
Analiz

2. ��BAĞ SAVAŞI VE 
İ�N: ST�TEJİK 
İLETİŞİM PERSPEKTİFİ

Çağatay Balcı
Kenan Aslanlı

Mart 2022"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezine (İ�M) ai�ir."

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

İstanbul: Üst Zeren Sokak No: 40 
Levent/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye
Tel: +90 212 264 35 81 | +90 212 268 33 00 
Faks: +90 212 264 35 18 
e-mail: iramistanbul@iramcenter.org   
www.iramcenter.org

Oğuzlar Mah. 1397. Sok. No: 14   
Balgat/Çankaya/Ankara/Türkiye
Tel: +90 312 284 55 02 - 03   
Faks: +90 312 284 55 04 
e-mail: info@iramcenter.org  
www.iramcenter.org

İ�N A�ŞTIRMALARI MERKEZİ İ�N A�ŞTIRMALARI MERKEZİ İSTANBUL



İRAM Güvenlik Çalışmaları Dizisi : 8

Genel Yayın Yönetmeni : Dr. Turgay Şafak
Yayın Koordinatörü : Alper Tok

Editör : Hasret Karali Yurduseven
Mizanpaj : Ahmet Aras Çiftçi

Mart 2022 © İran Araştırmaları Merkezi (İRAM). Bu eserin bütün hakları saklıdır.

Bu eser İRAM’dan yazılı izin alınmadan elektronik veya mekanik yollarla çoğaltılamaz. 
Metnin dijital versiyonu için https://www.iramcenter.org adresini ziyaret ediniz.  
Dijital kopya bu siteye aktif link verilerek kısmi olarak paylaşılabilir.

Burada ortaya konulan görüşler öncelikli olarak yazara aittir ve İRAM’ın kurumsal 
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

İran Araştırmaları Merkezi

Ankara
Oğuzlar Mah. 1397. Sok. No.: 14 06520 
Çankaya - Ankara / Türkiye 
Tel: +90 (312) 284 55 02-03 
Faks: +90 (312) 284 55 04 
e-posta: info@iramcenter.org
www.iramcenter.org

İstanbul
Üst Zeren Sokak No.: 40 
Levent/Beşiktaş/İstanbul / Türkiye
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

https://iramcenter.org/turgay-safak
https://iramcenter.org/alper-tok
https://www.iramcenter.org
mailto:info%40iramcenter.org?subject=
http://www.iramcenter.org
mailto:iramistanbul%40iramcenter.org?subject=
http://www.iramcenter.org


Çağatay Balcı

2015 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında 

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü İstihbarat Araştırmaları programında “İran İslam 

Cumhuriyeti’nde İstihbarat Yapılanması” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Hâlihazırda 

Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve 

Terörizm programında doktora eğitimine devam etmektedir.

Kenan Aslanlı

2008-2014 yıllarında Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği (ATIB) Projeler ve Araştırmalar Bölümü 

başkanlığı yaptı. 2011 yılında Çin’in Jiangxi Maliye ve Ekonomi Üniversitesinde “Gelişmekte Olan 

Ülkelerin Ekonomileri ve Kamu Yönetimi” konusunda sertifikalı eğitim programını tamamladı. 2015 

yılında Avrupa Birliği “Erasmus+” Programı’nın desteğiyle Fransa merkezli Avrupa Enstitüsünün 

(CIFE IE) “Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Programı” çerçevesinde “Malezya’nın Ekonomik Dönüşümü 

ve ‘Orta Gelir Tuzağı’ Riskinin Arkasındaki İtici Güçler” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 

Bremen Üniversitesi Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezinde araştırmacı, Viyana BFI Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesinde ise misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. 2016 yılında Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı doktora 

programına devam etmektedir. Doğal kaynak zengini Avrasya ülkelerinin ekonomileri ve kamu 

yönetimi, Karadeniz ülkelerinin dış ekonomik ilişkileri ve enerji güvenliği konularında uluslararası 

hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

ANAL İZ

2. Karabağ Savaşı ve İran: Stratejik 
İletişim Perspektifi

The Second Karabakh War and Iran: Strategic 
Communication Perspective

جنگ دوم قره باغ و ایران: از منظر ارتباطات راهبردی

https://iramcenter.org/cagatay-balci
https://iramcenter.org/kenan-aslanli


İÇİNDEKİLER

Giriş                                                                                                                             6

1. İran’ın Azerbaycan’a Yönelik Stratejik İletişim Yaklaşımı: Tarihsel Süreç .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

2. 2. Karabağ Savaşı Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim Yaklaşımı: Jeokültürel Bakışın  
Güç Kaybı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3. 2021 Yılında İran-Azerbaycan Gerilimi ve Stratejik İletişim Yaklaşımında Değişim: 
Jeopolitik Bakışın Yükselişi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Sonuç: Karşılaştırmalı Analiz                                                                                      17

Kaynakça                                                                                                                   20

Şekiller
Şekil 1:   2. Karabağ Savaşı Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim Faaliyetlerinde  

Öne Çıkan Özneler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

Şekil 2:  2. Karabağ Savaşı Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim Faaliyetlerinde  
Öne Çıkan Hedef Kitleler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

Şekil 3:   2. Karabağ Savaşı Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim Faaliyetlerinin Niteliği,  
Anlatısı ve Öne Çıkan Söylemler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

Şekil 4:   2. Karabağ Savaşı Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim Faaliyetleri ve  
Eylem-Söylem Uyumluluğu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

Şekil 5:   2021 Yılında İran-Azerbaycan Gerilimi Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim 
Faaliyetlerinde Öne Çıkan Özneler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14

Şekil 6:   2021 Yılında İran-Azerbaycan Gerilimi Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim 
Faaliyetlerinde Öne Çıkan Hedef Kitleler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

Şekil 7:   2021 Yılında İran-Azerbaycan Gerilimi Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim 
Faaliyetlerinin Niteliği, Anlatısı ve Öne Çıkan Söylemler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

Şekil 8:   2021 Yılında İran-Azerbaycan Gerilimi Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim  
Faaliyetleri ve Eylem-Söylem Uyumluluğu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

4   İRAM YAYINLARI



2. KARABAğ SAVAşI VE İRAN: STRATEJİK İlETİşİM PERSPEKTİFİ   5

Özet
•	 İran’ın jeokültürel kuşak hedefli yumuşak güç 

yaklaşımı ve stratejik iletişim faaliyetleri, bölgesel 
rekabet ve iç güvenlik boyutlarında değerlendi-
rildiğinde, Azerbaycan’ın bu anlamda son derece 
istisnai bir yere sahip olduğu görülebilmektedir.

•	 2020 yılına kadar İran tarafından farklı yöntem-
lerle kazanım alanına dönüştürülmeye çalışılan 
Karabağ meselesi, 2020 yılındaki 2. Karabağ Savaşı 
ile birlikte İran’ın yumuşak güç ve stratejik iletişim 
yaklaşımı açısından ciddi bir kırılma yaratmıştır.

•	 İran, 2. Karabağ Savaşı sürecindeki stratejik 
iletişim yaklaşımı çerçevesinde; uzun yıllardır 
sürdürülen imaj onarımı, unutturma-geriye ket 
vurma, alternatif tarihsel anlatı üretimi yöntem-
leri ile pratikteki yeni gerçeklik arasında bir denge 
kurmaya çalışmıştır.

•	 2. Karabağ Savaşı’nın ardından İran’ın stratejik 
iletişim yaklaşımında meydana gelen kırılma ve 
dönüşüm; en net biçimde Eylül 2021’den itibaren 
Güney Kafkasya’da yaşanan gelişmeler ve bu ge-
lişmeler sonucunda ortaya çıkan İran-Azerbaycan 
gerilimi ile birlikte kendisini göstermiştir.

•	 İran’ın, 2020 yılında gerçekleşen 2. Karabağ Savaşı 
ve 2021 Eylül ayı itibarıyla kendisini gösteren 
İran-Azerbaycan gerilimine yönelik olarak ortaya 
koyduğu tutumlar, karşılaştırmalı bir biçimde de-
ğerlendirildiğinde, stratejik iletişim yaklaşımında 
yaşanan değişimin net bir görünümüne ulaşmak 
mümkündür

 Anahtar Kelimeler: 2. Karabağ Savaşı, İran, 
Azerbaycan, Stratejik İletişim, Yaklaşım

Summary
• When Iran’s geocultural-belt targeted soft power 

approach and strategic communication activities 
are evaluated in terms of regional competition and 
internal security, it can be seen that Azerbaijan has 
an extremely exceptional position in this regard.

• The Karabakh issue, which was tried to be trans-
formed into an area of gain by Iran with different 
methods until 2020, created a serious break in 
Iran’s soft power and strategic communication 
approach with the Second Karabakh War in 2020.

• Within the framework of Iran’s strategic commu-
nication approach in the process of the Second 
Karabakh War, an effort was sought to strike a 
balance between the methods of image restora-
tion, forgetting-retroactive inhibition, alternative 
historical narrative production and the new reality 
in practice.

• The rupture and transformation in Iran’s strategic 
communication approach that occurred after 
the Second Karabakh War has been most clearly 
demonstrated by the developments in the South 
Caucasus since September 2021, as well as the 
tension between Iran and Azerbaijan that has 
arisen as a result of these developments.

• When the attitudes of Iran towards the Second 
Karabakh War that took place in 2020 and the Iran-
Azerbaijan tension that occurred in September 
2021 are evaluated comparatively, it is possible to 
reach a clear insight of the change in the strategic 
communication approach.

 Keywords: Second Karabakh War, Iran, 
Azerbaijan, Strategic Communication Approach

چکیده 	
ــای	  ــی از منظــر رقابته ــای فرهنگ ــران در حــوزه جغرافی ــردی ای ــای ارتباطــات راهب ــرم و فعالیته ــدرت ن ــرد ق ــه رویک ــی ک  هنگام

 منطقه ای و امنیت داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد، مشخص می گردد که آذربایجان دارای یک موقعیت بسیار استثنایی می باشد.
ایــران تــا ســال ۲۰۲۰ و بــا روشــهای مختلــف ســعی در تبدیــل مســئله ی قــره بــاغ بــه یکــی از مســایل پرمنفعــت بــرای خــودش کــرده 	 

بــود، امــا وقــوع جنــگ دوم قــره بــاغ، در قــدرت نــرم تهــران و رویکــرد ارتباطــات راهبــردی آن گسســت جــدی ایجــاد کــرد.
ــازی 	  ــن روش بازس ــاغ، بی ــره ب ــگ دوم ق ــد جن ــت در رون ــرده اس ــعی ک ــردی، س ــات راهب ــرد ارتباط ــوب رویک ــران در چهارچ ای

ــد.  ــرار کن ــادل برق ــد تع ــای جدی ــن و واقعیته ــی جایگزی ــت تاریخ ــد روای ــپردن، تولی ــی س ــه فراموش ــته را ب ــر، گذش تصوی
ــا تحــوالت قفقــاز 	  ــاغ رخ داده، همزمــان ب گسســت و تحــول در رویکــرد ارتباطــات راهبــردی ایــران کــه پــس از جنــگ دوم قــره ب

ــران و آذربایجــان، خــود را نشــان داده اســت.  ــن ای ــن تحــوالت بی جنوبــی در ســپتامبر ۲۰۲۱ و تنــش ناشــی از ای
بــا مقایســه نگــرش ایــران نســبت بــه جنــگ دوم قــره بــاغ در ســال ۲۰۲۰ و تنــش ایــران بــا آذربایجــان در ســپتامبر ۲۰۲۱، مــی تــوان 	 

درک روشــنی از تغییــر در رویکــرد ارتباطــات راهبــردی آن بــه دســت آورد. 

کلیدواژه	ها:	جنگ دوم قره باغ، ایران، آذربایجان، ارتباطات راهبردی، رویکرد   



2020 yılında gerçekleşen 2. Karabağ Savaşı bölgesel aktörler açısından, konjonk-

tür değişimi ve yeni bir jeopolitik durumun oluşum süreci olarak değerlendiril-

miştir. Bu süreçte, bölgesel aktörlerin bir kısmı bu sürece destek sunan veya bu 

süreci temkinli bir biçimde takip eden konumlara sahip olurken diğer aktörler 

ise bu sürece yönelik olarak karşıt ve önleyici bir tutum ortaya koymuşlardır. Söz 

konusu bu aktörlerin başında gelen İran, 2. Karabağ Savaşı sürecinde gösterdiği 

tepkiler ve uyguladığı strateji ile bu süreçteki önleyicilik tutumunu açık biçimde 

sergilemiştir. Bölgede, yaklaşık 30 yıl süren statükonun korunması ve jeopolitik 

değişimin önlenmesi hedeflerine sahip olan İran, 2. Karabağ Savaşı sürecinde 

bu hedef doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetini ön plana çıkarmıştır. 

Bununla birlikte Eylül 2021’de Güney Kafkasya’da yaşanan gelişmeler ve böl-

gesel gündem, İran’ın bu bölgeye yönelik ilgisini bir kez daha yüksek seviyeye 

taşımıştır. Söz konusu gündemi; Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan tarafından ger-

çekleştirilen “3 Kardeş” askerî tatbikatı, İran’dan Ermenistan’a taşımacılık yapan 

tırların Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından sınır hattında engellenmesi;  

GİRİŞ
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Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ara-

sında normalleşme gündemi ve Zengezur 

Koridoru’nun açılmasına yönelik açıklama-

lar ve girişimler oluşturmuştur. Bu gelişme-

lerin her biri; İran açısından, bölgesel düzey-

de ciddi bir risk ve potansiyel bir kayıp olarak 

değerlendirilmiş; bunun karşılığında sert bir 

tepki ve tutum gösterilmiştir. Bu bağlamda 

söz konusu gelişmelerde başat aktör olarak 

Azerbaycan’ın öne çıkması, İran’ın sert tepki-

lerinin bu ülkeye yönelmesine yol açmış ve bu-

nun sonucunda bölgede, İran ve Azerbaycan 

arasında gerilim süreci başlamıştır.

İran’ın, söz konusu gerilimin bir tarafı ola-

rak bu süreçte ortaya koyduğu tutum ve tep-

ki biçimleri dikkat çekmiş; bu noktada ciddi 

bir değişim gözlemlenmiştir. 3 Kardeş askerî 

tatbikatına ve İran’a ait tırların Azerbaycan 

güvenlik güçleri tarafından engellenmesine 

yönelik olarak ortaya konan açıklamalar ve 

İran’ın Azerbaycan sınır hattında gerçekleş-

tirdiği “Hayber Fatihleri” isimli askerî tatbi-

kat, İran’ın bu süreçteki tutum ve tepkisine 

dair önemli göstergeler niteliğinde olmuştur. 

Bu bağlamda söz konusu gelişmeler; İran’ın, 

Güney Kafkasya jeopolitiği ve Karabağ ek-

senli stratejik iletişim yaklaşımının da bü-

yük bir değişim gösterdiği süreci de başlat-

mıştır. Bu değişim, İran’ın stratejik iletişim 

yaklaşımını oluşturan özneler, hedef kitle-

ler, anlatı ve söylemler boyutunda kendisini 

açık bir biçimde göstermiştir. Bu bağlamda 

İran ve Azerbaycan arasındaki gerilimin et-

kisiyle İran’ın stratejik iletişim yaklaşımında 

gözlemlenen değişimin tüm hatlarıyla an-

laşılması ve açıklanması, 2. Karabağ Savaşı 

sürecindeki stratejik iletişim yaklaşımı ile 

karşılaştırmalı bir analize tabi tutulmasıyla 

mümkün olabilecektir. 

1  İran’ın Azerbaycan’a Yönelik 
Stratejik İletişim Yaklaşımı: 
Tarihsel Süreç

İran’ın yumuşak güç stratejisi, stratejik ile-
tişim yaklaşımı ve faaliyetleri, tarihsel düzlem-
de ele alındığında İslam Devrimi sonrasında 
esas alınan anlayışın, klasik yaklaşım biçimini 
yansıttığı görülebilmektedir. İslam Devrimi’nin 
ardından, Devrim ihracı ve ideolojik propagan-
da faaliyetlerine odaklanan İran, bu süreçte 
hedef coğrafyalar olarak belirlediği alanlara 
yönelik siyasal şiddet unsurunun da eşlik ede-
bildiği doğrudan ideolojik propaganda yönte-
mini uygulamış; hedef coğrafyalarda faaliyet 
gösteren/gösterecek olan silahlı gruplar dâhil 
olmak üzere, siyasi otoritelere karşı doğrudan 
meydan okuyan grupları desteklemeye yönel-
miştir. Büyük oranda 1990’lı yılların ortalarına 
kadar devam ettirilen bu strateji ve faaliyetler, 
1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren dönü-
şüm göstermeye başlamıştır. Bu süreçte yu-
muşak güç, kamu diplomasisi ve stratejik ile-
tişim olgularının uluslararası bağlamda daha 
fazla ön plana çıkmaya; klasik kitle iletişim ve 
propaganda yaklaşımlarının ise önem kay-
betmeye başlaması, İran’ın bu alandaki anla-
yışına da etki etmiştir. Bununla birlikte İran’ın, 
söz konusu döneme kadar sürdürmüş olduğu 
Devrim ihracı ve ideolojik propaganda temelli 
stratejisinin etki düzeyindeki düşüş ve bu stra-
tejinin hedef coğrafyalarda yarattığı olumsuz 
sonuçlar da söz konusu anlayış değişiminde 
etkili olmuştur.

Bu anlayış değişimi doğrultusunda İran, 
yumuşak güç ve kamu diplomasisi faaliyet-
lerini esas alan, imaj ve etki olgularını temel 
kabul eden yaklaşımlar geliştirmeye başla-
mıştır. Bu bağlamda jeokültürel etki alanları 
yaratma veya doğal etki alanlarındaki nüfu-
zun artırılması motivasyonları ile hareket eden 
İran, Şiilik mezhebine mensup kesimlerin ço-
ğunluğu oluşturduğu toplumları ve ABD-İsrail 
karşıtı sosyopolitik ortamların güçlü olduğu 
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ülkeleri hedef alanları olarak belirlemiştir. 
Bu bağlamda söz konusu alanlar; İran açısın-
dan, mezhepsel kimlik ve ABD-İsrail karşıtlığı 
temelinde özellikle toplumlar nezdinde etki 
oluşturduğu bir jeokültürel kuşak olarak al-
gılanmaya başlanmıştır. Bu durumun retorik 
ifadeleri olarak üretilen “Direniş ekseni” ve “Şii 
hilali” söylemleri, söz konusu jeokültürel etki 
alanı inşasına dayanan stratejinin en somut 
ifadelerini temsil etmiştir.

Azerbaycan; İran’ın, söz konusu jeokültü-
rel kuşak oluşturma amacı doğrultusunda be-
nimsediği bu yumuşak güç ve stratejik iletişim 
yaklaşımı açısından en önemli alanlardan bir 
tanesi olmuştur. Azerbaycan’ın, İran ile sınır 
komşuluğu, ticari ilişki potansiyeli ve nihayet 
İran açısından bölgesel bir rakip olarak algı-
lanan Türkiye ile tarihsel ve kültürel bağları; 
İran için bu coğrafyayı stratejik bir alan olarak 
öne çıkarmıştır. Bununla birlikte Azerbaycan 
nüfusunun büyük bir çoğunluğunun Şii mez-
hebine mensup oluşu ise İran’ın bu alana yö-
nelik stratejik iletişim faaliyetleri bağlamın-
da bir zemin ve kolaylaştırıcı bir faktör olarak 
algılanmıştır. Bu doğrultuda, 1990’lı yılların 
başlarından itibaren, bağımsızlığını yeni elde 
etmiş olan Azerbaycan’da, dinî örgütlenme-
ler oluşturma ve bu örgütlenmeler aracılığıy-
la etki tesis etme yöntemine başvuran İran, 
ilerleyen yıllarda Devrim Rehberi Azerbaycan 
temsilcisi görevini üstlenecek olan Ali Ekber 
Ocaknejad öncülüğünde bu sürece ivme ka-
zandırmıştır. Ocaknejad’ın öncülük ve girişim-
leri ile Azerbaycanlı pek çok din adamı Kum 
kentinde eğitim almaya başlamış (Ocaqnejat, 
2021); bu eğitimlerin ardından Azerbaycan’a 
geri dönen din adamları, Azerbaycan toplu-
munda dinî ve siyasal etki oluşturmaya çalış-
mıştır (Iranwire, 2020).

İran’ın jeokültürel kuşak hedefli yumuşak 
güç yaklaşımı ve stratejik iletişim faaliyetle-
ri, bölgesel rekabet ve iç güvenlik boyutların-
da değerlendirildiğinde, Azerbaycan’ın bu an-
lamda son derece istisnai bir yere sahip olduğu 

görülebilmektedir. Bu bağlamda İran açısından 
Azerbaycan’a yönelik stratejik iletişim faali-
yetlerinin iki ana işlevini şu şekilde saptamak 
mümkündür:

•	 Türkiye’nin, bir bölgesel rakip olarak 
Azerbaycan’da millî kimlik ve kültürel 
bağlar dolayısıyla sahip olduğu doğal et-
kinliği, mezhep kimliği aracılığıyla den-
geleyebilmek, millî kimlik bilinci yerine 
mezhepsel kimlik bilincini baskın hâle 
getirerek İran’ın etki sahasını genişlet-
mek İran açısından önem taşımaktadır. 

•	 Tarihsel süreçte Türk milliyetçiliği fik-
ri, “kuzeyden güneye” şeklinde bir isti-
kamet izlemiş ve Azerbaycan’dan, İran 
içerisinde yaşayan Türk nüfusa taşın-
mıştır. Bu bağlamda Azerbaycan’da millî 
bilinci mezhepsel kimlikle dengelemek 
İran açısından önemli bir hedeftir. Diğer 
yandan İran Türklerinin, İran açısından 
“ayrılıkçılık” ve iç güvenlik tehdidi ola-
rak algılanan etnik kimlik bilincine yö-
nelimlerini dengelemek de tamamlayıcı 
bir hedeftir.

Bu işlevlerin İran açısından taşıdığı önem, 
stratejik iletişim faaliyetlerinin uzun yıllar bo-
yunca bu motivasyonla devam etmesini sağ-
lamıştır. Bunun sonucunda İran tarafından, 
Azerbaycan’da önemli bir etki alanı oluşturul-
muştur. İran’ın, dinî örgütlenmeler aracılığıy-
la Azerbaycan’da nüfuz oluşturma çabalarının 
en fazla etkili olduğu bölgeler arasında; Bakü 
şehrinde Tat etnik kimliğine mensup grup-
ların yaşadığı Nardaran ve Maştağa, İsmayıllı 
ilinin bazı köyleri, Lenkeran/Astara bölgesin-
de Talışların yaşadığı köyleri ve sınırlı şekilde 
Nahçıvan bölgesini saymak mümkündür. 

İran’ın, Azerbaycan’a ve özellikle söz konu-
su alanlara yönelik olarak uyguladığı yumu-
şak güç stratejisinin, dinî kişilik veya kurum-
ların yanı sıra en önemli unsurlarından bir 
tanesi de insani yardım faaliyetidir. 1993-2013 

8   İRAM YAYINLARI



yıllarında, Azerbaycan’da İmam Humeyni 
Yardım Komitesi Azerbaycan Temsilciliği ta-
rafından gıda yardımları, faizsiz kredi desteği, 
Karabağ göçmenlerine barınma desteği, eği-
tim desteği, istihdam desteği, yoksul ailelere 
ev eşyaları sağlanması, genç ailelere çeyiz des-
teği, ücretsiz sağlık hizmeti gibi faaliyetler yü-
rütülmüştür (Seyyidi, 2014). Kurumun yardım 
listesinde bulunan kişiler çoğunlukla ideolojik 
olarak İran’a yakın kişiler ile irtibatlandırılmış 
ve İran’ın, Azerbaycan’daki yumuşak güç ağı 
güçlendirilmeye çalışılmıştır. Bununla bir-
likte Azerbaycan Turan Partisi Genel Başkanı 
Cahandar Bayoğlu tarafından ifade edildiği bi-
çimiyle İran yanlılarının, ülkenin bazı kurum 
ve kuruluşları içerisine rüşvet yoluyla ağ tesis 
etmeye çalıştığı; bu kurumlar arasında Bilimler 
Akademisi, devlet televizyonu, devlet bankaları 
ve hatta güvenlik kurumlarının bulunduğu id-
dia edilmiştir (Reaksiya TV, 2021). 

İran’ın söz konusu faaliyetlerinin bir diğer 
alanı ise sağlık hizmetleridir.  Bakü şehrinde 
faaliyet gösteren ve faaliyetleri Azerbaycan 
Sağlık Bakanlığı kararıyla 2016 yılında durdu-
rulan, İmam Humeyni Yardım Komitesine bağ-
lı İmam Ali Kliniği bu bağlamda merkezî bir rol 
oynamıştır (Aslanlı, 2017, s. 17). Söz konusu kli-
niğin faaliyetlerinin durdurulmasının ardından 
İran tarafı, ideolojik amaçlarla Azerbaycan’a 
yönelik ücretsiz veya indirimli sağlık hizmet-
lerinin koordinasyonunu Büyükelçilik üzerin-
den yaparak bazı özel klinikleri de bu amaçla 
kullanmaya devam etmiştir. 

2011 yılı ile birlikte Suriye krizinin yarattı-
ğı sosyopolitik ortam; İran’ın, Azerbaycan’da 
daha fazla etkinlik alanı kazanmasını sağ-
lamıştır. İlk defa bu süreçte adını duyurma-
ya başlayan “Hüseyinciler” yapılanmasının; 
Azerbaycan’dan Suriye’ye, Suriye rejimi ve 
İran destekli milis gruplar safında savaşmak 
üzere transfer edilmesi, kazanılan etki alanı-
nın boyutlarını göstermiştir. 2015 yılına kadar 
sürdürülen bu etki, 2015 sonrasında Bakü’nün 
Nardaran bölgesinde söz konusu yapılanmanın 

etkisiyle yaratılan çatışma ortamı ile birlikte 
ciddi bir kayba uğramaya başlamıştır. 

Bu gelişmeler; İran’ın, Azerbaycan’a yöne-
lik olarak uzun yıllar boyunca sürdürdüğü yu-
muşak güç ve stratejik iletişim yaklaşımının 
bilançosunu ve bu yaklaşımın başarı kapasite-
sini de ortaya koymuştur. Buna göre İran’ın bu 
çerçevede sürdürdüğü faaliyetlerin öncelikle 
kısmi bir başarı ürettiğini tespit etmek müm-
kündür. Bu durumun en önemli sebeplerinin 
başında; İran’ın, dinî/mezhepsel kimlik argü-
manları doğrultusunda takip ettiği stratejik 
iletişim yaklaşımına karşın Azerbaycan top-
lumunun geniş bir kesiminin seküler yaşam 
tarzını benimsemesi ve bu durumun yarattığı 
çelişki gelmektedir. İkinci olarak Azerbaycan 
toplumunun büyük bir bölümünün mezhepsel 
kimlik yerine Türk millî kimliğini baskın kim-
lik biçimi olarak benimseyen tercih ve eğilimi; 
İran’ın, yalnızca Azerbaycan toplumunun dar 
bir kesiminde hedeflediği kimlik bilinci kon-
solidasyonuna ulaşabilmesine imkân vermiş-
tir. Diğer yandan 2015 Nardaran ve 2018 Gence 
olayları, son dönemde Azerbaycan’da faaliyet 
gösteren İran iltisaklı grupların, kamuoyu nez-
dinde marjinal ve kriminalize bir nitelik edin-
mesine de yol açmıştır. 

Son olarak İran’ın, Azerbaycan’daki etki po-
tansiyeli ve kapasitesi açısından mutlak belir-
leyicilik gücüne sahip olan bir diğer faktör ise 
Karabağ konusu olmuştur. 2020 yılına kadar 
Azerbaycan’ın temel siyasi ve güvenlik sorunu 
olan Karabağ’ın, Ermenistan tarafından işgali-
ne ilişkin olarak İran’ın, 1. Karabağ Savaşı’ndan 
itibaren ortaya koyduğu ve sergilediği tutum ve 
davranış biçimleri, Azerbaycan toplumunun 
İran’a yönelik bakışında belirleyicilik teşkil et-
miştir. 2020 yılına kadar İran tarafından farklı 
yöntemlerle kazanım alanına dönüştürülme-
ye çalışılan Karabağ meselesi, 2020 yılındaki 
2. Karabağ Savaşı ile birlikte İran’ın yumuşak 
güç ve stratejik iletişim yaklaşımı açısından 
ciddi bir kırılma yaratmıştır. 
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2  2. Karabağ Savaşı Sürecinde 
İran’ın Stratejik İletişim 
Yaklaşımı: Jeokültürel 
Bakışın Güç Kaybı

Karabağ meselesinin Azerbaycan toplumu 

açısından taşıdığı önem ve hassasiyet, toplum 

üzerinde etki yaratma çabası içinde bulunan 

İran için stratejik iletişim yaklaşımının önemli 

bir parçası olmuştur. Buna karşın 1. Karabağ 

Savaşı yıllarında; İran’ın, reel politik gerekçelerle 

Ermenistan’a yönelik destek sunması, dönemin 

Azerbaycan Devlet Başkanı Ebulfez Elçibey’in 

“Bütöv Azerbaycan” (Birleşik Azerbaycan) söy-

leminin İran’ın toprak bütünlüğüne tehdit ola-

rak algılanması ve bu doğrultuda Azerbaycan’a 

karşıt bir tutum gösterilmesi, Azerbaycan top-

lumunun kolektif belleğinde yerini almıştır. Bu 

durum Azerbaycan toplumunda; İran’ın, Karabağ 

meselesinde bir davranış kodu ve refleks biçi-

mi olarak Ermenistan’ın yanında yer aldığına 

dair güçlü bir kanaat oluşturmuştur. Bunun 

sonucunda İran, jeokültürel etki alanı hede-

fi ile reel politik gerekçeler arasındaki çelişki 

sebebiyle ciddi bir prestij kaybı yaşamış; 1994 

yılında sağlanan ateşkesin ardından bu konuya 

ilişkin stratejik iletişim yöntemlerinin büyük bir 

bölümünü “imaj onarımı”na kanalize etmiştir. 

Stratejik iletişim literatüründe, stratejik ileti-

şim faaliyeti yürüten birimlerin (devletler, siyasi 

partiler, şirketler vb.) hedef kitlelerinde sahip 

oldukları sempati veya prestiji kaybetmelerine 

neden olan bir gelişmenin ardından, yeniden 

sempatik ve olumlu bir bakış tesis etme süreci-

ni ifade eden imaj onarımının, teorik düzeyde; 

inkâr etme, sorumluluğu farklı öznelere yükle-

me, imaj zedelenmesine yol açan olayı önem-

sizleştirme ve özür dileme gibi farklı biçimde 

gerçekleştirebileceği öngörülmektedir (Benoit, 

2015, s. 308). Bu çerçevede İran’ın, imaj onarımı 

bağlamında başvurduğu yöntemler, bunlardan 

farklılaşarak “unutturma-geriye ket vurma1” ve 
alternatif tarihsel anlatı üretimi yoluyla ken-
disini göstermektedir. Bu yöntemler; İran’ın,  
1. Karabağ Savaşı yıllarında Ermenistan’a yöne-
lik desteğinin ve Azerbaycan’a yönelik olarak 
sergilediği karşıt tavrın, Azerbaycan toplumu 
ve İran’da yaşayan Türk nüfusun kolektif belle-
ğinde geri plana atılmasını hedefleyen bir an-
layışın ürünü olmuştur. Bununla birlikte İran 
tarafından, söz konusu imaj onarımı faaliyetleri 
doğrultusunda başvurulan bir diğer yöntem 
ise alternatif tarihsel anlatı üretimi olmuştur. 
Bu bağlamda İran, “1. Karabağ Savaşı’nda İran-
Ermenistan İş Birliği” anlatısı yerine, İran’ın 
bu süreçte Azerbaycan’ın mazlum Müslüman 
halkına destek verdiği yönünde bir alternatif 
anlatı geliştirmeye başlamıştır. Bu yöntemlerin 
uygulanmasında, İranlı yetkililerin söylemleri 
doğrudan rol oynadığı gibi aynı zamanda İran’ın 
stratejik iletişim yaklaşımı açısından Azerbaycan 
içerisinde “ara hedef toplum2” niteliğindeki din 
adamları ve İran etkisinde mezhepsel kimlik 
aidiyetini önceleyen toplumsal kesimler de 
ciddi bir işlev üstlenmişlerdir.

İran’ın, Karabağ meselesi özelinde imaj ona-
rımı adına uyguladığı söz konusu yöntemlerin 
etkinliği ve başarısı analiz edildiğinde, üç temel 
faktörün bu yöntemlerin etkinlik ve başarısı-
nı sınırlandırdığı görülmektedir. Bu faktörler-
den ilki; İran’ın, unutturma-geriye ket vurma 
yöntemlerini uyguladığı süreçte Ermenistan 
ile ekonomik ve siyasi ilişkilerini geliştirme-
sidir. İkinci faktör, Azerbaycan halkının siyasi 
bilinç ve hafızasında, Karabağ’ın işgal altında 
bulunuşunun süreklilik ve canlılık arz eden bir 

1  Bilişsel düzeyde, bireysel veya kolektif belleğin, ilk 
veya öncel tecrübeler ve öğrenimler yerine, daha 
sonra edinilen tecrübe veya öğrenimlere yönelmesi.

2  Psikolojik harekât sürecinde, hedef toplum içerisinde, 
psikolojik harekât uygulayan ülkenin argümanlarını 
benimseyen ve bu argümanları söz konusu topluma 
taşıyan kesim.
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konu olmasıdır. Son faktör ise İran yönetiminin, 
İran’da yaşayan Türk nüfusa yönelik baskıları ve 
İran-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gerilimlerdir.

Tüm bu faktörler; İran’ın, Karabağ meselesi-
ne ilişkin olarak uyguladığı imaj onarımı yön-
temleri olan unutturma-geriye ket vurma ve 
alternatif tarihsel anlatı üretimi yöntemlerinin 
etkinliğini sınırlayan ögeler olmuştur. Zira söz 
konusu faktörler, Azerbaycan halkının kolektif 
belleğinde, unutturma-geriye ket vurma yerine 
“hatırlama-geri çağırma3” durumlarının orta-
ya çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda İran’ın, 
Ermenistan’la ikili ilişkilerde attığı adımların, 
Türkiye ile ilişkilerde yaşadığı gerilimlerin ve 
İran’da yaşayan Türk nüfusa yönelik baskıla-
rın; Azerbaycan halkının, 1. Karabağ Savaşı’nda 
uygulanan Azerbaycan karşıtı tutumu yeniden 
hatırlamasına yol açtığı söylenebilir. Bunun so-
nucunda İran’ın, Azerbaycan halkı nezdindeki 
imajı, sürekli biçimde farklı faktörlerin etkisiyle 
ortaya çıkan hatırlama ve geri çağırma duru-
mu ile olumsuz imgelerle özdeşleştirilmek-
tedir. Bu durumun en somut örneği ise 2020 
yılında yaşanan 2. Karabağ Savaşı sürecinde 
gözlemlenmiştir.

27 Eylül 2020 günü patlak veren çatışmalar 
ile başlayan 44 günlük 2. Karabağ Savaşı, İran’ın 
stratejik iletişim yaklaşımı açısından yarattığı 
etki ve sonuçlar bakımından son derece önem-
li bir süreç olmuştur. İran, Savaş sürecinde 
uygulayacağı stratejik iletişim yaklaşımının 
ana hatlarını, 12 Temmuz 2020’de Tovuz böl-
gesinde Azerbaycan ve Ermenistan orduları 
arasında başlayan çatışmalarla belirlemeye 
başlamıştır. Bu süreçte İranlı yetkililer ile din 
adamları tarafından yapılan açıklamalar ve bu 
açıklamalarda kullanılan söylemler, İran’ın bu 

3  Bireysel ve kolektif belleğin, geçmişte yaşanılan bir 
durumu, birtakım uyaranlar ile yeniden hatırlaması 
ve söz konusu durumun yarattığı hissiyatı bugüne 
taşıması.

tarihe kadar Karabağ meselesine dair stratejik 
iletişim yaklaşımının sürdürüldüğünü göster-
miştir. Buna göre söz konusu süreçte İran’dan 
gelen açıklamalara bakıldığında; Karabağ’ın 
“İslam toprağı” olduğuna ve Azerbaycan’ın 
işgal altındaki topraklarının kurtarılmasının 
diplomasi ve diyalog yoluyla gerçekleştirilmesi 
gerektiğine dair vurguların yoğunlukta olduğu 
gözlemlenmiştir. İran’ın bu pozisyonunu söz 
konusu vurgularla sürdürmesinde; yaşanan 
çatışmaların Azerbaycan-Ermenistan cephe 
hattında zaman zaman yaşanan münferit sı-
nır çatışmaları biçiminde görülmesi, Rusya’nın 
bölgesel statükoyu her türlü değişim girişimi-
ne karşı koruyan bir aktör olarak algılanması 
ve Tovuz çatışmalarının kısa bir süre içinde 
sönümlenmesi etkili olmuştur.

Bu algı ve beklentileri, 27 Eylül 2020 günü 
başlayan 2. Karabağ Savaşı’nın ilk safhalarında 
da taşımakta olan İran, daha sonra söz konusu 
algı ve beklentilerinin karşılık bulamadığı; “sıra 
dışı” veya “alışılagelmiş”in dışında bir süreçle 
karşı karşıya olduğunu saptamıştır. Özellikle 
Rusya’nın, bu tarihe kadar sergilediği “ara bu-
lucu-statüko koruyucu” tavrından çok farklı bir 
tavır sergilemesi, Azerbaycan ordusunun net 
bir biçimde savaş durumuna geçmesi, İran’ın 
“olağan dışı” bir süreçle karşı karşıya olduğunu 
algılamasını kolaylaştırmıştır. Bu durum, İran’ın 
stratejik iletişim yaklaşımına da yansımış; uzun 
yıllardır sürdürülen imaj onarımı konusundaki 
unutturma-geriye ket vurma, alternatif tarih 
üretimi yöntemleri ile pratikteki yeni gerçek-
lik arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır.

Bu bağlamda İran’ın, 2. Karabağ Savaşı sü-
recinde sergilediği stratejik iletişim yaklaşı-
mında kendisini gösteren en önemli husus-
ların başında, stratejik iletişim öznelerinin 
etkinlik ve görünürlüklerindeki farklılıklar 
gelmektedir. Buna göre 2. Karabağ Savaşı sü-
recinde, bu sürece ilişkin olarak İran’ın tutu-
munu ortaya koyan açıklama ve söylemlerin 
kaynakları göz önüne alındığında, din adam-
ları ve cuma imamlarının baskın bir biçimde 
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ön plana çıktığı görülebilmektedir (İRAM, 
2020). Bununla birlikte ikinci olarak en yo-
ğun biçimde ön plana çıkan diğer özneler ise 
Devrim Rehberi Ali Hamenei ve İran mües-
ses nizamına yakın medya organları olmuş-
tur. Söz konusu aktörlerin, bu süreçte en faz-
la ön plana çıkan özneler olmaları; İran’ın, 
Azerbaycan’a yönelik stratejik iletişim yak-
laşımını, “jeokültürel etki alanı ve mezhepsel 
kimlik temelli etki” konsepti ile sürdürme-
ye çalışmasının bir sonucu olarak kendisini 
göstermiştir. Din adamları, cuma imamları ve 
Devrim Rehberi’nin ardından stratejik ileti-
şim çerçevesinde, sahadaki pratik durum ve 
gerçekliği esas alan anlayışın temsilcisi ise 
Dışişleri Bakanlığı ve askerî yetkililer olmuş-
tur. Bu noktada, Dışişleri Bakanlığı ve askerî 
yetkililerin açıklamaları ile bu kaynaklara ya-
kın medya organları, bu sürecin önemli bile-
şenleri olmuştur.

Söz konusu özneler aracılığıyla uygulanan 
stratejik iletişim faaliyetlerinin hedef kitlele-
ri incelendiğinde ise Azerbaycan halkı ve İran 
Türklerinin öncelikli hedef kitleler olduğu sap-
tanabilmektedir. Azerbaycan halkının yanı sıra 
İran Türklerinin de bu süreçte hedef kitle ola-
rak belirlenmesi ve ortaya konan söylemlerin 
İran Türklerine de hitap eden söylemler olma-
sı, bu sürecin en dikkat çekici noktalarından 

bir tanesi olmuş; İran Türklerinin, İran’ın dış 
politika ve stratejik iletişim konularında ne öl-
çüde etki gücüne ulaştığını ortaya koymuş-
tur. Diğer yandan bu süreçte, Türkiye kamuo-
yu ve uluslararası kamuoyu özellikle Dışişleri 
Bakanlığı ve bu kuruma yakın medya organları 
tarafından üretilen söylemler doğrultusunda 
etki yaratılmak istenen hedef kitleler konu-
munda bulunmuştur. 

Hedef kitlelere yönelik olarak ortaya ko-
nan anlatı ve söylemler, nitelik bağlamında 
ele alındığında, 2. Karabağ Savaşı sürecinde 
İran’ın belirlediği stratejik iletişim yaklaşımı-
nın genel niteliğinin, bir sentezi yansıttığını 
söylemek mümkündür. Buna göre bu süreçte 
İran tarafından ön plana çıkarılan söylemle-
rin tonları incelendiğinde, Azerbaycan hal-
kı ve İran Türklerine yönelik olarak dayanış-
macı ve destekleyici bir tutumun yansıtıldığı 
görülebilmektedir. Bu durum, stratejik ileti-
şim yaklaşımının anlatısında da gözlemle-
nebilmekte; bu sürecin, Azerbaycan’ın işgal 
altındaki topraklarını kurtarma süreci oldu-
ğu vurgusunun genel bir çerçeve oluşturdu-
ğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan söz konusu 
niteliği oluşturan dayanışmacı ve destekleyici 
vurgulara karşın özellikle Dışişleri Bakanlığı 
ve askerî yetkililer tarafından ortaya konan 
vurgular ise temkinli-uyarıcı tonları yansıt-
mıştır. Bu noktada, Türkiye’nin yoğun biçimde 

Şekil 1: 2. Karabağ Savaşı Sürecinde İran’ın 
Stratejik İletişim Faaliyetlerinde Öne Çıkan Özneler
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nizamına yakın medya organları 
olmuştur. Söz konusu aktörlerin, 
bu süreçte en fazla ön plana çıkan 
özneler olmaları; İran’ın, Azerbaycan’a 
yönelik stratejik iletişim yaklaşımını, 
“jeokültürel etki alanı ve mezhepsel 
kimlik temelli etki” konsepti ile 
sürdürmeye çalışmasının bir sonucu 
olarak kendisini göstermiştir. Din 
adamları, cuma imamları ve Devrim 
Rehberi’nin ardından stratejik iletişim 
çerçevesinde, sahadaki pratik durum 
ve gerçekliği esas alan anlayışın 
temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı 
ve askerî yetkililer olmuştur. Bu 
noktada, Dışişleri Bakanlığı ve askerî 
yetkililerin açıklamaları ile Dışişleri 
Bakanlığı ve askerî kaynaklara yakın 
medya organları bu sürecin önemli 
bileşenleri olmuştur.

Söz konusu özneler aracılığıyla 
uygulanan stratejik iletişim 
faaliyetlerinin hedef kitleleri 
incelendiğinde ise Azerbaycan halkı 
ve İran Türklerinin öncelikli hedef 
kitleler olduğu saptanabilmektedir. 
Azerbaycan halkının yanı sıra İran 
Türklerinin de bu süreçte hedef kitle 
olarak belirlenmesi ve ortaya konan 
söylemlerin İran Türklerine de hitap 
eden söylemler olması, bu sürecin 
en dikkat çekici noktalarından bir 

tanesi olmuş; İran Türklerinin, İran’ın 
dış politika ve stratejik iletişim 
konularında ne ölçüde etki gücüne 
ulaştığını ortaya koymuştur. Diğer 
yandan bu süreçte, Türkiye kamuoyu 
ve uluslararası kamuoyu özellikle 
Dışişleri Bakanlığı ve bu kuruma 
yakın medya organları tarafından 
üretilen söylemler doğrultusunda 
etki yaratılmak istenen hedef kitleler 
konumunda bulunmuştur. 

Hedef kitlelere yönelik olarak 
ortaya konan anlatı ve söylemler, 
nitelik bağlamında ele alındığında, 
2. Karabağ Savaşı sürecinde 
İran’ın belirlediği stratejik iletişim 
yaklaşımının genel niteliğinin 
bir sentezi yansıttığını söylemek 
mümkündür. Buna göre bu süreçte, 
İran tarafından ön plana çıkarılan 
söylemlerin tonları incelendiğinde, 
Azerbaycan halkı ve İran Türklerine 
yönelik olarak dayanışmacı ve 
destekleyici bir tutumu yansıttığı 
görülebilmektedir. Bu durum, stratejik 
iletişim yaklaşımının anlatısında 
da gözlemlenebilmekte; bu sürecin, 
Azerbaycan’ın işgal altındaki 
topraklarını kurtarma süreci olduğu 
vurgusunun genel bir çerçeve 
oluşturduğu anlaşılmaktadır. Diğer 
yandan söz konusu niteliği oluşturan 
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Din Adamları-Cuma İmamları
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nizamına yakın medya organları 
olmuştur. Söz konusu aktörlerin, 
bu süreçte en fazla ön plana çıkan 
özneler olmaları; İran’ın, Azerbaycan’a 
yönelik stratejik iletişim yaklaşımını, 
“jeokültürel etki alanı ve mezhepsel 
kimlik temelli etki” konsepti ile 
sürdürmeye çalışmasının bir sonucu 
olarak kendisini göstermiştir. Din 
adamları, cuma imamları ve Devrim 
Rehberi’nin ardından stratejik iletişim 
çerçevesinde, sahadaki pratik durum 
ve gerçekliği esas alan anlayışın 
temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı 
ve askerî yetkililer olmuştur. Bu 
noktada, Dışişleri Bakanlığı ve askerî 
yetkililerin açıklamaları ile Dışişleri 
Bakanlığı ve askerî kaynaklara yakın 
medya organları bu sürecin önemli 
bileşenleri olmuştur.

Söz konusu özneler aracılığıyla 
uygulanan stratejik iletişim 
faaliyetlerinin hedef kitleleri 
incelendiğinde ise Azerbaycan halkı 
ve İran Türklerinin öncelikli hedef 
kitleler olduğu saptanabilmektedir. 
Azerbaycan halkının yanı sıra İran 
Türklerinin de bu süreçte hedef kitle 
olarak belirlenmesi ve ortaya konan 
söylemlerin İran Türklerine de hitap 
eden söylemler olması, bu sürecin 
en dikkat çekici noktalarından bir 

tanesi olmuş; İran Türklerinin, İran’ın 
dış politika ve stratejik iletişim 
konularında ne ölçüde etki gücüne 
ulaştığını ortaya koymuştur. Diğer 
yandan bu süreçte, Türkiye kamuoyu 
ve uluslararası kamuoyu özellikle 
Dışişleri Bakanlığı ve bu kuruma 
yakın medya organları tarafından 
üretilen söylemler doğrultusunda 
etki yaratılmak istenen hedef kitleler 
konumunda bulunmuştur. 

Hedef kitlelere yönelik olarak 
ortaya konan anlatı ve söylemler, 
nitelik bağlamında ele alındığında, 
2. Karabağ Savaşı sürecinde 
İran’ın belirlediği stratejik iletişim 
yaklaşımının genel niteliğinin 
bir sentezi yansıttığını söylemek 
mümkündür. Buna göre bu süreçte, 
İran tarafından ön plana çıkarılan 
söylemlerin tonları incelendiğinde, 
Azerbaycan halkı ve İran Türklerine 
yönelik olarak dayanışmacı ve 
destekleyici bir tutumu yansıttığı 
görülebilmektedir. Bu durum, stratejik 
iletişim yaklaşımının anlatısında 
da gözlemlenebilmekte; bu sürecin, 
Azerbaycan’ın işgal altındaki 
topraklarını kurtarma süreci olduğu 
vurgusunun genel bir çerçeve 
oluşturduğu anlaşılmaktadır. Diğer 
yandan söz konusu niteliği oluşturan 
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hedef alındığı ve ötekileştirildiği; Türkiye’nin 
“yayılmacılık, İsrail ile iş birliği, tekfirci terö-
ristleri Karabağ’a sevk eden güç” imajları ile 
özdeşleştirilmeye çalışıldığı vurgular kendisi-
ni göstermiştir. Bu yöntemle birlikte Türkiye 
kamuoyu, Azerbaycan halkı ve İran Türkleri 
açısından Türkiye’nin prestijini zedeleme ve 
Azerbaycan’a sunduğu koşulsuz desteğin sor-
gulanmasını sağlama ortamını oluşturmak 
isteyen İran, resmî açıklamalar ve medya or-
ganları aracılığıyla bu durumu pratiğe geçir-
miştir. Bu bağlamda İran tarafından bu sü-
reçte öne çıkarılan ve ciddi bir etki yaratan 
söylem ve açıklamaları şu şekilde sıralamak 
mümkündür:

•	 Devrim Rehberi Hamenei: “Azerbaycan’ın, 
Ermenistan işgali altındaki toprakları öz-
gürleştirilmelidir.” (Radio Farda, 2020a).

•	 Veli-yi Fakih Azerbaycan Temsilcisi 
Ocaknejad: “Karabağ İslam toprağıdır. 
Bu uğurda ölenler şehittir. Azerbaycan’ın 
yanındayız.” (İslami Analiz, 2020).

•	 Veli-yi Fakih Erdebil Temsilcisi Seyit 
Hasan Amili: “Azerbaycan’ın, işgal al-
tındaki topraklarını kurtarma girişim-
leri meşrudur.” (İRAM, 2020).

•	 Veli-yi Fakih Batı Azerbaycan Temsilcisi: 
“Karabağ, Azerbaycan’ın ayrılmaz bir 
parçasıdır.” (İRAM, 2020).

•	 Dönemin İran Dışişleri Bakanı Cevad 
Zarif: “Sınırımızda teröristlerin varlığına 
tahammül etmeyiz.” (Parstoday, 2020).

•	 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said 
Hatipzade: “İran’ın tekfirciler tarafından 
kesilen başlar gibi olması kabul edile-
mez.” (IRNA, 2020).

•	 DMO Genel Komutanı Hüseyin Selami: 
“Sınırlarımızın güvenliği kırmızı çizgi-
mizdir.” (Tehran Times, 2020). 

•	 DMO Kara Kuvvetleri Komutanı 
Muhammed Pakpur: “Sınırlarımızda je-
opolitik değişim girişimlerinin önüne 

geçilmesi kırmızı çizgimizdir.” (Radio 
Farda, 2020b).

•	 DMO kaynaklarına yakın medya orga-
nı Mashregh News: “Aras’ın kuzeyinde; 
Türkiye, siyonist rejim ve tekfirciler ara-
sında tehlikeli ittifak.” (Mashregh News, 
2020). 

•	 İran Dışişleri Bakanlığı kaynakları-
na yakın medya organı Farhikhtegan: 
“Karabağ: Ankara-Tel Aviv Ortak Projesi.” 
(Farhikhtegan Daily, 2020).

Bu genel nitelik, anlatı ve söylemler ile bir-
likte İran’ın stratejik iletişim faaliyetlerinin 
etkinliğini ve başarısını doğrudan etkileyen 
eylem-söylem uyumluluğu bağlamında İran 
tarafından sergilenen davranış biçimleri, tüm 
stratejik iletişim yaklaşımı adına sarsıcı bir 
özellik taşımıştır. Bu çerçevede, Azerbaycan 
halkı ve İran Türklerine yönelik olarak orta-
ya konan dayanışmacı ve destekleyici tutum 
ve söylemlere karşılık, İran’dan Ermenistan’a 
yardım taşıyan tırlar ve PKK militanlarının 
İran üzerinden Karabağ bölgesine transferi-
ne dair güçlü iddialar, bu noktada ciddi bir çe-
lişki oluşturmuştur. Diğer yandan İran Silahlı 

Şekil 3: 2. Karabağ Savaşı Sürecinde İran’ın 
Stratejik İletişim Faaliyetlerinin Niteliği, Anlatısı ve 
Öne Çıkan Söylemler
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Kuvvetlerinin, Azerbaycan sınırına yönelik 

olarak gerçekleştirdiği askerî yığınak ve askerî 

yetkililerden gelen açıklamalar (Euronews, 

2020); İran’ın, Azerbaycan’a yönelik destekle-

yici söylemlerinin gerçek algıyı yansıtmadı-

ğına dair bir kanaat gelişmesine yol açmıştır. 

2. Karabağ Savaşı sürecinde İran’ın esas al-

dığı stratejik iletişim yaklaşımı, İran açısından 

amaçlanan ve beklenen sonuçları üretmek-

ten büyük oranda uzak kalmıştır. Özneler, he-

def kitlelerin belirlenimi, söylemler ve hedef 

kitlelerin tutumları ile nihayet eylem-söylem 

uyumluluğu gibi kriterlerde yaşanan başarı-

sızlıklar, stratejik iletişim yaklaşımının sor-

gulanmasına neden olmuştur (Balcı, 2020). 

Özellikle özne belirleniminde din adamlarının 

ön plana çıkması, imaj onarımı girişimlerine 

karşı hatırlama ve geri çağırmanın daha bas-

kın bir görünüm sunması, özne ve söylemle-

rin Azerbaycan halkı ve İran Türkleri özelinde 

saygınlık, inanılırlık ve güvenilirlik açılarından 

ortaya çıkardığı muğlaklıklar; İran’ın uzun yıl-

lardır sürdürdüğü jeokültürel kuşak temelli 

stratejik iletişim yaklaşımının kırılmaya uğ-

ramasına yol açmıştır. Bu bağlamda jeokültü-

rel bakışın güç ve prestij kaybettiği bu süreçte 

özellikle askerî yetkililer ve Dışişleri Bakanlığı 

kaynaklı vurgu ve perspektifler ise İran’ın stra-

tejik iletişim yaklaşımındaki dönüşümün ilk 

izlerini temsil etmiş; bu dönüşümün geleceği-

ne ilişkin ilk işaretleri ortaya çıkarmıştır.

3  2021 Yılında İran-Azerbaycan 
Gerilimi ve Stratejik 
İletişim Yaklaşımında 
Değişim: Jeopolitik Bakışın 
Yükselişi

2. Karabağ Savaşı’nın ardından İran’ın 

stratejik iletişim yaklaşımında meydana ge-

len kırılma ve dönüşüm; en net biçimde 2021 

Eylül ayından itibaren Güney Kafkasya’da 

yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler sonu-

cunda ortaya çıkan İran-Azerbaycan gerili-

mi ile birlikte kendisini göstermiştir. Türkiye, 

Azerbaycan ve Pakistan arasında gerçek-

leştirilen 3 Kardeş askerî tatbikatının ve 

Azerbaycan’ın, Ermenistan’a giden İran tır-

larını güvenlik gerekçesiyle durdurmasının 

Şekil 4: 2. Karabağ Savaşı Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim Faaliyetleri ve Eylem-Söylem Uyumluluğu
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Bu genel nitelik, anlatı ve söylemler 
ile birlikte İran’ın stratejik iletişim 
faaliyetlerinin etkinliğini ve 
başarısını doğrudan etkileyen  
eylem-söylem uyumluluğu 
bağlamında İran tarafından 
sergilenen davranış biçimleri, tüm 
stratejik iletişim yaklaşımı adına 
sarsıcı bir nitelik taşımıştır. Bu 
çerçevede, Azerbaycan halkı ve İran 
Türklerine yönelik olarak ortaya 
konan dayanışmacı ve destekleyici 
tutum ile söylemlere karşılık, İran’dan 
Ermenistan’a yardım taşıyan tırlar 
ve PKK militanlarının İran üzerinden 
Karabağ bölgesine transferine dair 
güçlü iddialar, bu noktada ciddi 
bir çelişki oluşturmuştur. Diğer 
yandan İran Silahlı Kuvvetlerinin, 
Azerbaycan sınırına yönelik olarak 
gerçekleştirdiği askerî yığınak 
ve askerî yetkililerden gelen 
açıklamalar (Euronews, 2020); 
İran’ın, Azerbaycan’a yönelik 
destekleyici söylemlerinin gerçek 
algıyı yansıtmadığına dair bir kanaat 
gelişmesine yol açmıştır. 

2. Karabağ Savaşı sürecinde, 
İran’ın esas aldığı stratejik iletişim 
yaklaşımı, İran açısından amaçlanan 
ve beklenen sonuçları üretmekten 
büyük oranda uzak kalmıştır. 
Özneler, hedef kitlelerin belirlenimi, 
söylemler ve hedef kitlelerin 

tutumları ile nihayet eylem-söylem 
uyumluluğu gibi kriterlerde yaşanan 
başarısızlıklar, stratejik iletişim 
yaklaşımının sorgulanmasına neden 
olmuştur (Balcı, 2020). Özellikle 
özne belirleniminde din adamlarının 
ön plana çıkması, imaj onarımı 
girişimlerine karşı hatırlama ve geri 
çağırmanın daha baskın bir görünüm 
sunması, özne ve söylemlerin 
Azerbaycan halkı ve İran Türkleri 
özelinde saygınlık, inanılırlık ve 
güvenilirlik açılarından ortaya 
çıkardığı muğlaklıklar; İran’ın uzun 
yıllardır sürdürdüğü jeokültürel kuşak 
temelli stratejik iletişim yaklaşımının 
kırılmaya uğramasına yol açmıştır. Bu 
bağlamda jeokültürel bakışın güç ve 
prestij kaybettiği bu süreçte özellikle 
askerî yetkililer ve Dışişleri Bakanlığı 
kaynaklı vurgu ve perspektifler 
ise İran’ın stratejik iletişim 
yaklaşımındaki dönüşümün ilk 
izlerini temsil etmiş; bu dönüşümün 
geleceğine ilişkin ilk işaretleri ortaya 
çıkarmıştır.

3. IRAN-AZERBAYCAN 
GERILIMI VE IRAN’IN 
STRATEJIK ILETIŞIM 
YAKLAŞIMINDA DEĞIŞIM: 
JEOPOLITIK BAKIŞIN 
YÜKSELIŞI

2. Karabağ Savaşı’nın ardından, 
İran’ın stratejik iletişim yaklaşımında 
meydana gelen kırılma ve 
dönüşüm; en net biçimde, 2021 
Eylül ayından itibaren Güney 
Kafkasya’da yaşanan gelişmeler 
ve bu gelişmeler sonucunda ortaya 
çıkan İran-Azerbaycan gerilimi 
ile birlikte kendisini göstermiştir. 

Azerbaycan halkına 
ve İran Türklerine 

yönelik dayanışmacı 
ve destekleyici 

söylemler

Ermenistan'a yardım 
girişimleri, sınıra askerî 
yığınak, PKK militanlarının 
İran üzerinden Karabağ'a 
geçişi iddiaları

Şekil 4: 2. Karabağ Savaşı Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim Faaliyetleri ve 
Eylem-Söylem Uyumluluğu
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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan 

arasında gerçekleştirilen Üç 

Kardeş askerî tatbikatı ve 

Azerbaycan’ın, Ermenistan’a 

giden İran tırlarını güvenlik 

gerekçeleriyle durdurmasının 

yarattığı konjonktürde, İran’dan 

gelen tepkiler ciddi bir gerilim 

ortamı oluşturmuştur. Bu gelişmeleri 

takiben İran Silahlı Kuvvetlerinin 

Azerbaycan-İran sınırına yönelik 

yoğun askerî yığınak gerçekleştirmesi 

ve bunu takiben gerçekleştirilen 

Hayber Fatihleri isimli askerî tatbikat, 

gerilimi üst noktalara taşımıştır.

Bu gerilim ortamı, İran’ın stratejik 

iletişim yaklaşımı çerçevesinde 

değerlendirildiğinde, 2. Karabağ 

Savaşı’nın ardından bu düzlemde 

yaşanan dönüşüm açık bir biçimde ve 

tüm hatları ile gözlemlenebilmektedir. 

Buna göre kendisini gösteren en 

önemli değişimlerin başında, stratejik 

iletişim özneleri gelmektedir. İran 

ve Azerbaycan arasında yaşanan 

gerilim sürecinde, stratejik iletişim 

faaliyetleri bağlamında en yoğun 

biçimde kendisini gösteren özneler, 

askerî yetkililer olmuştur. Bununla 

birlikte Devrim Rehberi Hamenei de 

askerî yetkililerin ardından askerî 

yetkililerin tutumlarıyla paralel bir 

özne konumuna sahip olmuştur. Diğer 

yandan 2. Karabağ Savaşı sürecinde 

önemli bir özne konumunda bulunan 

Dışişleri Bakanlığı, bu konumunu 

İran-Azerbaycan gerilimi sürecinde 

de devam ettirmiştir. Son olarak din 

adamları ve cuma imamları ise bu 

süreçte geri planda kalan özneler 

olmuştur.

Stratejik iletişim öznelerinde 

gözlemlenen bu farklılaşma, paralel 

biçimde hedef kitle belirlenimine  

de yansımıştır. Bu bağlamda  

İran-Azerbaycan gerilimi sürecinde 

kendisini gösteren söylemlerin, 

Azerbaycan karar alıcıları ile 

İran Türkleri ve İran kamuoyunu 

etkilemeyi hedefleyen bir 

motivasyonu yansıttığı söylenebilir. 

Stratejik iletişim özneleri olarak 

askerî yetkililerin ön plana çıkması 

ve güvenliğe dair vurguların güç 

kazanması; Azerbaycan karar alıcıları, 

İran Türkleri ve İran kamuoyunun 

uyarıcı tonlu söylemlerle ulaşılması 

planlanan hedef kitleler biçiminde 

konumlandırılmalarını beraberinde 

getirmiştir. Diğer yandan Azerbaycan 

halkı ve uluslararası kamuoyu da aynı 

vurgular düzleminde etki edilmek 

istenen hedef kitleler olmuştur.

İran’ın stratejik iletişim yaklaşımında 

yaşadığı dönüşümün en somut 

biçimde gözlemlenebildiği diğer 

2. KARABAĞ SAVAŞI’NIN ARDINDAN, IRAN’IN 
STRATEJIK ILETIŞIM YAKLAŞIMINDA MEYDANA GELEN 
KIRILMA VE DÖNÜŞÜM; EN NET BIÇIMDE, 2021 EYLÜL 
AYINDAN ITIBAREN GÜNEY KAFKASYA’DA YAŞANAN 
GELIŞMELER VE BU GELIŞMELER SONUCUNDA ORTAYA 
ÇIKAN IRAN-AZERBAYCAN GERILIMI ILE BIRLIKTE 
KENDISINI GÖSTERMIŞTIR. 

Mille
tvekilleri, Din Adamları 

Dışişleri Bakanlığı

Devrim Rehberi

Askerî Yetkililer

ve Cuma İmamları

Şekil 5: İran-Azerbaycan Gerilimi Sürecinde İran’ın Stratejik 
İletişim Faaliyetlerinde Öne Çıkan Özneler

Kaynak: İRAM uzmanlarınca hazırlanmıştır. Kaynak: İRAM uzmanlarınca hazırlanmıştır.
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yarattığı konjonktürde, İran’dan gelen tepki-
ler ciddi bir gerilim ortamı oluşturmuştur. Bu 
gelişmeleri takiben İran Silahlı Kuvvetlerinin 
Azerbaycan-İran sınırına yönelik yoğun as-
kerî yığınak gerçekleştirmesi ve bunu takiben 
gerçekleştirilen Hayber Fatihleri isimli askerî 
tatbikat, gerilimi üst noktalara taşımıştır.

Bu gerilim ortamı, İran’ın stratejik iletişim 
yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildiğinde, 
2. Karabağ Savaşı’nın ardından bu düzlem-
de yaşanan dönüşüm açık bir biçimde ve tüm 
hatları ile gözlemlenebilmektedir. Bu bağlam-
da kendisini gösteren en önemli değişimlerin 
başında, stratejik iletişim özneleri gelmek-
tedir. İran ve Azerbaycan arasında yaşanan 
gerilim sürecinde, stratejik iletişim faaliyet-
leri bağlamında en yoğun biçimde kendisini 
gösteren özneler, askerî yetkililer olmuştur. 
Bununla birlikte Devrim Rehberi Hamenei de 
askerî yetkililerin ardından onların tutumla-
rıyla paralel bir özne konumuna sahip olmuş-
tur. Diğer yandan 2. Karabağ Savaşı sürecinde 
önemli bir özne konumunda bulunan Dışişleri 
Bakanlığı, bu konumunu İran-Azerbaycan ge-
rilimi sürecinde de devam ettirmiştir. Son ola-
rak din adamları ve cuma imamları ise bu sü-
reçte geri planda kalan özneler olmuştur.

Stratejik iletişim öznelerinde gözlemlenen 
bu farklılaşma, paralel biçimde hedef kitle be-
lirlenimine de yansımıştır. Bu bağlamda İran-
Azerbaycan gerilimi sürecinde kendisini gös-
teren söylemlerin, Azerbaycan karar alıcıları 
ile İran Türkleri ve İran kamuoyunu etkileme-
yi hedefleyen bir motivasyonu yansıttığı söy-
lenebilir. Stratejik iletişim özneleri olarak as-
kerî yetkililerin ön plana çıkması ve güvenliğe 
dair vurguların güç kazanması; Azerbaycan’ın 
karar alıcılarının, İran Türklerinin ve İran ka-
muoyunun uyarıcı tonlu söylemlerle ulaşıl-
ması planlanan hedef kitleler biçiminde ko-
numlandırılmalarını beraberinde getirmiştir. 
Diğer yandan Azerbaycan halkı ve uluslararası 
kamuoyu da aynı vurgular düzleminde etki 
edilmek istenen hedef kitleler olmuştur.

Şekil 6: 2021 Yılında İran-Azerbaycan Gerilimi 
Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim Faaliyetlerinde 
Öne Çıkan Hedef Kitleler
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bir düzlem ise İran-Azerbaycan 
gerilimi sürecinde stratejik iletişim 
faaliyetlerinin niteliği, öne çıkarılan 
anlatı ve söylemler olmuştur. Buna 
göre İran-Azerbaycan gerilimi 
sürecinde uygulanan stratejik iletişim 
faaliyetlerinin; savunmacı, caydırıcı 
ve statükocu bir nitelik ve karakter 
göstermesi dikkat çekmiştir. Bu 
nitelik, yapılan resmî açıklamalar 
ve ortaya konan söylemler ile 
Azerbaycan karar alıcılarına yönelik 
caydırıcılık algısı oluşturma, 
bölgesel statükonun ve İran’ın 
ulusal güvenliğinin savunulması 
vurgularının İran Türkleri ve İran 
kamuoyunu etkileme arayışında 
somutlaşmıştır. Buna paralel olarak 
Azerbaycan ile yaşanan gerilim 
sürecini, bölgesel gelişmelerin İran 
açısından jeopolitik tehditler ve iç 
güvenliğe dair riskler oluşturduğu 
yönünde bir anlatı ile karşılayan İran; 
bu çerçevede, bir yandan Azerbaycan 
karar alıcılarına yönelik tehditkâr 
söylemler üretirken aynı zamanda 
İran Türkleri ve İran kamuoyuna 
yönelik olarak ise “sınırlarda İsrail 
ve DEAŞ varlığı” söylemlerini ön 
plana çıkararak kamuoyu desteği 
yaratmayı amaçlamıştır. Bu noktada, 
İran-Azerbaycan gerilimi sürecinde 

ön plana çıkan söylemleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür:

• Devrim Rehberi Hamenei: 
“Kardeşlerine kuyu kazanlar, 
kazdıkları kuyuya önce 
kendileri düşerler. Başkalarına 
güvenerek kendi güvenliklerini 
sağlayabileceklerini düşünenler, 
yakında tokat yiyeceklerini 
bilmelidirler.” (İRAM, 2021).

• DMO Kara Kuvvetleri Komutanı 
Muhammed Pakpur: “Bölgede 
meydana gelebilecek herhangi bir 
jeopolitik değişimi, iç güvenliğimize 
yönelik bir tehdit olarak görüyoruz. 
Komşu ülkeler siyonist rejime 
ve yabancı güçlere yataklık 
yapmamalıdır.” (İRAM, 2021). 

• Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı 
Emir Kiyumers Haydari: “İran, 
kuzeybatı sınırlarında herhangi 
bir jeopolitik değişimi kabul 
etmemektedir. Hayber Fatihleri 
tatbikatının hedefi, sınırlarımızdaki 
gizli ve açık siyonist rejim varlığı ve 
DEAŞ teröristleridir. Topraklarını 
savunan ülkeler, yabancı güçlerle 
sınır değişikliği girişimlerine 
yönelmemelidirler.” (Tasnim News, 
2021). 

• Savunma ve Silahlı Kuvvetlere 
Destek Bakanı Muhammed 
Rıza Aştiyani: “İran halkının 
düşmanları, akıl dışı bir eylem 
karşısında ağır bir bedel 
ödeyecektir.” (İRAM, 2021).

• Sınır Muhafızları Komutanı 
Ahmed Ali Gudarzi: “İsrail’in, 
Azerbaycan’daki espiyonaj 
faaliyetlerini daima izliyoruz.” 
(Middle East Monitor, 2021).

• Ordu Kuzeybatı Saha Komutanı 
Ali Hacılu: “Hayber Fatihleri 
tatbikatında, kuzeybatı sınırlarımıza 

Azerbaycan Karar Alıcıları

Kam
uoyu

Azerbaycan Halkı

Uluslararası Kam
uoyu

İran Türkleri ve İran 

Şekil 6: İran-Azerbaycan Gerilimi Sürecinde İran’ın Stratejik 
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İran’ın stratejik iletişim yaklaşımında yaşa-

dığı dönüşümün en somut biçimde gözlemle-

nebildiği diğer bir düzlem ise İran-Azerbaycan 

gerilimi sürecinde stratejik iletişim faaliyetle-

rinin niteliği, öne çıkarılan anlatı ve söylem-

ler olmuştur. Bu bağlamda İran-Azerbaycan 

gerilimi sürecinde uygulanan stratejik ileti-

şim faaliyetlerinin; savunmacı, caydırıcı ve 

statükocu bir nitelik ve karakter gösterme-

si dikkat çekmiştir. Bu nitelik, yapılan resmî 

açıklamalar ve ortaya konan söylemler ile 

Azerbaycan’ın karar alıcılarına yönelik cay-

dırıcılık algısı oluşturma, bölgesel statükonun 

ve İran’ın ulusal güvenliğinin savunulması 

vurgularının İran Türkleri ve İran kamuoyu-

nu etkileme arayışında somutlaşmıştır. Buna 

paralel olarak Azerbaycan ile yaşanan gerilim 

sürecini, bölgesel gelişmelerin İran açısından 

jeopolitik tehditler ve iç güvenliğe dair riskler 

oluşturduğu yönünde bir anlatı ile karşılayan 

İran; bu çerçevede, bir yandan Azerbaycan’ın 

karar alıcılarına yönelik tehditkâr söylemler 

üretirken aynı zamanda İran Türkleri ve İran 

kamuoyuna yönelik olarak “sınırlarda İsrail ve 

DEAŞ” varlığı söylemlerini ön plana çıkararak 

kamuoyu desteği yaratmayı amaçlamıştır. Bu 

noktada, İran-Azerbaycan gerilimi sürecinde 

ön plana çıkan söylemleri şu şekilde sırala-

mak mümkündür:

2. KARABAğ SAVAşI VE İRAN: STRATEJİK İlETİşİM PERSPEKTİFİ   15



•	 Devrim Rehberi Hamenei: “Kardeşle-
rine kuyu kazanlar, kazdıkları kuyuya 
önce kendileri düşerler. Başkalarına 
güvenerek kendi güvenliklerini sağ-
layabileceklerini düşünenler, yakın-
da tokat yiyeceklerini bilmelidirler.” 
(İRAM, 2021).

•	 DMO Kara Kuvvetleri Komutanı 
Muhammed Pakpur: “Bölgede meyda-
na gelebilecek herhangi bir jeopolitik 
değişimi, iç güvenliğimize yönelik bir 
tehdit olarak görüyoruz. Komşu ülke-
ler siyonist rejime ve yabancı güçlere 
yataklık yapmamalıdır.” (İRAM, 2021). 

•	 Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı Emir 
Kiyumers Haydari: “İran, kuzeybatı sı-
nırlarında herhangi bir jeopolitik de-
ğişimi kabul etmemektedir. Hayber 
Fatihleri tatbikatının hedefi, sınır-
larımızdaki gizli ve açık siyonist re-
jim varlığı ve DEAŞ teröristleridir. 
Topraklarını savunan ülkeler, yaban-
cı güçlerle sınır değişikliği girişimle-
rine yönelmemelidir.” (Tasnim News, 
2021). 

•	 Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek 
Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani: 
“İran halkının düşmanları, akıl dışı bir 
eylem karşısında ağır bir bedel ödeye-
cektir.” (İRAM, 2021).

•	 Sınır Muhafızları Komutanı Ahmed 
Ali Gudarzi: “İsrail’in, Azerbaycan’daki 
espiyonaj faaliyetlerini daima izliyo-
ruz.” (Middle East Monitor, 2021).

•	 Ordu Kuzeybatı Saha Komutanı Ali 
Hacılu: “Hayber Fatihleri tatbikatında, 
kuzeybatı sınırlarımıza 48 saatten az 
bir sürede tahkimat yapabildiğimizi 
gösterdik.” (Tehran Times, 2021).

•	 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi 
Genel Sekreteri Ali Şemhani: “Kom-
şularımıza, yabancı ve bölge dışı 

güçlerle iş birliğinden uzak durma 
çağrısı yapıyoruz.” (Iran International, 
2021a). 

•	 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said 
Hatipzade: “İran, sınırlarında İsrail 
varlığını kabul etmeyecektir.” (Iran 
International, 2021b).

Bu söylem ve açıklamalar, İran-Azerbay-
can gerilim sürecinin İran açısından taşıdığı 
anlam hakkında net bir görünüm ortaya koy-
maktadır. Ülke sınırlarında; jeopolitik deği-
şim tehdidi, yabancı güçler, DEAŞ ve İsrail’in 
varlığı iddiaları ile ülke içinde de bu yönde 
bir algının oluşturulmasını amaçlayan İran, 
aynı zamanda bu söylemler ile Azerbaycan’ın 
karar alıcılarına yönelik caydırıcılık algısı 
oluşturmayı da hedeflemiştir.

Bu söylemler ve hedefler ekseninde pra-
tikte kendisini gösteren gelişmeler, ey-
lem-söylem uyumluluğunu tamamlayan 
bir durum yaratmıştır. Azerbaycan’ın karar 
alıcılarına yönelik olarak caydırıcı; ülke sı-
nırları ve jeopolitik konjonktür bağlamında 
savunmacı; İran Türkleri ve İran kamuoyu 

Şekil 7: 2021 Yılında İran-Azerbaycan Gerilimi 
Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim Faaliyetlerinin 
Niteliği, Anlatısı ve Öne Çıkan Söylemler

• Jeopolitik Tehdit
• Siyonist Rejim
• Yabancı Güçler

• Terör

Savunmacı, 
Caydırıcı, 
Statükocu

“Bölgesel 
gelişmeler, 
jeopolitik açıdan 
İran’ı tehdit 
etmektedir.”

Nite
lik

Anlatı

Kaynak: İRAM uzmanlarınca hazırlanmıştır.
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açısından ise İsrail ve DEAŞ varlığı argüman-
larıyla güvenlik algısı temelinde konsolidas-
yon amaçlayan nitelikte bir yaklaşım geliş-
tiren İran; pratikte, gerçekleştirdiği askerî 
tahkimat ve tatbikatlar ile bu yaklaşıma uy-
gun bir saha gerçekliği de yaratmıştır. Bu du-
rum, İran’ın stratejik iletişim yaklaşımı bağ-
lamında yaşadığı dönüşümün izlerine, bir 
diğer önemli örnek olarak kendisini göster-
miştir. 

Şekil 8: 2021 Yılında İran-Azerbaycan Gerilimi 

Sürecinde İran’ın Stratejik İletişim Faaliyetleri ve  

Eylem-Söylem Uyumluluğu

Jeopolitik Tehdit 
ve Sınır Güvenliği 
Vurguları

Askerî Tahkimat 
ve Tatbikatlar

Kaynak: İRAM uzmanlarınca hazırlanmıştır.

Sonuç: Karşılaştırmalı Analiz  

İran’ın, 2020 yılında gerçekleşen 2. Karabağ Savaşı ve 2021 Eylül ayı itibarıyla kendisini 

gösteren İran-Azerbaycan gerilimine yönelik olarak ortaya koyduğu tutumlar karşılaş-

tırmalı bir biçimde değerlendirildiğinde, stratejik iletişim yaklaşımında yaşanan değişi-

min net bir görünümüne ulaşmak mümkündür. Her iki süreçte; stratejik iletişimin özne-

leri, hedef kitleler, söylem ve anlatılar, eylem-söylem uyumluluğu ölçütleri çerçevesinde 

kendisini gösteren farklılıklar, stratejik iletişim yaklaşımındaki değişimin yönü ve biçimi 

hakkında da bir perspektif sunmaktadır. Bu bağlamda karşılaştırmalı biçimde analiz edil-

diğinde İran’ın, söz konusu iki süreç düzleminde sahip olduğu stratejik iletişim yaklaşımı 

ve bu yaklaşımların farklılık ve değişim noktalarını şu hususlar doğrultusunda saptamak 

mümkündür:

•	 2020 ve 2021 yıllarında uygulanan stratejik iletişim yaklaşımları arasındaki temel 

farklılık noktalarının başında, stratejik iletişim öznelerindeki değişim gelmektedir. 

2. Karabağ Savaşı sürecinde, din adamları ve cuma imamlarının ana özneler olarak 

konumlanmasının yarattığı stratejik iletişimin etkinliğine yönelik olarak ürettiği 

olumsuz sonuçlar sonrasında, 2021 yılında askerî yetkililerin ana özneler olarak ön 

plana çıkması, dikkat çeken bir değişim olmuştur.

•	 Söz konusu değişimle ilişkili olarak 2020’de ana hedef kitleler olan Azerbaycan hal-

kı ve İran Türklerinin dinî söylemlerle etki altına alınmaya çalışılmasının temelin-

de yer alan, hedef kitlelerin genel kanaat ve tutumlarına dair eksik ve hatalı hesap-

lamaların, 2021 yılında giderilmeye çalışılması önem taşımaktadır. 2020’de, hedef 

kitlelerin din adamları ve dinî söylemlerin merkezî rol oynadığı bir stratejik iletişim 

yaklaşımına beklenen ilgi ve hedeflenen tutum değişimini göstermediğinin anla-

şılmasıyla birlikte 2021 yılında; güvenilirlik, saygınlık ve “gerçek niyet-perdeleme” 

şüphesini minimum düzeyde yansıtan askerî yetkililerin daha fazla ön plana çıktığı 

görülmüştür.
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•	 İran’ın stratejik iletişim yaklaşımındaki değişim açısından, 2020 ve 2021 yılında-

ki süreçlerde kendisini gösteren bir diğer farklılık alanı; nitelik, anlatı ve söylem-

ler çerçevesinde gözlemlenmiştir. 2020 yılında özellikle Azerbaycan halkı ve İran 

Türklerine yönelik olarak dayanışmacı, destekleyici bir nitelik ve anlatıyı yansıtan; 

bu yönde söylemlerin yoğunlukta olduğu stratejik iletişim yaklaşımını benimseyen 

İran; 2021 yılında, Azerbaycan karar alıcıları, İran Türkleri ve İran kamuoyuna mer-

kezî önem atfeden, savunmacı ve caydırıcı bir niteliğe sahip olan, jeopolitik tehdit, 

ulusal güvenlik vurgularını ve reel politik gerekçeleri ön plana çıkaran bir stratejik 

iletişim yaklaşımı sergilemiştir. Bu durum, aynı zamanda İran’ın, Karabağ meselesi 

özelinde uzun yıllar uyguladığı imaj onarımı faaliyetlerinin büyük ölçüde geri plana 

itildiği; imaj onarımı kaygısı yerine, rasyonel tehdit tanımlamalarının daha fazla ön 

plana çıkarıldığı sonucunu doğurmuştur.

•	 Bu durumla ilişkili olarak 2020 yılında, stratejik iletişim faaliyetlerinin başarı po-

tansiyelini olumsuz biçimde etkileyen eylem-söylem uyumsuzluğunun, 2021 yılın-

da net bir uyumluluğa kavuşturulduğunu ve jeopolitik tehdit vurgularına karşılık 

gerçekleştirilen askerî tahkimat ve askerî tatbikat ile söylem ve etki gücünün pekiş-

tirildiğini söylemek mümkündür.

•	 2020 yılında, stratejik iletişim faaliyetlerinin başarı potansiyelini düşüren bir diğer 

önemli faktör olan Türkiye’ye yönelik tutum ve söylemler de 2021 yılında farklılaşan 

bir diğer önemli husus olmuştur. 2. Karabağ Savaşı sürecinde, Türkiye’yi doğrudan 

hedef alan; Türkiye-DEAŞ, Türkiye-İsrail iş birliği imajlarını üreten İran’ın bu girişi-

minin, Azerbaycan halkı ve İran Türkleri açısından yarattığı olumsuz tepki karşısın-

da; 2021 yılında, İsrail ve DEAŞ’ın ana tehditler olarak hedef alındıkları; Türkiye’nin 

ise doğrudan hedef alınmak yerine “yabancı güçler” şeklindeki muğlak ifade çerçe-

vesinde dolaylı biçimde bu bağlama dâhil edildiği gözlemlenmiştir. 

Karşılaştırmalı bakış açısıyla ele alındığında kendisini gösteren bu değişimin kay-

nakları ve sebeplerine bakıldığında, 2 ana faktörün bu değişime yön verdiği görülebil-

mektedir. Bu faktörlerden ilki, İran makamlarının 2. Karabağ Savaşı sürecinde stratejik 

iletişim faaliyetlerini başarısızlığa uğratan sebeplerin tespiti ve bu süreçten elde edi-

len dersler olmuştur. Bu bağlamda Azerbaycan ve Karabağ meselesi özelinde; dinî fi-

gürlerin özne olduğu, dinî söylemlerin ön plana çıkarıldığı, Türkiye’nin doğrudan hedef 

alındığı ve eylem-söylem uyumsuzluğunun açık bir biçimde kendisini gösterdiği stra-

tejik iletişim yaklaşımının ciddi bir itibar kaybına yol açtığı net bir biçimde anlaşılmış-

tır. Söz konusu itibar kaybının boyutlarını; 2020 Tovuz çatışmalarında şehit olan Polad 

Haşimov’un ailesinin İranlı yetkililer tarafından sunulan “Kasım Süleymani madalyası”nı 

reddetmesi ve Azerbaycan’ın önde gelen dinî figürlerinden olan Allahşükür Paşazade’nin 

“Karabağ’da Hamenei’nin fetvasıyla zafere ulaştık.” (Mepa News, 2021) şeklindeki açık-

lamasına Azerbaycan halkının ortaya koyduğu tepkilerde gözlemlemek mümkündür. 

Bu örnekler; İran’ın, dinî figürler ve dinî söylemler odaklı stratejik iletişim yaklaşımının 
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hedef kitleler tarafından kabul görmeyen bir yaklaşım olduğunu ortaya koymuştur. Diğer 
yandan İran’ın stratejik iletişim yaklaşımını değişime sevk eden bir diğer faktör de İran 
güvenlik doktrininde yaşanan dönüşüm olmuştur. 2021 yılı itibarıyla Irak, Afganistan ve 
Azerbaycan hattında yaşanan gelişmeler sonucunda “kuşatılmışlık” algısı ile karşı karşı-
ya kalan İran, bu bağlamda jeopolitik tehditlere ve yakın çevresindeki risklere karşı daha 
hassas bir hâle gelmiştir (Balcı, 2021). Bu durum, stratejik iletişim yaklaşımı çerçevesin-
de de karşılık bularak jeopolitik bakışın bu noktada daha baskın bir hâle gelmesine de ze-
min hazırlamıştır. Aynı zamanda İbrahim Reisi’nin cumhurbaşkanlığı süreci ile birlikte 
bürokratik kadrolarda DMO ve Ordu kökenli figürlerin ciddi biçimde kendilerine yer bul-
maları da stratejik iletişim yaklaşımının güvenlik ve jeopolitik bağlamlı bir biçim alma-
sına etki etmiştir. 
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”

“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  
5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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