irak’taki iktidarın Şii bir başbakanın 
elinde olması yine İran’ın şu aşamada tercih 
ettiği bir seçenek. Saldırıların çoğunu gerçek-

leştiren Ketaib Hizbullah da bu minvalde bir 
açıklama yaparak “Irak sokaklarını sakinleş-
tirmek, Irak hükûmetini ve siyasi süreci koru-
mak şu anda önceliğimizdir. Bu nedenle Irak’ta 
ABD’ye yarayacak tüm saldırıların tehlike geçe-
ne kadar askıya alınmasına karar verildi.” dedi. 
İran destekli silahlı gruplar tarafından iki ay gibi 
kısa bir süreyi kapsadığı belirtilen kararda, bu 
ateşkesin ayrıca ABD güçlerinin Irak’ı tama-
mıyla terk etmesi için verilen bir zaman aralığı 
olduğu da vurgulandı.

Esasında iki tarafın da karşılıklı endişeleri 
ateşkes kararını kolaylaştırmış oldu. ABD ta-
rafı, İran ile bağlantılı silahlı grupların 3 Kasım 
seçimlerinde ikinci bir dönem daha kazanma-
ya çalışan Trump’ı zor duruma düşürmek için 
Bağdat Büyükelçiliğine saldırmasından endi-
şe etmekteydi. İran tarafı ise ABD’nin Bağdat 
Büyükelçiliğini geri çektiği takdirde elçilikte 
çalışan sivil diplomatlarını ve çalışanlarını gü-
vence altına almış olacağından, askerî güçleriy-
le Pompeo’nun ima ettiği hedefleri daha rahat 
vurabileceğini düşünmekteydi. Şu aşamada 
Trump’ı seçim öncesi bu şekilde kışkırtmanın 
sadece Trump’a fayda sağlayacağı öngörülmek-
tedir. ABD’deki seçimler şüphesiz iç politikaya 
dair bir süreç ancak ABD’nin İran’a yönelik bas-
kı politikasının sebeplerinden biri olan Irak’ta-
ki hâkim gücüne darbe vurmak, Trump’ın son 
haftalarını geçirdiği seçim kampanyasında ken-
di lehine bir durum olabilir.

Ateşkes Nasıl Sağlandı?

ABD’nin Bağdat’taki büyükelçiliği, ABD 
liderliğindeki koalisyon güçlerine ev sahipliği 
yapan askerî üsler ve lojistik destek konvoyları 
geçtiğimiz üç ay içinde katyuşa roketleri, patla-
yıcılar ve bazen doğrudan ateşle neredeyse her 
gün saldırıya maruz kaldı. Bu saldırılar önemli 
kayıplara neden olmamasına rağmen saldırıla-
rın sıklıkla tekrarlanmış olması ABD hükûme-
tini rahatsız etti ve özellikle BM ve İngiltere’ye 
ait askerî ve sivil konvoyların hedef alınması 
diplomatik misyonlara yönelik endişeyi artırdı.

Irak’taki ateşkesin sağlanmasına yol açan 
ihtimaller arasında büyük resimde görünmese 
de İngiltere karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 
İngilizler silahlı gruplar da dâhil olmak üzere 
Irak’taki tüm siyasi aktörlerle iletişim hâlinde 
ve özellikle Ketaib Hizbullah olmak üzere di-
ğer fraksiyonlarla uzun süredir pazarlık yaptık-
ları bilinmekte. Her ne kadar İngiltere’den bu 
anlamda resmî bir açıklama gelmese de arka 
planda bir İngiliz ara buluculuğunun olması 
mümkün görünmektedir. Başta Irak Cumhur-
başkanı Berham Salih olmak üzere kabinede 
birçok bakanın İngiliz vatandaşı olması ve daha 
önce İngiltere’de yaşamış olmaları da İngilte-
re’nin Irak hükûmeti üzerindeki etkinliğini gös-
termektedir.

İkinci bir ihtimal BM Irak Özel Temsilcisi 
Jeanine Hennis-Plasschaert’in yakın zamanda 
İran destekli silahlı grupların komutanlarıyla 
açıktan ve gizli olmak üzere bir dizi toplantı 
yapmış olmasıdır. Bu toplantıların geçen hafta 
ilan edilen ateşkesle ilintili olması mümkündür.

Ateşkesin nasıl sağlandığına dair bir diğer 
olasılık da Irak’taki İran destekli Bedir Grubu, 
Ketaib Hizbullah ve Asaib Ehl’il-Hak’ın ko-
mutanlarının Hamenei ile Kum’da birçok kez 
gerçekleştirdikleri görüşmelerdir. Bu görüşme-
lerde Kazımi’nin iktidarda kalmasının hâliha-
zırdaki kaos ortamında desteklenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.

Sonuç

ABD’de seçime sadece birkaç hafta kala 
böyle bir ateşkesin sağlanması her iki aday için 
de farklı sonuçlar doğurabilir. Biden seçildiği 
takdirde Irak’taki mevcut çatışmasızlık duru-
mu müzakere masasının oluşmasını sağlayacak 
olumlu adımlar arasında sayılabilir. Trump’ın 
ise bu ateşkesi değerlendirmeyeceği aşikâr. Ni-
tekim ABD’nin, İran’a uyguladığı baskı politi-
kasını durdurmayacağını göz önünde bulundu-
rursak Irak yine her iki tarafın da çatışma sahası 
olmaya devam edecektir.

HAMENEİ’DEN IRAK’TAKİ 
SALDIRILARIN DURDURULMASI EMRİ

Haber Analiz - 26.10.2020

Deniz Caner
İRAN’IN, IRAK’TAKİ HÂKİM GÜCÜNE DARBE VURMAK 
TRUMP’IN SON HAFTALARINI GEÇİRDİĞİ SEÇİM 
KAMPANYASINDA KENDİ LEHİNE BİR DURUM OLABİLİR.
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Orta Doğu’nun önde gelen gazeteci ve ya-
zarlarından olan Mısırlı Hasaneyn Heykel’in 
1981 yılında yayımlanan “Iran: The Untold 
Story” adlı eseri, 1988 yılında Türkçeye çevri-
lerek okuyucuyla buluşturulmuştur. Eser, İran 
siyasetinde 1953-1980 yıllarını mercek altına 
alarak Muhammed Rıza Şah Pehlevi’nin salta-
nat döneminden 1979 İslam Devrimi’ne evrilen 
sürece yer vermektedir. Tarihsel bir anlatıdan 
ziyade Heykel’in, İran’da bulunduğu süre zarfın-
daki toplumsal gözlemlerinin yanı sıra Rıza Şah, 
Humeyni ve dönemin diğer aktörleri ile olan di-
yaloglarına da yer verilerek okuyucuya içeriden 
bir bakış açısı sunulmaktadır.

“Amerikan Büyükelçiliğinde” başlıklı birinci 
bölümde, Devrim’den sonra Amerikalı rehinele-
rin serbest bırakılması için görüşmeler yapmak 
üzere İran’a giden yazarın, edindiği gözlemler-
den kesitler sunulmaktadır. Orta Doğu’da ge-

lişmelerin takip edildiği, bölgeyi kontrol eden 
merkez konumunda olan Amerika’nın Tahran 
Büyükelçiliğinin halk tarafından işgali; istihbarat 
birimlerinin düzenlenecek baskından haberinin 
olmaması ve işgalin öngörülememesi bağlamın-
da Amerika’nın nüfuzunu yıkan bir olay olarak 
tasvir edilmektedir. Humeyni’nin kaldırımlarda 
vaazlarını içeren kasetlerinin satılması ve hopar-
lörlerden marşların duyulması, krizin mekânsal 
ruhunu tasvir ederken Büyükelçiliğin önünde 
toplanan gençlerin farklılık gösteren siyasi eği-
limleri ve eylemleri ise Devrim’in ideolojik yel-
pazesinin genişliğine işaret etmektedir. Yazar 
bir yandan tanık olduğu “İran tarihinin son on 
yılını özgürleştirdiklerini” ifade eden gençlerin 
idealistliğini vurgularken öte yandan İbrahim 
Yezdi’nin “Onlar idealist olabilirler fakat dışişleri 
bakanı olamazlar.” ifadesine dikkat çekerek Dev-
rim’in barındırdığı ikileme vurgu yapmaktadır.

“Ayı ve Aslan” başlıklı ikinci bölüm ve “Kar-
tal Sahnede” başlıklı üçüncü bölümde 1929 
yılında şahlığını ilan eden Rıza Şah’ın hane-
danlığının meşruiyetini oluşturma çabalarına 
ve Musaddık’ın Mecliste ön plana çıkan görüş-
lerine yer verilmektedir. Bu bağlamda Mısır’da 
Kral Faruk’un kardeşi Fevziye’nin Rıza Şah’ın 
oğlu Muhammed Rıza Pehlevi ile evliliği ve böl-
gede İran-Mısır müttefikliği örnek olarak veril-
mektedir. Mısır-İran ilişkilerinin seyrinin yanı 
sıra II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla İngiliz ve 
Rus birliklerinin İran’a girmesi ve Şah’ın tahtını 
oğlu Muhammed Rıza Şah’a bırakması ele alın-
maktadır. Muhammed Rıza Şah iktidarlığındaki 
1941-1951 yılları arasındaki on yıl, İran’da 1979 
Devrimi’nin temellerinin atıldığı yıllar olarak ak-
tarılmaktadır. İngiltere ve Rusya’dan sonra Ame-
rika’nın da petrol için yeni bir platform olarak 
İran’da konumlanması ve verilen petrol imtiyaz-
larının yanında İran iç işlerine artan yabancı et-
kinliği üzerine Musaddık’ın Mecliste öne çıkan 
muhalif faaliyetlerine yer verilmektedir.

“Kartal Saldırıyor” başlıklı dördüncü bölüm-
de, İran’da istikrarsız hükûmetler neticesinde de-
ğişen başbakanlara ve ülkede faaliyet gösteren 
siyasal oluşumlara yer verilmektedir. İç güvenliği 
zayıf, ekonomik bunalımda olan İran’ın, hükû-
mette yönetim krizleri ile karşı karşıya kalması 
siyasal istikrarsızlığa neden olmuştur. 25 Mart 

1950’de başbakan olarak atanan Ali Mansur ve 
yine aynı yıl Mansur’un yerine atanan İran Ge-
nelkurmay Başkanı General Ali Rezm Ara’nın iz-
lediği siyasal programa muhalefet, Musaddık’ın 
başkanlığını yaptığı Mecliste oluşan tartışmalar 
ekseninde aktarılmıştır. İran’daki siyasi gerginlik 
ise bir yandan 20 Şubat 1951 tarihinde Başbakan 
Rezm Ara’nın Fedaiyan-ı Halk örgütü üyesi tara-
fından suikasta uğraması, diğer yandan Tudeh 
Partisi üyelerinin çoğunluğunu oluşturan Şah 
karşıtı protestolar ile tasvir edilmektedir. Rezm 
Ara suikastı, Şah’ı ve orduyu endişelendiren bir 
krizken Fedaiyan-ı Halk örgütü üyeleri tara-
fından “petrolün millîleştirilmesine engel olan 
hainin öldürülmesi” olarak nitelendirilmiştir. 
Dönemin gazetelerinden olan Esnaf gazetesinde 
çıkan bir karikatürün “bulutların arasında elinde 
dumanı tüten tabanca ile bir meleği” tasviri ve 
bu tasvirin Rezm Ara’yı öldüren kurşunu kutsa-
ması ise dönemin atmosferini ortaya koymak-
tadır. Rezm Ara suikastından sonra Şah’ın yeni 
başbakan atamak için üç isim önermesi üzerine 
Meclis bu isimleri reddetmiş fakat üç isimden 
biri olan Hüseyin Ala, kabinesini kurmasına rağ-
men kısa bir süre sonra Musaddık başbakan ola-
rak atanmıştır. Yazar; Musaddık’ın başbakanlık 
dönemini, petrolün millîleştirilmesi kanununun 
çıkarılması ve 1953 yılında Ajax Operasyonu ile 
devrilmesi bağlamında ele alarak Musaddık’ın 
faaliyetlerine detaylı yer vermemektedir.

“Tahran: Açık Şehir” başlıklı beşinci bö-
lümde, Başbakan Musaddık’ın devrilmesinden 
sonra Musaddık’ı temsil eden millî cephenin 
tasfiyesi ve Şah’ı “halkın babası” olarak tanıtmayı 
amaçlayan propaganda kampanyalarına yer ve-
rilmektedir. Heykel, Devrim’den sonra Mermer 
Sarayı’nda bulunan Amerika Büyükelçiliği veya 
CIA tarafından oluşturulduğu tahmin edilen; 
orta sınıfın güçlendirilmesi, siyasete yeni isimler 
kazandırılması ve istihbarat kurumlarının yeni-
den organize edilmesine yönelik altı maddelik 
belgeye yer vermektedir. Diğer taraftan devlet 
kademelerinden tasfiye edilen entelijansiyanın 
yanı sıra muhalefetin terörizm ve yeraltı faaliyet-
lerine yönelmesi ise Halkın Mücahitleri ve Feda-
iyan-ı Halk örgütleri ile örneklendirilmektedir.

“Devrim Kum’a Doğru Çekiliyor” ve “Ku-
şatılan Kum” başlıklı altı ve yedinci bölümlerde 

KİTABİYAT

07.10.2020

Esin Erginbaş

Muhammed Hasaneyn Heykel, 
Çev. Bedirhan Muhip, Nehir, 
İstanbul, 1988, 
286 sayfa
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izledikleri politikalar ve İran-Irak Savaşı’nın di-
namikleri irdelenmektedir. Yazar, Savaş’ın İran 
üzerindeki etkilerini ideolojik zeminde gerçekle-
şen dönüşüm ile açıklamaktadır. Devrim ideolo-
jisine temel oluşturan İslami ilkelerin Humeyni 
hayattayken milliyetçilikle yer değiştirdiğini 
belirten yazar; Humeyni’nin “İslam’ın evrensel 
olduğuna ve milliyetçilik belasından masun ol-
duğuna” inanmasına rağmen Savaş’ta İran ordu-
sunun milliyetçiliği öncelemesi paradoks olarak 
değerlendirmektedir.

Eser, 1981 yılında kaleme alınmasına rağmen 
Devrim’in dinamiklerinin analiz edilmesinde bi-
rincil elden kaynaklara yer vermesi bakımından 
önem taşımaktadır. Heykel’in Devrim’den son-
ra Muhammed Rıza Şah’ın ve SAVAK’ın eylem 
kararlarını içeren belgelere erişmesi bunun yanı 
sıra hem Muhammed Rıza Şah ile hem de ilk 
Devrim Rehberi Humeyni ile olan görüşmele-
ri dönemin siyasal izleğini yansıtmaktadır. Öte 
yandan Pehlevi Hanedanlığı’nın ve Humey-
ni’nin hayat hikâyelerinin ve ailelerinin ayrıntılı 
incelenmesi ise karakter analizini de beraberinde 
getirmektedir. İran Devrimi’ne giden süreci dö-
nemsel olarak İran’da bulunan ve olaylara şahit 
olan Heykel’in satırlarından okumak isteyenler 
eserde; siyasete, toplumun dokusuna ve özellikle 
Pehlevi Hanedanlığı’nın özel yaşantısına dair bil-
gilere erişim imkânı elde edeceklerdir.

Şah’a karşı muhalif güçlerin Kum’da faaliyetlerini 
yürütmeleri ve takiyyeden vazgeçerek Şah’ı eleş-
tiren Humeyni’nin fikirlerine yer verilmektedir. 
Yazar, Kum’un dinî başkent olmasını ve Müs-
lümanların üç kutsal şehrine (Mekke, Medine, 
Kudüs) Şiilerin dört kutsal şehir (Necef, Ker-
bela, Kum, Meşhed) eklemelerinin nedenini; 
Hz. Muhammed’in ölümünden bir kuşak sonra 
Müslümanlar arasında çıkan iç savaş üzerinden 
yer vererek bir tarihsel altyapı oluşturmaktadır. 
Şah’a karşı muhalefetin oluştuğu Kum şehri, 
İslam ile siyaset ayrılır mı üzerine yapılan tar-
tışmalar ve Humeyni’nin siyasal eylemlerine ye-
dinci bölümde yer verilmektedir. Humeyni’nin 
İslam ile siyasetin ayrılamayacağı, İslamiyet’in 
her alanda hükmü olduğunu belirten görüşleri-
ne değinilmekle birlikte Şah’a yazdığı dilekçeler, 
Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine mek-
tuplar yazarak davasına destek bulma arayışları 
da ele alınmaktadır.

“Tek Adam Şah” başlıklı sekizinci bölüm ve 
“Bölgenin Jandarması” başlıklı dokuzuncu bö-
lümde, Şah’ın Kum ve Tahran’da muhalefeti bas-
tırmasından sonra İran’da ve bölgede mutlak gü-
cünü sağlamlaştırmaya yönelik hamlelerine yer 
verilmektedir. Şah’ın dünya çapında dikkatleri 
üzerine çekmesi, 1972 yılında imparatorluğun 
2.500’üncü yılı adına gösterişli törenler düzenle-
mesi ile örneklendirilirken Pehlevi yönetiminin 
ülke ekonomisindeki etkisi ve devlet teşkilatla-
rında çıkar ağlarını oluşturan atamaları ise yoz-
laşmanın nedenleri olarak sunulmaktadır. Öte 
yandan dokuzuncu bölümde ise Şah’ın uluslara-
rası alanda eşit bir aktör olma çabalarına, İran’ın 
iç politikasına ABD’nin karışmamasına yönelik 
eylemlerine ve Heykel’in Şah ile görüşmesi ne-
ticesinde öne çıkan hususlara yer verilmektedir. 
Heykel, Şah’ın kendisine en büyük tehdidin 
komünizm olduğuna inandığının altını çizerek 
kendi ülkesinin politikacılarına karşı güvenini 
kaybettiğini belirtmektedir. Yazar, yozlaşmış 
devlet mekanizmalarına karşın halkın durumu-
nu ve Şah’a karşı gözlemini “Bir yöneticiye karşı 
protokol ne kadar ağır ve gösterişliyse o ülkenin 
halkı o oranda ezilmiştir.” ifadesi ile aktarmakta-
dır.

“Devrim Tahran’a Geri Dönüyor” başlığını 
taşıyan onuncu bölümde ve “İslam’ın Dirilişi” 
başlıklı on birinci bölümde, Tahran’a göçlerin 
artması ve siyasal özgürlüklerin bastırılması ek-
seninde tahrip olan sosyal dokuya ve devrimci 
dalganın oluşumunda İslam’ın itici rolüne vurgu 
yapılmaktadır. Yazar, İran’daki siyasal atmosferi 
çizerken İran’da siyasal aktivitelerin Fedaiyan-ı 
Halk ve Halkın Mücahitleri gibi iki terörist ör-
güt ile sınırlı kaldığını, yönetime eleştiri getiren 
Ali Şeriati gibi muhaliflerin sürgüne gönderil-
diğini belirtmektedir. Öte yandan 1970’lerden 
sonra Tahran’ın ikiye ayrıldığını belirterek resmî 

Tahran’ı ileriye dönük; gölgede kalan tarafını 
ise Devrim’e hazırlanan kesim olarak nitelendir-
mektedir. Devrim’e hazırlanan kesimlerin itici 
gücünü oluşturan aynı zamanda İslam dünya-
sının bulunduğu krizlerden çıkış yolları arayan 
aydınların ve din adamlarının fikirlerine yer 
verilen on birinci bölümde, İslam’ın dirilişinin 
Arap ülkelerine nazaran İran’daki hızlı gelişi-
mi ele alınmaktadır. Şiilerin farklı dönemlerde 
devlet tarafından baskı altına alındığı göz önüne 
alındığında dünyevi otoritelere muhalefet eğili-
minin İran’da devrimci ideolojilere evrilmesinin 
ise rasyonel bir durum olduğu belirtilmektedir.

“Humeyni Yol Gösteriyor” başlığı taşıyan 
on ikinci bölümde ve “Orduyla Karşı Karşıya” 
başlıklı on üçüncü bölümde Humeyni’nin, si-
yasi fikirleri ve Şah’ın destekçisi orduya karşı 
nasıl direnileceği üzerine görüşlerine yer veril-
mektedir. Dini sadece bir teoloji konusu olarak 
nitelendirmeyen Humeyni’nin “Servetin Özgür-
leşmesi” ve “İslami Devlet” adlı eserlerinde yer 
alan fikirlerini “ilerici” bulan yazar, Humeyni’nin 
kullandığı Kur’an referanslı terimlerin11 çağdaş 
yorumlarla aktarıldığına dikkat çekmektedir. 
On ikinci bölümde ise Humeyni’nin halk ile or-
dunun karşı karşıya gelmesi durumunda halkın 
benimsemesi gereken stratejilere değinilmek-
tedir. Nitekim Humeyni, halkın orduya karşı 
silahlı mücadeleye girmesini doğru bulmamış, 
orduyu da halkın bir parçası olarak görmüştür. 
Bu bağlamda Humeyni’nin fikirleri, Şah’a karşı 
olan itaat zincirinin kırılması için ordunun silah-
sızlandırılması üzerine şekillenmiştir. Humey-
ni’nin halka yaklaşımlarında temel noktayı ise 
“şehitlik” kavramı oluşturmuştur. Humeyni’nin 
halkın orduya karşı “bağırlarını açarak” mermi-
lere meydan okumasını ve ordunun vicdanına 
hitap edilmesini içeren ifadeleri yazar tarafından 
bu bölümde değerlendirilmektedir.

“Şahın Düşüşü” başlıklı on dördüncü bö-
lüm ve “Silah Vardı Ama Ya Askerler” başlıklı 
on beşinci bölümde, Devrim’e giden süreçte 
oluşan toplumsal hareketler ve siyasal istikrar-
sızlık neticesinde Şah’ın ülkeyi terk etmesine 
ve Devrim’den sonra oluşan otorite boşluğunu 
dolduracak merkez ve kurumların eksikliğine 
yer verilmektedir. Yazar özellikle Devrim’den 
sonra ordu ve polis teşkilatının tahrip edildiğini, 
bürokrasinin eridiğini, yeni sistem için aydınlara 
güvenilmediğini ve burjuvanın mesafeli yaklaşı-
mını belirtirken Devrim’in yeni otorite merkez-
leri ve kurumlarını oluşturmadan Şah yönetimi-
nin devrilmesine eleştirel yaklaşmaktadır.

“Körfez Ateş Altında” başlığı taşıyan on 
altıncı bölümde, 1979’dan sonra Körfez ülke-
lerinin kendi çıkarları doğrultusunda bölgede 
1  Taguti (tiranlar), mustazaflar (ezilenler), mahrumin (yoksun 

bırakılan), müstekbir (zalim ve kibirli) terimleri eserde geçmek-
tedir. Bu terimlere Devrim’in retoriğini oluşturması bakımından 
önem atfedilmektedir. 

İRAN DEVRİMİ’NE 
GİDEN SÜRECİ 
DÖNEMSEL OLARAK 
İRAN’DA BULUNAN 
VE OLAYLARA ŞAHİT 
OLAN HEYKEL’İN 
SATIRLARINDAN 
OKUMAK İSTEYENLER 
ESERDE; SİYASETE, 
TOPLUMUN 
DOKUSUNA VE 
ÖZELLİKLE PEHLEVİ 
HANEDANLIĞI’NIN 
ÖZEL YAŞANTISINA 
DAİR BİLGİLERE 
ERİŞİM İMKÂNI ELDE 
EDECEKLERDİR.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Dr. Ali Rıza Mukaddem moderatörlüğündeki Farsça Tarihî Metinler 
II atölyesi İRAM İstanbul bünyesinde 7 Eylül-21 Aralık 2020 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmektedir.

07.09.2020 - 21.12.2020

Atölye perşembe günleri 17.00-19.00 saatleri 
arasında Google Meet programı üzerinden 

gerçekleştirilmektedir.

10.09.2020 - 24.12.2020

İRAM İstanbul şubesi tarafından 2020 Güz Dönemi’nde çevrim içi 
Farsça kursları ve Konuşma Kulübü düzenlenmektedir. 

07.09.2020 - 28.11.2020
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İRAM İstanbul 2020 Güz Okulu, alanında uzman araştırmacıların 
katılımıyla 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirildi. 
Seminerlerde stratejik bir konuma sahip İran’ın iç ve dış dinamiklerine, siyasi, 

ekonomik, tarihî ve kültürel değişkenlerine yoğunlaşıldı.

28.09.2020 - 02.10.2020

ETKİNLİKLERİMİZ

İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç, Güvenlik Çalışmaları Koordinatörü 
Hadi Atay ve İç Politika Asistanı Esin Erginbaş, Dağlık Karabağ’ın işgaline karşı 

Azerbaycan’ın meşru müdafaa hakkını kullanmasına İran’ın yaklaşımını ve 
cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken öne çıkan adayları değerlendirdi.

02.10.2020

İRAM Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur, Ülke TV’de katıldığı Haftanın 
Raporu programında Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılma 
operasyonunu ve İran’ın operasyona bakışını değerlendirdi.

04.10.2020
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ETKİNLİKLERİMİZ

İRAM Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur, Dağlık Karabağ’ın 
işgalden kurtarılması ile ilgili son gelişmeleri ve sahadaki 

dengeleri Tvnet’te değerlendirdi.

05.10.2020

Özel Röportaj - Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad

09.10.2020

6 Ekim 2020 Salı günü saat 16.00’da “Karabağ İşgali ve 
İran” başlıklı çevrim içi panel gerçekleştirildi. Panelde, 

Karabağ işgalinin jeopolitik etkileri, İran’ın Karabağ işgaline 
yaklaşımları ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının 

İran’daki yansımaları ele alındı.

06.10.2020
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Mehmet Koç, Dr. Turgay Şafak ve Birkan Kemal Ertan, ABD yönetiminin 
İran’ın 18 bankasına uyguladığı yaptırımları ve müzisyen Muhammed Rıza 

Şeceryan’ın İran’ı yasa boğan ölümünü değerlendirdi.

09.10.2020

ETKİNLİKLERİMİZ

Mehmet Koç, Dr. Sabir Askeroğlu ve Hadi Atay, Rusya’nın Dağlık 
Karabağ’a yönelik güncel açıklamalarını ve sahadaki gelişmelere 

göre İran’ın tutumunda değişiklik olup olmadığını değerlendirdi.

16.10.2020

İRAM İstanbul tarafından düzenlenen Arash Khorashadi 
moderatörlüğündeki atölyede İmam Gazzalî’nin (ö. 505/1111) ve Sa’di-i 

Şirazî’nin (ö. 691/1292) Nasihatü’l-müluk adlı risaleleri üzerinden Selçuklu 
Dönemi’nden İlhanlı Hanedanı’nın başlangıcına kadarki siyasi düşüncenin 

seyri izlenmektedir.

13.10.2020 - 03.11.2020
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Mehmet Koç, Ersin Çahmutoğlu ve Deniz Caner, İran’ın ABD seçimlerine 
siber saldırı olasılığını ve (gayri resmî olarak ortaya atılan iddiaya göre) 

Hamenei’nin Irak’taki Haşdi Şabi güçlerine iki ay boyunca ABD güçlerine 
saldırmamaları talimatını değerlendirdi.

24.10.2020

ETKİNLİKLERİMİZ
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İNFOGRAFİK





İRAM 2020 Yıllığı için 
çalışmalarımız devam 
etmektedir.



“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 

2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”



ANKARA 
Oğuzlar Mh. 1397. Sk. No.: 14   

06520 Balgat - Çankaya  
Ankara / Türkiye 

Tel: +90 312 284 55 02 - 03    
Faks: +90 312 284 55 04  

e-posta: info@iramcenter.org  
  

İSTANBUL  
Üst Zeren Sokak No.: 40  
Levent-Beşiktaş/İstanbul 

Tel: +90 212 264 35 81 +90 212 268 33 00 
Faks: +90 212 264 35 18 

e-posta: iramistanbul@iramcenter.org 
 

www.iramcenter.org

İRAM HAKKINDA

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


