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İRAM olarak hazırladığımız İRAM Bülten’in ilk sayısının ardından Kasım sayısı ile kar-
şınızdayız. İRAM gibi ülkenin bölgesel politikalarının belirlenmesine ve değerlendirilme-
sine bilimsel katkılar sunan stratejik kurumların kalıcı hâle gelmesinin ve kökleşmesinin, 
bir anlamda kendisi ile özdeşleşen ürünler vermesi ile doğrudan bağlantılı olduğuna inanı-
yoruz. Yaklaşık beş yıllık bir birikime sahip olan kurumumuz her ay İran ile ilgili ön plana 
çıkan, bölgesel ve küresel dengeleri etkileyen ya da etkilemesi muhtemel olayları titizlikle 
ele almaktadır. 

Bu sayımızda da ay içerisinde incelemesini yaptığımız konularda; haber analiz, görüş ve 
kitabiyat yazılarımızı sizlerle paylaşmaktayız. Aynı zamanda haftalık gündem değerlendir-
mesi, çevrim içi paneller, seminerler, atölyelerden oluşan etkinliklerimizi ve infografikleri-
mizi de sizlere sunmaktayız. Hazırladığımız perspektif, analiz, rapor ve temel metinler gibi 
daha kapsamlı çalışmalarımıza internet sitemiz aracılığıyla ulaşabilir, kapalı devre hizmetle-
rimiz için de kurumumuz ile iletişime geçebilirsiniz. 

Bir önceki sayımızda detaylıca incelediğimiz Dağlık Karabağ işgali ile ilgili analizlerimi-
zin ardından, bu ay özellikle tüm dünyanın merakla beklediği 2020 ABD Başkanlık Seçimle-
rinin gerçekleşmesiyle birlikte çalışmalarımızı bu konu üzerinde yoğunlaştırdık. Çekişmeli 
geçen seçim sonuçlarının Joe Biden lehine olması ile birlikte Washington’ın dış politikası-
nın nasıl şekilleneceği oldukça merak ediliyor. İran kamuoyu tarafından da yakinen takip 
edilen sürecin doğrudan ve(ya) dolaylı olarak İran’ın iç ve dış politika yapım süreçlerine et-
kisi olacaktır. Dolayısıyla Biden yönetiminin İran ve bölgesel dinamikler açısından ne anlam 
ifade ettiği oldukça önemlidir. Bu doğrultuda kurumumuz ilgili gelişmeleri sosyal, politik ve 
ekonomik yönleri ile derinlemesine incelemeye devam etmektedir. 

Kasım ayı içerisinde ele aldığımız gündeme dair önemli olayların arka plan bilgisi ve 
gelecek projeksiyonlarını içeren Bülten’imizin, şahsınız ve kurumunuz için faydalı olmasını 
umuyor ve gelecek sayılarımızda buluşmayı diliyorum.

Değerli İRAM Okuyucuları

Dr. Hakkı Uygur
İRAM Başkan V.
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yıl boyunca art arda uğradığı utanç verici hiz-
metlerinden sonra Bakanlığı terk etmek zorunda 
olduğundan endişeli olması tamamen anlaşıla-
bilir. ‘Maksimum baskı’ politikası başarısız oldu 
ve bu politikanın arkasında kanun kaçakları var. 
Pompeo sonuçta tarih çöplüğünde kaybolup 
giderken gururlu İran halkı dimdik ayakta dura-
cak.” ifadelerine yer verdi.

09.11.2020
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, 2015 
yılında imzalanan Nükleer Anlaşma’nın geçmişte 
yapılan bir anlaşma olduğunu ve hiç kimse tara-
fından tekrar müzakere edilemeyeceğini defalarca 
belirtti. ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal 
ederek Nükleer Anlaşma’dan ayrıldığını ve ardın-
dan İran halkına büyük zararlar verdiğini söyleyen 
Hatipzade ayrıca İran’ın Washington’ın uluslara-
rası hukuku ihlal etmesinden ve İran halkına karşı 
davranışlarından ötürü sorumlu tutulması konu-
sundaki talebini de yineledi.

10.11.2020
Tahran’ın, Rusya ara buluculuğunda gerçekleştiri-
len Bakü-Erivan anlaşmasından memnun olduğunu 
belirten İran Dışişleri Bakanı Zarif, “İran, bölgede 
kalıcı barış ve güvenliğe katkıda bulunmaya ve böl-
gesel girişimlere katılmaya hazır olduğunu bir kez 
daha yineliyor.” açıklamasında bulundu. 

11.11.2020
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, mevcut yaptırımla-
ra dair “Ne zaman yaptırımların kaldırılma imkânı 
olursa bunu hemen değerlendireceğiz, kimsenin 
böyle fırsatları boşa harcamaya hakkı yoktur.” açık-
lamasıyla hükûmetinin bu konuya yaklaşımını de-
ğerlendirdi. Ruhani ayrıca İran’ın dünyayla kurduğu 
yapıcı ilişkiler zemininde hükûmetin ABD yaptı-
rımlarının kaldırılması için her imkânı kullanacağını 
belirtti. 

12.11.2020
ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik “ulusal acil 
durum” ilanını bir yıl daha uzatmak için bir karar-
name imzaladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin henüz 
normalleşmediğini ifade eden Trump, 19 Ocak 
1981’de İran ve ABD arasında yapılan anlaşma-
ların uygulanma süreçlerinin hâlâ devam ettiğini 
belirtti. 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın 
uranyumu KOEP kapsamında izin verilen %3,67 
yerine daha yüksek bir saflık olan %4,5’e kadar 
zenginleştirmeye devam ettiğini bildirdi. 

13.11.2020
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, İran’ın 
Ermenistan ile sınırını keserek Ermenistan içinde 
bir koridor oluşturduğu iddialarını yalanladı. Arakçi 
ayrıca bu tür haberlerin gerçeklikten uzak, belirli 
siyasi ve propaganda amaçları doğrultusunda gün-
deme sunulduğunu söyledi. 

KRONOLOJİ
01.11.2020

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın Dağlık 
Karabağ’ın savaştan en çok zarar gören bölgesinde 
yabancı terör unsurlarının varlığından emin olduğu-
nu açıkladı. Zarif ayrıca terörist grupların İran sını-
rına yakın yerlerde bulunmaları ve buralara geçişleri 
konusunda da kaygılarını dile getirdi. 

02.11.2020
İran Meclisi, İran’ın Nükleer Anlaşma’daki çıkarla-
rını korumak amacıyla, artan ABD yaptırımlarına 
karşı yeni bir stratejik eylem tasarısı sundu. Bu ta-
sarıya göre İran Atom Enerjisi Kurumu, Şehid Ali 
Muhammedi Fordo Tesisinde yıllık olarak en az 
120 kg ve %20 zenginleştirilmiş uranyum üretmek 
ve bu yasanın kabulünden sonra iki ay boyunca yurt 
içinde depolamakla görevlendirildi.

03.11.2020
Devrim Rehberi Hamenei, tüm Azerbaycan toprak-
larının Ermenilerin güvenliğine ve uluslararası sı-
nırlara zarar vermeden özgürleştirilmesi gerektiğini 
söyledi. Ayrıca bazı teröristlerin bölgeye geldiğine 
dikkat çeken Hamenei, bu grupların İran sınırına 
yaklaştığı anda geri püskürtüleceğini de belirtti. 

04.11.2020
İran, Hindistan ve Rusya üçlüsü Afganistan’daki 
gelişmeleri görüşmek üzere Moskova’da bir araya 
geldi. Katılımcılar Afganistan’daki terörizmin ve aşı-
rılığın artışından duydukları kaygıyı dile getirirken 
Afganistan’da barış ve istikrar ortamının kurulmasına 
ve ülkedeki barışın sürdürülmesinde bölgesel iş bir-
liğinin güçlendirilmesine destek verdiklerini belirtti. 
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), geliştirdiği 
yeni makineli füzeatar sistemini tanıttı. Uzun men-
zilli füzelerin art arda atılmasını sağlayan bu sistem, 
DMO Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından geliştirildi. 

05.11.2020
Latin Amerika turu kapsamında Venezuela’nın baş-
kenti Karakas’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı 
Zarif, iki ülkenin de yasal olarak farklı alanlarda iş 
birliği geliştirme hakkına sahip olduğunu ve iki ülke 
arasındaki savunma anlaşmalarının devam edeceği-
ni belirtti. 
ABD Adalet Bakanlığı, DMO tarafından kullanılan çok 
sayıda web sitesinin İran’ın küresel etkisinin genişleme-
sini engellemek amacıyla ele geçirildiğini duyurdu. 

06.11.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Venezuela Devlet 
Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi. 
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı 
boyutları ve önemli uluslararası meseleler tartışıldı. 
Stephanie Bice, ABD Kongresine seçilen ilk İran 
asıllı Amerikalı oldu. Bice aynı zamanda ABD 
hükûmetindeki en yüksek mevkideki İran asıllı 
Amerikalıdır. 

07.11.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Küba ziyareti kapsa-
mında Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel 
ile video konferans yoluyla görüştü. Zarif, Havana 
ziyareti kapsamında Küba Başbakan Yardımcısı 
Ricardo Cabrisas Ruiz ile de bir araya geldi. Zarif, 
ziyaretinin ardından Twitter’da görüşmenin 
“ABD’nin ekonomik terörizmine karşı dayanışma 
ve sağlık, bilim ve enerji alanları başta olmak üzere 
tüm alanlarda iş birliği üzerine gerçekleştiği”ne iliş-
kin bir paylaşımda bulundu.
Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantı-
sında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 10 Kasım 
2020’den itibaren temel ihtiyaçlar haricindeki tüm 
ticari kuruluşların akşam 18.00 itibarıyla kapanaca-
ğını açıkladı. 

08.11.2020
Hamenei’nin İngilizce Twitter hesabından ABD 
seçimlerine dair yapılan paylaşımda “ABD’deki 
durum ve ABD’lilerin seçimlerle ilgili söyle-
dikleri tam bir tiyatro! Bu, ABD’deki liberal de-
mokrasinin çirkin yüzünün bir örneğidir. Sonuç 
ne olursa olsun, kesinlikle aşikâr olan tek şey 
ABD rejiminin siyasi, medeni ve ahlaki mutlak 
çöküşüdür.” değerlendirmesine yer verildi. ABD 
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu sözlere cevap 
olarak “Yönetiminiz, İran halkının yüzlerce mil-
yon dolarını çalıyor. Sizin seçimleriniz şaka gibi. 
Yüzlerce aday seçimlere bile katılamıyor. Bugün 
halkınız, milyarları kleptokrasinizi korumak için 
vekâlet savaşlarına harcamanızdan ötürü sefalet 
içinde. ABD insanlık tarihinin en büyük ulusu ve 
öyle de kalacaktır. İran halkının dileğinin gerçek 
olacağı günü memnuniyetle karşılayacağız, siz 
o dileğin ne olduğunu biliyorsunuz. Hepsi bu 
kadar.” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bun cevap 
olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade 
ise yaptığı paylaşımda “Pompeo’nun, iki buçuk 
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19.11.2020
DMO, okyanus için tasarlanmış yeni bir savaş gemi-
si tanıttı. “Rudeki” ismi verilen uzun menzilli füzeler 
ile donatılmış çok amaçlı gemi; her tür hava aracını, 
insansız hava aracını, füzeyi, savunma ve radar siste-
mini taşıyabilmektedir. 

20.11.2020
İran eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, İran’ın 
nükleer program ile ilgili önümüzdeki yıllarda ya-
pılacak müzakerelere balistik füze meselesinin asla 
dâhil edilmemesi gerektiğini söyledi. Associated 
Press’e verdiği bir mülakatta konuşan Dehkan, sayılı 
günleri kalan Trump yönetiminin İran’a düzenleye-
ceği askerî bir harekâtın Orta Doğu’da kapsamlı bir 
savaşın fitilini ateşleyeceğini belirterek “Biz savaş 
başlatma niyetinde değiliz ama müzakere arzusuyla 
görüşmeler yapmak arzusunda da değiliz.” dedi. 

21.11.2020
ABD hükûmeti, İran’dan elektrik alabilmesi için 
Irak’a tanıdığı muafiyeti 45 gün daha uzattı. 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan iki haf-
talık karantina, İran’ın en riskli bölgelerinde başladı. 
Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu İran Sağlık 
Bakanı Yardımcısı Rıza Melikzade, Sağlık Bakanı 
Said Nemeki’nin koronavirüs krizi yönetimini pro-
testo ederek görevinden istifa etti. Melikzade’nin 
yanı sıra Koronavirüs Danışma Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali Nevbaht-Hagigi de Sağlık 
Bakanlığındaki görevinden ayrıldı.  

22.11.2020
BBC Arapça muhabiri Firas Kilani, Irak’taki El Fetih 
birliğinden bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, 
DMO Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin 11 
Kasım 2020 Çarşamba günü, Bağdat’ı ziyaret ettiği-
ni ve Irak Başbakanı el-Kazımi de dâhil olmak üzere 
birçok parti ve silahlı grup lideriyle görüştüğünü 
yazdı. Kaani’nin yaptığı görüşmelerde iki ana gün-
dem maddesi vardı: Demokratlar Washington’da 
göreve gelene kadar gruplar ile ABD arasındaki 
barışın devam ettirilmesi, Başbakan’a biraz daha 
vakit tanımak ve Meclis Sözcüsü’nün azledilmesi 
hususundaki baskının azaltılması suretiyle içeride-
ki anlaşmazlıkların yatıştırılması. Ayrıca Kaani’nin 
Irak’tan önce Şam ve Beyrut’u da ziyaret ederek 
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve Hizbullah lide-
ri Hasan Nasrallah ile görüştüğü bildirildi. 

14.11.2020
New York Times, İsrail ajanlarının El Kaide’nin 
ikinci komutanı Abdullah Ahmed Abdullah’ı 
Tahran’da öldürdüğünü bildirdi. İddiaları reddeden 
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, haberi 
ABD ve İsrail yetkilileri tarafından hazırlanan bir 
“Hollywood senaryosu” olarak nitelendirdi. 

15.11.2020
Bloomberg, Twitter’ın İran Petrol Bakanı 
Zengene’nin hesabını askıya aldığını duyurdu. 
Habere göre “medyaya konuşma yetkisi olmadığı 
için ismini gizli tutan bir Bakanlık yetkilisi, hesabın 
askıya alınmasının yaptırımlarla bağlantılı oldu-
ğunu” belirtti. ABD, 26 Ekim 2020’de İran Petrol 
Bakanı’nı yaptırım listesine almıştı.

16.11.2020
Bloomberg’ün haberine göre ABD yaptırımlarının 
yeniden kaldırılması hâlinde İran pazarına giriş 
yapmak isteyecek Avrupalı yatırımcılara ulaşmayı 
amaçlayan Avrupa-İran İş Forumu, 14-16 Aralık 
2020’de düzenlenecek. 
Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Kasım 2019’da 
İran’ın birçok yerinde düzenlenen gösterilerle ilgili 
olarak “ölümcül baskının kanıtı” niteliğinde bir in-
ternet sitesi açtığını duyurdu. “Dokunulmazlık ağı: 
İran’ın interneti kısıtlayarak örtbas ettiği ölümler” 
ismiyle başlatılan araştırma projesine UAÖ’nün 
yanı sıra Hertie School ve Internet Outage 
Detection and Analysis (IODA) da ortak olmuş du-
rumda. UAÖ titiz bir çalışmaya imza atarak şu ana 
kadar Kasım 2019’da 304 kişinin öldürülmesiyle 
ilgili detayları ortaya çıkardı. 

17.11.2020
New York Times’ın haberine göre ABD Başkanı 
Trump ve başdanışmanları, 12 Kasım 2020’de 
İran’ın ana nükleer tesisine askerî harekât düzen-
leme seçeneğini değerlendirdi. Haberde sözleri-
ne yer verilen ABD’li yetkililer, bu görüşmenin 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfet-
tişlerinin İran’a ait uranyum rezervlerinde ciddi bir 
artış gözlemlendiğini rapor etmesinden sonra yapıl-
dığını söyledi.  
İran Hükûmet Sözcüsü Rebii, koronavirüsün ülke-
de hızla yayılmasına bağlı olarak kırmızı bölge ko-
numundaki 150 şehirde karantina uygulanacağını 
duyurdu. 

18.11.2020
Beyaz Saray’dan ayrılmaya hazırlanan Trump yö-
netimi, İran İstihbarat Bakanı ile İslam Devrimi 
Mustazaflar Vakfının çok sayıdaki üst düzey yöneti-
cisine yaptırım uygulanması kararı aldı. 
UAEA, İran’ın yeni nesil IR-2m çeperlere uranyum 
heksaflorid (UF6) enjekte etmeye başladığını bil-
dirdi. Reuters’a konuşan bir UAEA yetkilisi “İran, 
Natanz’daki Yakıt Geliştirme Tesisinde, 174 IR-2m’nin 
kaskadlarını UF6 ile güçlendirmeye başladı.” dedi. 

23.11.2020
İran destekli Yemenli Husiler, Kudüs-2 tipi bir 
kanatlı füze ile Suudi Aramco tesislerini hedef 
aldıklarını iddia etti. Cidde’de yer alan tesislere 
düzenlenen saldırı için Husi askerî sözcüsü Yahya 
Sarea “Gayet isabetliydi, ambulanslar ve itfaiye böl-
geye ulaşmak için hemen harekete geçti.” dedi. Bu 
saldırının, Suudi Arabistan’ın devam eden işgal ve 
kuşatmasına karşılık olduğunu da sözlerine ekledi. 
İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları 
Washington’daki yönetim değişikliğinin Nükleer 
Anlaşma’nın devam ettirilmesi için yeni bir pers-
pektif sunabileceğini bildirdi. Berlin’de düzenlenen 
üçlü toplantıda ABD’deki başkan değişikliği doğ-
rultusunda KOEP’e yönelik yaklaşımlar ele alındı. 

24.11.2020
Eski DMO mensubu Dehkan, 2021 
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde aday olacağını 
duyurdu. 
Devrim Rehberi Hamenei, yaptırımların acı bir 
gerçek olduğunu ve ABD ile Avrupalı ortakları 
tarafından İran halkına karşı işlenmiş bir suç oldu-
ğunu söyledi. Üç erkin koordinasyon toplantısında 
konuşan Hamenei, İran halkına karşı bu suçun yıl-
lardır işlendiğini ama son üç senedir yoğunlaştığını 
ifade etti. Yaptırımlara karşı izlenecek iki yol oldu-
ğundan bahseden Hamenei, yaptırımların ya işle-
mez hâle getirileceğini ya da kaldırılacağını söyledi. 
Ayrıca “Elbette daha önce yaptırımların kaldırıl-
ması için uğraştık ve yıllarca müzakereler yürüttük. 
Ama hepsi sonuçsuz kaldı.” sözlerini de ekledi. 

25.11.2020
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ile olan sorun-
ların çözülebileceği konusunda iyimser bir tavır 
sergilerken bu iyimserliğinin yeni ABD yönetimi-
nin tavrına bağlı olacağını söyledi. Biden’ın başkan 
olmasının ardından ABD hükûmetinin karşılıklı 
saygı ilkesine bağlı kalması ve sözlerini yerine getir-
mesi hâlinde meselelerin kolaylıkla çözülebileceği-
ni savunan Ruhani, yaptırımların kalkması hâlinde 
İran ve ABD’nin 20 Ocak 2017’deki koşullara geri 
dönebileceğini belirtti.  

KRONOLOJİ
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid 
Abbas Arakçi geçtiğimiz çarşamba 
günü (28 Ekim) bölgesel bir ziyaret 
turuna çıktı. Ziyaret kapsamında önce 
Bakü, daha sonra Moskova ve ardın-

dan Erivan’a geçen Arakçi, turunu ziyaretin 
son durağı olan Ankara’da tamamladı. Arakçi 
bölgesel ziyaretleri kapsamında Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan 
Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rus ve Türk 
meslektaşları olmak üzere bir dizi üst düzey 
yetkiliyle bir araya geldi. Ziyaretle ilgili yapı-
lan resmî açıklamada “Arakçi’nin diplomasi 
turunun amacının Dağlık Karabağ’daki son 
durumu istişare etmek ve Dağlık Karabağ iş-
galine yönelik İran’ın hazırladığı çözüm öne-
risini taraflara sunmak” olduğu ifade edildi.

İran’ın, Ermenistan’ın Karabağ işgali-
ne yönelik çözüm önerisinin içeriğine dair 
ayrıntılar henüz bilinmemektedir. Fakat 
Arakçi’nin dönüş yolunda yaptığı açıklama-
ya göre “Azerbaycan Cumhuriyeti toprakla-
rının işgaline son verilmesi, azınlık ve insan 
haklarına saygı, taraflar arasında düşmanca 
tutumun son bulması ve süreci etkileyebi-

lecek garantör ülkelerin yardımıyla görüş-
melerin başlaması” İran’ın barış önerisinin 
önemli unsurlarıdır. Arakçi ayrıca görüş-
meleri “verimli, yapıcı ve açık” şeklinde 
değerlendirirken İran’ın sunduğu öneriyle 
ilgili taraflardan yanıt beklediklerini ifade 
etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun 
Bayramov, İran’ın önerisiyle ilgili “İran’ın ara 
buluculuk girişimini takdir ediyoruz.” açık-
lamasında bulunurken Ermenistan tarafın-
dan ise “İran’ın önerisini dikkatli bir şekilde 
ele alacağız.” açıklaması geldi. Öte yandan 
Türkiye ve Rusya’nın İran’ın sunduğu çözüm 
önerisine yönelik tutumlarına dair detaylı 
bir bilgi henüz basına yansımadı.

Çatışmanın başından beri her iki tarafla 
yakın ilişkiler yürütmeye çalışan Tahran açı-
sından Azerbaycan-Ermenistan çatışması iki 
ana sebepten dolayı endişeyle karşılanmak-
tadır. İlk olarak İran çatışmanın sınır güven-
liğine yarattığı tehditten endişelidir. Zira 27 
Eylül’de başlayan ve bir ayı dolduran Dağlık 
Karabağ çatışmaları 1994 yılından bu yana 
taraflar arasında yaşanan en şiddetli çatışma-
dır. İran çatışmalar sırasında kendi toprakla-
rına isabet eden roketler konusunda mem-
nuniyetsizliğini defalarca dile getirmiş, sınır 
bölgesinde yaşayan vatandaşlarının güvenli-
ğinin İran’ın kırmızı çizgisi olduğunun ve bu 
duruma kayıtsız kalamayacaklarının altını 
çizmiştir. Nitekim İran yerel basınına göre 
İran Silahlı Kuvvetleri çatışmaların yaşan-
dığı kuzeybatı sınırına asker ve teçhizat ko-
nuşlandırmasını yakın dönemde artırmıştır. 
Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri 
Komutanı Tuğgeneral Pakpur sınır bölge-
sine asker sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıkla-
mada bölgede yaşayan İran vatandaşlarının 
ve jeopolitik sınır güvenliğinin sağlanması 
amacı güttüklerini ifade etmiştir. Öte yandan 
Arakçi de bölgesel ziyaretlerine çıkmadan 
hemen önce 27 Ekim Salı günü çatışmala-
rın yaşandığı kuzeybatı sınırına düzenlediği 
ziyarette sınır güvenliğin İran’ın kırmızı çiz-
gisi olduğunu tekrar hatırlatarak İran Silahlı 

Kuvvetlerinin sınırda teyakkuz hâlinde oldu-
ğunu belirtmiştir. Arakçi ayrıca askerî önlem-
lerin yanı sıra siyasi adımlara da ihtiyaç duy-
duklarını ifade etmiştir. İran’ı endişelendiren 
ikinci sebep ise Azerbaycan-Ermenistan ça-
tışmasının bir iç güvenlik tehdidine dönüşme 
potansiyeli barındırmasıdır. Zira çatışmaların 
başladığı ilk günlerde Tahran’ın sergilediği 
ikircikli tutum ve İran’ın Ermenistan’a askerî 
teçhizat yardımında bulunduğuna dair sosyal 
medyaya yansıyan görüntüler içerideki Türk 
nüfusun tepkisini çekmiştir. İranlı yetkililer 
ilerleyen günlerde Azerbaycan’ın toprak bü-
tünlüğünün korunması vurgusunu yapmış 
olsa da yapılan stratejik yanlışın etkileri hâlâ 
devam etmektedir. Bu bağlamda Arakçi ve 
heyetinin 4 duraklı bölgesel ziyareti İran’ın 
sınır güvenliği ve ülke içerisinde tetiklenmiş 
milliyetçilik tehdidine yönelik aktif olarak 
diplomatik ve barışçıl bir çözüm araması şek-
linde yorumlanabilir. Ancak Tahran’ın Dağlık 
Karabağ işgaliyle ilgili sergilediği net olma-
yan tutum, İran’ın güvenilir bir ara bulucu 
olmasını güçleştirmektedir.

İRAN’IN ARA BULUCULUK 
ÇABALARI

Haber Analiz - 02.11.2020

Emine Gözde Toprak TAHRAN’IN DAĞLIK KARABAĞ İŞGALİYLE İLGİLİ SERGİLEDİĞİ NET 
OLMAYAN TUTUM, İRAN’IN GÜVENİLİR BİR ARA BULUCU OLMASINI 
GÜÇLEŞTİRMEKTEDİR.
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Azerbaycan’ın yaklaşık bir 
ay önce, Ermenistan tara-
fından işgal edilmiş olan 
topraklarını kurtarmak için 
başlattığı harekât bölgede 

ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor. 
Azerbaycan’ın, topraklarını peyderpey iş-
galden kurtararak sağladığı ilerleme, bölge 
ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. 
Özellikle İran’ın bu sürece yönelik ilgisi ve 
tavrı ise en dikkat çekici durumlardan birini 
oluşturuyor. İran, jeopolitik koşullar ve iç 
dinamikler dolayısıyla bu süreci başından 
beri hassasiyetle takip ediyor.

İran’ın Karabağ’daki çatışma durumuna 
yönelik ilgisi ve ortaya koyduğu tutum ça-
tışmaların başlangıcı ile eş zamanlı gelişti. 
Azerbaycan’ın bölgedeki ilerleyişiyle birlik-
te mevcut statükonun sarsıldığını yakından 
gözlemleyen İran, bu durumdan endişeye 
kapıldı. Söz konusu endişenin kaynakları 
olarak Azerbaycan’ın bölgede artacak olan 
etkinliği ve gücünü, Türkiye’nin küresel ve 
bölgesel düzlemde genişleyen etki alanları-
na bir yenisinin eklenmesini ve İran içindeki 
Türklerin siyasal hassasiyetlerini zikredebi-
liriz. Bu faktörler, İran’ın bu süreci, propa-
ganda faaliyetleriyle yönlendirebileceği bir 
süreç olarak görmesine yol açtı. Zira İran, 
derin ekonomik kriz, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını ve toplumsal hoşnut-
suzluklar sebebiyle söz konusu faktörlerin 
kendisi açısından oluşturduğu potansiyel 
tehlikeleri yalnızca bu yolla karşılayabilece-
ği kanaatine sahip.

Propaganda Faaliyetinde Hedef 
Kitleler

İran’ın söz konusu propaganda konsep-
ti analitik açıdan değerlendirildiğinde bir-
kaç farklı unsur ön plana çıkıyor. İlk olarak, 
İran’ın Karabağ’daki çatışma durumuna yö-
nelik propaganda konseptinde hedef kitleler 
Azerbaycan halkı, İran Türkleri ve uluslarara-
sı toplum olarak belirlenmiş durumda. Diğer 

yandan, bu hedef kitlelere yönelik olarak, 
“Karabağ İslam toprağıdır”, “Filistin’i savun-
duğumuz gibi Karabağ’ı da savunuyoruz”, 
“Karabağ Azerbaycan’ın egemenlik alanıdır”, 
“Tekfirci gruplar Karabağ’a taşınıyor” ve 
“Türkiye bölgede istikrarsızlık doğuruyor” 
şeklinde mesajlar kullanılıyor. İran’ın propa-
ganda faaliyetlerinin aktörleri ise resmi yetki-
liler, din adamları ve medya kuruluşları. İran 
söz konusu unsurlardan oluşan propaganda 
faaliyetleriyle Azerbaycan halkı nezdinde 
sempati kazanmayı, İran Türklerinin siyasal 
hassasiyetlerini kontrol altında tutmayı ve 
uluslararası topluma yönelik olumlu bir imaj 
sunmayı amaçladı. Diğer yandan Türkiye’nin 
bölgedeki etkinliğini dengelemek amacıyla 
da “Tekfirci gruplar-Türkiye ilişkisi” algısını 
devreye sokmaya çalıştı.

Ne var ki bu hedef kitle, mesaj ve aktör-
lerden oluşan propaganda konsepti ve faali-
yetleri kısa süre içinde yoğun tepki ve eleşti-
rilerle karşı karşıya kaldı. Bu süreçte İran’ın 
olumlu bir imaj ve etki oluşturma projesi 
tersine bir sonuç ortaya çıkararak sadece he-
def kitleler nezdindeki olumsuz imajının de-
rinleşmesine yol açtı. Peki İran’ın söz konusu 
propaganda faaliyetlerinin kısa süre içinde 
başarısızlıkla sonuçlanmasında etkili olan 
esas faktörler neler? Bu sorunun cevabını, 
propaganda olgusunun ilkesel gereklilikleri 
ve İran’ın pratikte gösterdiği uygulamaları 
karşılaştırmalı bir biçimde değerlendirerek 
ortaya koyabiliriz.

Mesajlar Güvensiz, Eylemler 
Tutarsız

Bu bağlamda ilk faktör olarak kaynak/
aktör güvenilirliği (credibility) olgusu konu-
ya açıklık getiriyor. Propaganda faaliyetleri 
çerçevesinde, kaynağın veya aktörün hedef 
kitle tarafından “güvenilir” olarak algılan-
ması, başarı açısından bir ön koşuldur. Bu 
açıdan ele alındığında, İran’ın, Karabağ me-
selesinde Azerbaycan’ın haklılığını savunan 
bir tutum ortaya koyma çabası güvenilirlik 

İRAN’IN KARABAĞ 
MESELESİNDE 
AZERBAYCAN 
HALKI, İRAN 
TÜRKLERİ VE 
ULUSLARARASI 
TOPLUMU 
HEDEF ALAN 
PROPAGANDA 
FAALİYETİ, 
GÜVEN 
PROBLEMİ, 
SÖYLEM-EYLEM 
TUTARSIZLIĞI 
GİBİ NEDENLERLE 
BAŞARISIZLIĞA 
UĞRAMIŞ 
DURUMDA.

Görüş - 03.11.2020

Çağatay Balcı

İRAN’IN KARABAĞ PROPAGANDASI 
NEDEN BAŞARISIZ OLDU?
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ön koşulunu sağlamaması dolayısıyla başarı-
sızlığa uğradı. İran’ın, 1992-1994 sürecinden 
itibaren Azerbaycan’ı ve İran Türklerini bir 
jeopolitik ve güvenlik tehdidi olarak algıla-
ması, İran-Ermenistan yakınlaşmasını bera-
berinde getirdi. Uzun yıllar boyunca, eko-
nomi, enerji ve askeriye alanlarında gelişen 
İran-Ermenistan ilişkileri Azerbaycan halkı 
ve İran Türkleri nezdinde bir tepkisellik oluş-
turdu. Bu bağlamda İran’ın bugün itibarıyla 
Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın haklılığını 
ve egemenliğini savunan bir görüntü ortaya 
koyması arzu ettiği “güvenilirlik” ve “samimi-
yet” etkisini meydana getirebilmiş değil.

İkinci olarak, propaganda faaliyetlerin-
de “söylem-eylem tutarlılığı” kritik öneme 
sahip olan bir diğer ön koşul. Propaganda 
sürecinde kullanılan söylem ve mesajlar-
la pratikteki durum arasındaki uyum veya 
uyumsuzluk, propagandanın başarısını veya 
başarısızlığını belirleme gücüne sahiptir. 
İran’ın Karabağ meselesinde ortaya koydu-
ğu ve Azerbaycan’ın egemenlik haklarını 
savunan söylemlerine karşın İran üzerinden 
Ermenistan’a giden silah yardımları ve PKK 
terör örgütü militanlarının İran üzerinden 
Karabağ bölgesine geçişleri bu noktada bir 
söylem-eylem uyumsuzluğu ortaya çıkar-
dı. Bununla birlikte, İran’ın, Ermenistan’ı 
Karabağ topraklarında işgalci bir güç olarak 
nitelemesine rağmen Ermenistan’la ilişkile-
rinde ekonomik ve siyasi-diplomatik hiçbir 
baskı unsuru kullanmaması, Azerbaycan’ın, 
İran sınır hattında bulunan pek çok bölgeyi 
işgalden kurtararak bölgede konuşlanma-
sının ardından İran tarafından bu bölgelere 
askeri yığınak yapılması da yine bu uyum-
suzluğu pekiştirdi. Zira, İran, Karabağ’daki 
çatışma sürecinin başlangıcından itibaren 
Karabağ’ın, Azerbaycan’ın işgal altındaki 
toprağı olduğunu ve Azerbaycan’ın bu böl-
gede egemenlik hakkı olduğunu resmî olarak 
beyan etmişti. Fakat, Azerbaycan’ın, işgal 
altındaki topraklarını kurtararak kaydetti-
ği ilerleme sonrasında İran sınır bölgesine 
yoğun bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Bu 
sevkiyat süreciyle eş zamanlı olarak bölgeye 
giden Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) 
Genel Komutanı Hüseyin Selami ve DMO 
Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed 
Pakpur dikkat çekici açıklamalar yaptılar. 
Selami, “Sınır güvenliğine yönelik her türlü 
tedbiri alacağız” derken, Pakpur, “Bölgede 
jeopolitik durumun değişmesine müsaade 
etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı. Bu durum, 
İran’ın söylem-eylem uyumsuzluğunu çarpı-
cı biçimde ortaya koyuyor.

Son olarak, propaganda faaliyetleri adı-
na uygun zeminin bulunması bu faaliyetle-
rin başarısını etkileyen bir diğer faktördür. 
Uygun sosyo-politik veya sosyo-psikolojik 
koşullarda ortaya koyulan mesajların he-
def kitlelerde doğurduğu etki daha yoğun 
olmaktadır. Bu bağlamda İran’ın bu koşulu 
çok ciddi biçimde ihmal ettiği görülüyor. 
Azerbaycan halkı ve İran Türklerinin mez-
hep kimliğinden öte, milli siyasal bilince ve 
hassasiyete sahip olmaları, İran’ın dini ve 
mezhepsel kimlik vurgulu mesajlarının bu 
hedef kitleler nezdinde itibar görmemesine 
neden oluyor. Ayrıca, söz konusu mezhep-
sel ve dini vurguların yalnızca “hedef kitleyi 
etkileme” amacını taşıdığı yönündeki algı da 
hedef kitlelerin bu mesajlara olan ilgisini en 
baştan azalttı.

Türkiye Karşıtı Propaganda İran’a 
İtibar Kaybettirdi

İran’ın propaganda faaliyetlerindeki en 
büyük stratejik hatası ise Türkiye’ye yöne-
lik olumsuz imaj oluşturma girişimleri oldu. 
Türkiye’ye yönelik bu girişim, yine, propa-
ganda faaliyetlerine yön veren unsurların ha-
talı bir biçimde değerlendirilmesiyle başarı-
sızlığa mahkûm oldu. Zira İran’ın söz konusu 
girişimi, kaynak/aktör güvenilirliği ve uygun 
propaganda zemini gerekliliklerini büyük 
ölçüde göz ardı etti. İran’da, Türkiye’ye yö-
nelik olumsuz tutumlar sergileyen aktörler 
tarafından, Türkiye ile ilişkili olarak sunulan 
“Tekfirci gruplarla işbirliği”, “İsrail ile işbirli-
ği”, “Bölgede istikrarsızlık doğurma çabaları” 
gibi imaj kümeleri, hedef kitleleri etkileye-
medi. Bu faaliyetlerle Azerbaycan halkı ve 

İran Türklerinde Türkiye’ye yönelik sempati 
kaybı oluşturulmak hedeflendi, fakat netice-
de gerçek dışı iddiaları dolayısıyla itibar kay-
bına uğrayan bizzat İran oldu. Zira, İran’ın 
hedef kitleler olarak belirlediği Azerbaycan 
halkı ve İran Türklerinin Türkiye’yle ilgili 
sahip olduğu sempati ve olumlu bakış da bu 
kitlenin olumsuz propagandaya elverişsiz bir 
kitle olduğunu ortaya koydu. Bununla bir-
likte “tekfirci gruplarla mücadele” söylemini 
2014 yılından beri ana güvenlik argümanları 
arasına yerleştiren İran’da halkın büyük bir 
bölümü bu söylemi, ülke kaynaklarının ülke 
dışındaki milis gruplara aktarılmasının ge-
rekçesi olarak görüyor. Bu noktada, “tekfirci 
gruplar” söylemiyle, yalnızca uluslararası ka-
muoyuna yönelik sınırlı bir propaganda ba-
şarısının hedeflenebileceği gerçeği de ortaya 
çıkmış oldu.

Ortaya çıkan tablo bütünüyle, İran’ın, 
Karabağ meselesi özelinde sergilediği girişim 
sonucunda, propaganda faaliyetleri açısın-
dan büyük bir başarısızlık yaşadığını açık bi-
çimde göstermektedir. Uzun yıllar boyunca 
propaganda faaliyetlerini başarılı bir biçimde 
uyguladığı kabul edilen İran’ın yaşadığı bu 
başarısızlık, söz konusu alanda sahip olduğu 
kabul edilen kabiliyetini de sorgulanır hale 
getirmiş oldu.

Bu makale ilk olarak 2.11.2020 tarihinde Anadolu 
Ajansında yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/iran-in-kara-
bag-propagandasi-neden-basarisiz-oldu/2027725
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Öncelikle KOEP’e dönüşün taraflarca nasıl 
sağlanacağı muamma. Örneğin Biden önce 
İran’ın azalttığı taahhütleri tamamen yerine 
getirmesini beklediğini söylerken Tahran, ilk 
adımın ABD’den gelmesi konusunda ısrarcı. 
Ayrıca Biden, defaatle İran’ın geliştirmeye 
çalıştığı silah teknolojisinden ve bölgesel 
politikalarından rahatsızlığını ifade etmiş 
durumda. Hatta Anlaşma’nın mimarlarından 
olan Joe Biden; bu konularda da İran ile yeni 
bir masa kurulması gerektiğini, Tahran’ın 
anlaşmaya yanaşmaması hâlinde tekrar yap-
tırımlara başvurulabileceğini açıklamıştı. 
Unutmamak gerekir ki her ne kadar Trump 
yönetimi tarafından oldukça etkili bir şekilde 
kullanıldıysa da yaptırımların yıkıcı bir şekil-
de kullanılmasının fikir babası ve uygulayıcı-
sı, Obama yönetimi ve Demokratlar olmuş-
tur. Ayrıca iki yıl süren şiddetli yaptırımların 
ardından İran yönetimi, masaya oturmaktan 
başka bir çare görememiştir.

Sonuç olarak 3 Kasım Salı günü gerçek-
leşen seçimlerin galibi kim olursa olsun, 
ABD’nin İran’a yönelik politikalarında yeni 
bir dönemin başladığını ifade etmek gereki-
yor. Trump’ın ya da Biden’ın başkan olması, 
yalnızca iki ülke arasındaki ekonomik, askerî, 
siyasi ilişkileri değil aynı zamanda İran iç po-
litikasının evrileceği rotayı da etkileyecek. 
Bu durum, İran ve Çin arasında planlanan 
25 Yıllık Stratejik İş Birliği Anlaşması’na dahi 
etki edecektir. Elbette bu iki ekibin İran po-
litikalarındaki farklılıklarının Türkiye’ye de 
farklı şekillerde yansımaları olacak. Bunların 
daha derinden değerlendirilebilmesi için 
önce başkanın, daha sonra da yakın çalışma 
ekibinin netleşmesi gerekiyor. Kesin olan 
husus ise her iki durumda da İran’ın, Beyaz 
Saray’ın bölge politikalarındaki önemli yeri-
ni koruyacağıdır.

Bu makale ilk olarak 5.11.2020 tarihinde TRT 
Farsça’da yayımlanmıştır.
https://www.trt.net.tr/persian/thlyl-w-gzrsh/2020/11/05/
ntkhbt-ryst-jmhwry-amrykh-w-yrn-1522450

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 
VE İRAN

Haber Analiz - 06.11.2020

Dr. Hakkı Uygur 3 KASIM SALI GÜNÜ GERÇEKLEŞEN SEÇİMLERİN GALİBİ KİM OLURSA 
OLSUN, ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK POLİTİKALARINDA YENİ BİR 
DÖNEMİN BAŞLADIĞINI İFADE ETMEK GEREKİYOR.

Aylardır beklenen ABD baş-
kanlık seçimleri nihayet ger-
çekleşti. Beklendiği üzere 
kıran kırana geçen rekabetin 
sonucu, bu yazı kaleme alı-

nırken henüz belli olmamıştı. Kesin olan 
şey ABD’li anket şirketlerinin ve ana akım 
medyasının geçen seçimlerde olduğu gibi 
bu seçimlerde de başarısız bir sınav verdiği. 
Başkalarını sürekli olarak objektif ve gerçek-
likten uzak olmakla, “wishful thinking” ile 
suçlayan uluslararası itibara sahip kurumla-
rın bu durumları, ABD’nin dünya politika-
sındaki görece güç kaybının bir diğer yansı-
ması olarak değerlendirilebilir.

İranlı ünlü General Kasım Süleymani’nin, 
Ocak 2020’de Bağdat Havaalanında yanın-
daki yakın kurmayları ile birlikte öldürül-
mesinden sonra ciddi bir tırmanışa geçen 
ABD-İran gerilimi ile ilgili o tarihten itibaren 
yapılan birçok değerlendirmede, kasım ayın-
daki ABD başkanlık seçimlerinin ikili iliş-
kilerde ciddi bir dönüm noktası olabileceği 
ifade ediliyordu. Bu durumun farklı neden-
leri bulunuyor; öncelikle Mayıs 2018’den iti-
baren ciddi baskılara maruz kalmakla birlikte 
Tahran, temel politikalarında bir değişikliğe 
gitmediği gibi KOEP’teki taahhütlerini adım 
adım azalttı. Diğer yandan ABD Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo’nun açıkladığı 12 şar-
tın içinde yer alan füze teknolojilerinde ve 
bölgesel politikalarında da geri adım olarak 
nitelendirilebilecek hiçbir adım atmadı. Bu 
nedenden dolayıdır ki başta Demokratlar 
olmak üzere Trump karşıtı birçok çevre, 

Nükleer Anlaşma’dan çıkmanın bir hata ol-
duğunu ve bu adımın ABD açısından hiçbir 
kazanımı olmadığını savundu.

Trump yönetimi ise bu suçlamalara kar-
şılık uygulanan ağır yaptırımlarla İran eko-
nomisinin çökmenin eşiğine geldiğini, 100 
milyar doları aşan döviz rezervlerinin iki yıl 
içinde eridiğini ve çok kısa süre içinde yeni 
ve daha iyi bir anlaşmanın imzalanacağını 
ileri sürdü. Seçilmesi hâlinde Trump’ın özel-
likle seçim kampanyasında tekrarladığı bu 
savın gerçekten de bir stratejiye mi dayandı-
ğını yoksa seçimlerde kendi tabanına yönelik 
geliştirmiş olduğu kuru bir söylem mi oldu-
ğunu göreceğiz. Ancak sürekli olarak “Tekrar 
seçilirsem İran’la çok kısa süre içinde masaya 
oturacağım.” demesinin ardında bir plan bu-
lunuyor olabilir. Son dört yıldır büyük baskı-
lara rağmen geri adım atmayan Tahran’ı, çok 
kısa süre içinde ikna etmek için Trump’ın 
çok büyük bir havuç ya da sopa kullanması 
gerekecektir. Seçimin hemen ardından İran 
medyasının yeni füze üslerini göstermesi ya 
da DMO Komutanı’nın “Eliniz tetikte ol-
sun!” demesi, İran’ın kötü senaryoları da ta-
mamen dışlamadığını ortaya koyuyor.

Öte yandan çok çekişmeli sürecin ar-
dından Biden’ın seçilmesi hâlinde ise 
Washington’ın İran politikalarında ciddi 
değişiklikler meydana gelebilir. Bunların 
başında, İran’daki beklentiler doğrultusunda 
özellikle Süleymani suikastı sonrası oluşan 
ağır psikolojik havanın dağılması geliyor. 
Bu durum ABD ile anlaşma taraftarı olan 
Ruhani hükûmetinin elini ciddi ölçüde 
güçlendirecek, muhtemelen altı ay sonraki 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ali Laricani 
gibi Ruhani çizgisine yakın isimlerin seçil-
me şansını artıracaktır. Bu husus ise gittikçe 
sandıktan umudunu kesen kesimlerin yeni-
den seçimlere katılımını sağlayabilir. Yine 
de Biden’ın seçilmesi hâlinde bile kısa süre 
içinde Obama’nın ikinci döneminde oldu-
ğu gibi İran’ın ekonomik ve bölgesel politi-
kalar konusunda rahatlaması beklenmiyor. 
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görmek için bu gidişata etki eden üç temel 
konunun altı çizilebilir. İlki, keşif aşamasında 
Hint devlet şirketi ONGC’nin dâhil olduğu 
İran’ın Farzad-B doğal gaz sahasıdır. Doğal 
gaz tespit edildikten sonra iki taraf arasında-
ki uzun süreli müzakerede, Hindistan kendi 
kalkınması için hak elde etmede başarısız 
oldu ve İran da bu sahayı bağımsız olarak ge-
liştirmeye karar verdi. Hindistan resmî ola-
rak bu alandaki iş birliğinin “İran tarafındaki 
politika değişikliklerinden etkilendiğini” id-
dia etti. Hindistan Dışişleri Bakanlığına göre 
Ocak 2020’de Hindistan’a “yakın gelecekte 
İran’ın bu sahayı kendi yararına geliştirece-
ği ve Hindistan’ı gereğine uygun bir şekilde 
daha sonraki aşamada saha çalışmalarına 
dâhil etmek isteyeceği” bildirildi. Hindistan 
ayrıca “bu meselenin görüşülmekte olduğu-
nu” iddia etti.

Değişen Hindistan-İran ilişkilerinin işa-
retçisi olarak öne çıkan ikinci konu Çabahar’ı 
İran’ın Sistan ve Beluçistan ilinin merkezi 
Zahedan’a bağlamayı öneren demir yolu 
hattıdır. Proje, Çabahar Limanını Hindistan 
için oldukça stratejik bir öneme sahip olan 
Afganistan’a bağlamak için tasarlanmıştır. 
Yakın geçmişte medyada İran’ın, Hindistan’a 
önerdiği teklifi geri çektiğine dair bilgiler yer 
almıştı. Ancak Hindistan bu iddiayı reddetti 
ve bu girişimin meyve vermesi için iki ülkenin 
de görüşme hâlinde olduğunu resmî olarak 
bildirdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığına göre 
daha önce tayin edilmiş bir Hint şirketi olan 
IRCON, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına 
bağlı bir İran şirketi olan CDTIC ile görüş-
me hâlinde ve şimdiye kadar saha incelemesi 
ve fizibilite raporunun gözden geçirilmesini 
tamamladı. Bununla birlikte her iki taraf da 
Proje’nin diğer boyutları özellikle de İran’ın 
mali sorunları hakkında hâlihazırda detaylı 
tartışmalar yapıyor. Ayrıca Aralık 2019’da, 
Tahran’da düzenlenen 19. Hindistan-İran 
Ortak Komisyon Toplantısı’nda iki tarafın 
da Proje’nin detaylarını gözden geçirdiği 
belirtildi.

İran’ın hidrokarbon bakımından dün-
yanın en zengin ülkelerinden biri ol-
ması ve Hindistan’ın derin bir enerji 
ihtiyacıyla hızla büyüyen ekonomisi, 
İran-Hindistan ilişkilerinin karakte-

ristik özelliğini oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte Hindistan için İran’ın stratejik önemi 
çok kritik ve bu da Hindistan’ı ciddi zorluk-
lar karşısında İran’a bağlı kalmaya zorlamak-
tadır. Mevcut senaryoya göre iki ülke arasın-
daki ilişkiler yalnızca enerjiye dayansaydı 
İran, Hindistan ile bağları çoktan koparırdı. 
Bununla birlikte İran’ın coğrafi konumu, 
Hindistan’ın jeopolitik erişimi açısından 
özellikle de doğal kaynaklar yönünden zen-
gin olan Orta Asya’ya ulaşmasında oldukça 
önemlidir. Benzer şekilde İran, Hindistan’ın 
çok sayıda stratejik ve güvenlik çıkarının ol-
duğu Afganistan’a erişimi açısından da hayati 
bir önem taşımaktadır.

Hindistan ve İran arasındaki ilişki karşı-
lıklı olarak her iki ülkeye de yarar sağlamak-
tadır. Hindistan’ın İran malları için büyük 
bir pazar olması bu ikili ilişkideki önemli 
unsurlardan biridir. Hindistan’ın, İran’ı Orta 
Asya ve Afganistan’a bir giriş kapısı olarak 
seçmesinin İran’ın ticaret ve transit geçiş 
için bölgesel bir merkez olma isteği üzerin-
de olumlu yansımaları vardır. Son olarak 
İran’ın nükleer çıkmazı ve Amerika’nın İran’ı 
izole etme çabaları bağlamında İran İslam 
Cumhuriyeti’nin dünyanın en geniş demok-
rasisiyle süregelen ilişkisi büyük bir ideolojik 
değere sahiptir.

Karşılıklı olarak avantajlı sonuçlara iliş-
kin bu tür bir anlayış, Hindistan ve İran’ı stra-
tejik ortaklık vizyonlarını yansıtan sırasıyla 
kapsamlı iki ortak belgeyi resmî olarak im-
zalamak için motive etmiştir. Birincisi Nisan 
2001’de imzalanan Tahran Deklarasyonu, 
ikincisi ise Ocak 2003’te imzalanan Yeni 
Delhi Deklarasyonu’dur. Bu belgeler daha 
büyük bölgesel ve küresel iş birliği için bir 
şablon görevi görürken aynı zamanda böy-
le bir ortaklığın amacının gerçeklik kazan-

masına da vurgu yapmaktadır. Bu çabalara 
rağmen İran’ın nükleer konusundaki çık-
mazının ve Hindistan’ın Amerika’ya yakın 
olma ihtiyacının, Hindistan-İran ilişki-
leri üzerinde bazı etkileri vardır. İki ülke 
Yeni Delhi Deklarasyonu prensiplerini 
tam olarak uygulamaya geçirmeden önce 
İran’ın nükleer tartışması alevlenmiş ve 
Eylül 2005’te Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumunda (UAEK) İran nükleer dosyası-
nı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine 
(BMGK) havale etme kararı üzerinde bir 
teklifin oylanmasına yol açmıştı. Hindistan 
o dönemde UAEK’ye üye olduğu için taraf 
tutmaya zorlanmıştı. Hindistan’ın, Amerika 
ile sivil bir nükleer anlaşma üzerinde mü-
zakere ettiği bir dönemde İran aleyhine oy 
vermesi, İranlılar nezdinde bir güvensizlik 
yaratmıştı.

Hindistan-İran ilişkisinin vadesi ve yü-
kümlülükleri ile ülke liderlerinin pragmatik 
tutumları iki ülke arasındaki ilişkiyi etkili 
bir şekilde biçimlendirdi ve bu tahrik edici 
olayın beklenenden daha kısa bir sürede ge-
ride kalmasını sağladı. Hâlen İran’ın nükleer 
programı etrafındaki sorunlar, bölgesel rolü 
ve bunun sonucunda diğer ülkelerle ortaya 
çıkan husumet, Hindistan ve İran arasındaki 
potansiyel bağlar üzerinde baskı payına sa-
hiptir. Bu kriz başladığından beri Hindistan, 
bir yandan İran’la diğer yandan ABD, Suudi 
Arabistan ve İsrail’le ilişkileri arasında den-
geleyici eylemlerde bulunmaktadır. ABD’nin 
İran’ı tecrit etmek için İran’a “maksimum 
baskı” uygulama çabası Hindistan-İran ilişki-
lerini olumsuz etkiledi. İran’ın Hindistan’ın 
düşmanı olan Çin’le artan bağları İran-ABD 
düşmanlığının görünür etkileri arasındadır. 
Sonuç olarak İran ve Çin arasında planlanan 
25 Yıllık Stratejik İş Birliği Anlaşması’nın 
Hindistan-İran ilişkilerinin dinamikleri üze-
rinde daha fazla etkisi olması muhtemeldir.

Mevcut Senaryo
Hindistan-İran ilişkilerinin mevcut de-

rinliğini anlamak ve gelecekteki seyrini ön-

Görüş - 06.11.2020

Asif Shuja

HİNDİSTAN-İRAN İLİŞKİLERİ: 
KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
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ABD Başkanlık Seçimlerinde mağlup olsa bile 
ABD’nin İran’ı izole etme çabası, İran’ın taviz 
vermeye hazır olmadığı meseleler olan İran’ın 
bölgesel nüfuzunu kontrol etme, füze ve nük-
leer programını kısıtlama konusunda ABD’de 
iki partide de bir fikir birliği olduğundan de-
vam edecektir. Barack Obama’nın Nükleer 
Anlaşma’yı kabul etmeye karar vermesinde 
bir faktör olan Irak ve DEAŞ’a karşı savaş, artık 
ABD’nin benzer bir anlaşmaya girmesi için bir 
teşvik işlevi görmüyor.

Hindistan nezdinde İran, nüfuzunu hem 
ekonomik hem de stratejik olarak açık deniz-
lerde genişletebileceğini kanıtladı. Ancak İran 
geleneksel olarak kendisini Batı’ya bağlamış 
durumdadır ve son zamanlarda Hindistan 
ile ilişkilerine zarar verecek bir şekilde Çin’e 
yaklaşmaktadır. Hindistan’da özellikle ge-
cikmiş veya başarısız olmuş müzakereler 
yüzünden sancılı yollardan geçerek oluşan 
bu farkındalık, Hindistan’ın İran’la daha ya-
kın bağlar kurma girişimlerinde bir yorgun-
luk hissi uyandırıyor gibi görünüyor. Bunlar 
İran-ABD açmazına uzun vadeli bir çözüm 
bulunana kadar Hindistan-İran ilişkilerinin 
hızının daha da yavaşlayabileceğini gösteren 
bazı sinyaller olarak değerlendirilebilir.

Bu makalede dile getirilen görüşler yazarların 
kendisine aittir ve İRAM’ın yayın politikasını 
yansıtmayabilir.

Üçüncü önemli konu Çabahar Limanı 
Projesi’dir. Hindistan özellikle Proje’nin 
gelişimi için yaptığı ilk yatırımdan sonra 
faaliyetini başlatması açısından önemli ge-
lişmelere imza attı. Hindistan’ın ilk taah-
hüdü 2003’teydi ve Liman nihayet 2016’da 
faaliyete geçirildi. ABD yaptırımlarının ya-
rattığı engellere rağmen iki ülke bu alanda 
kayda değer ilerleme gösterdi ve 2018’den 
beri bir Hint şirketi Limanda faaliyetlerini 
sürdürüyor. Hindistan Dışişleri Bakanlığına 
göre Temmuz 2020 itibarıyla Liman, 52’si 
son 12 ayda olmak üzere 82 gemiyi ve 12 
bin ton dökme yüke karşılık gelen toplam 
8.200 konteyneri etkin bir şekilde elleçledi. 
İki ülke, Limanı ekonomik olarak daha canlı 
kılmak ve Afganistan ile Orta Asya’nın kul-
lanımını artırmak için yeni yollar keşfediyor.

Hint stratejik söyleminde özellikle 
Pakistan’ın Gwadar Limanının geliştirilme-
sinde Çin’in katkısına bakıldığında Çabahar 
sıklıkla Hindistan için bir stratejik kazanç 
olarak nitelendirildi. Ancak İran, Çabahar 
Limanına herhangi bir stratejik boyut atfet-
mekten sakındı ve Çin de dâhil olmak üzere 
diğer ülkelere Limanın daha da gelişmesi için 
kapısını açmaya istekli olduğunu bildirdi. 
Çabahar Limanı çevresindeki gelişmelerle 
Çin’in varlığı ve yokluğu kadar Hindistan’ın 
katılımının derinliği de Hindistan ve İran 
arasında gelişen stratejik ortaklık açısından 
bazı sonuçlara yol açacaktır.

Önümüzdeki Yol

Hindistan-İran ilişkilerinin derinli-
ği, doğası ve gidişatının kapsamlı analizi, 
Hindistan’ın Orta Doğu’ya yönelik pers-
pektifinin yapısının da belirleyicisidir. Savaş 
yorgunu ABD’nin, Orta Doğu’daki gele-
neksel kıta ötesi dengeleyici rolüne gitgide 
daha fazla geri dönüşü olarak algılanan son 
gelişmeler; Rusya, Çin, Türkiye ve Hindistan 
gibi diğer güçlerin bölgede ilerleme kaydet-
mesi için bazı olanaklar yarattı. Savunma 
Bakanı ve Dışişleri Bakanı olan iki üst düzey 
Hindistan bakanı tarafından Tahran’a yapı-
lan son ziyaretler, Hindistan’ın oyunun için-
de kalma isteğinin bir göstergesidir.

Soğuk Savaş’ın bitişine ve gelişmiş 
Hindistan-ABD ortaklığına yol açan Hindis-
tan’ın ekonomik yükümlülüklerine rağmen 
geçen yüzyıldaki Hindistan-Rusya askerî or-
taklığı bozulmadan devam etmekte ve Rusya 
hâlâ Hindistan’ın öncelikli askerî tedarikçisi 
konumunda bulunmaktadır. Daha da önem-
lisi Hindistan; Çin, Türkiye ve İran’ın da 
katıldığı ve kendisinin katılımıyla beş ülke 

arasındaki benzersiz ortaklığı yansıtan Rus 
S-400 füze savunma sisteminin bir üyesi 
hâline geldi. Rusya’nın S-400 savunma siste-
minin transferinin ABD stratejik çıkarlarına 
aykırı olduğu gerçeği ve Hindistan’ın bu ku-
lübe üye olması Hindistan’ın Orta Doğu’da, 
İran’ın ana aktör olduğu bir bölgede, sırasıyla 
ABD ve Rusya liderliğindeki iki kamp arasın-
daki güç dengesindeki nihai eğilimine dair 
bir ipucu verebilir. Ancak bu uzun dönemli 
bir senaryodur.

Yakın gelecekte Hindistan’ın stratejik ve 
ekonomik konumunun, Orta Doğu’da İran’la 
ilişkilerini doğrudan etkileyen sınırlı bir rol 
sağlaması muhtemeldir. Hindistan’ın gücü 
arttıkça ve gücünü sınırlarından uzak böl-
gelerde kullanma kabiliyetine sahip oldukça 
dış politikasında bazı değişiklikler olacaktır. 
Ancak stratejik kaynaklarının büyük bir kıs-
mını talep eden iki düşman nükleer güç olan 
Çin ve Pakistan arasında kıstırılmış olması, 
Hindistan’ın denizaşırı manevra kabiliyetini 
kısıtlayabilir. Diğer bir kısıtlama da Çin’in 
aksine Hindistan’ın, İran’ın Hindistan ve Çin 
arasındaki tercihinde belirgin bir faktör olan 
BGMK’de daimî üyeliğe sahip olmamasıdır.

Hindistan’ın Orta Doğu’ya olan enerji 
bağımlılığına rağmen ekonomik yapısı onu 
daha çok Batı’ya bağlamaktadır. Hindistan’ın 
GSMH’sinin büyük bir kısmını, hedefi 
esas olarak Batı olan hizmet sektörü oluş-
turmaktadır. İran ile bağları geliştirirken 
Hindistan’ın risk değerlendirmesinde yer 
alan ABD de buna dâhildir. Bu durum, İran’a 
yönelik politikasının ya kararsız ya da ABD 
baskısına boyun eğmiş göründüğü bir senar-
yo yaratarak genellikle Hindistan’ın arzuları 
ve istekleri arasında bir uyumsuzluğa neden 
olmaktadır. Gerçek şu ki Hindistan’ın İran’la 
ilişkileri onun diğer ülkelerle olan ilişkileri 
gibi millî çıkarlarına dayanmaktadır.

Hindistan’ın aksine Çin, ham madde-
ye ve genişleyen pazarlara ihtiyaç duyduğu 
hızla gelişen bir imalat endüstrisine sahiptir. 
Bu, onun İran’la kurduğu bağlarda Amerikan 
yaptırımları riskini belirlemede etkili bir 
unsurdur. Dolayısıyla bu iki ülke, Orta 
Doğu’da oyunun kurallarını değiştirecek ve 
Hindistan-İran ilişkileri üzerinde daha da 
olumsuz etkileri olacak uzun vadeli bir ilişki 
kuracaktadır.

İran’a karşı cepheyi daha da sağlamlaştıran 
ve potansiyel olarak onu daha fazla izole eden 
İbrahim Anlaşmaları, Hindistan-İran ilişkile-
rinin gelişmesini daha da engelleyecek bir baş-
ka gelişmedir. Dahası Donald Trump, 2020 

MEVCUT BASKILARA 
RAĞMEN 
ARALARINDAKİ 
BAĞLARI 
KOPARMAMA 
KONUSUNDA 
ISRARLI BİR 
YAKLAŞIM 
SÜRDÜREN İRAN 
VE HİNDİSTAN, 
KARŞILIKLI 
İLİŞKİLERİNDE 
GERİLEME 
DÖNEMİNE TANIK 
OLMAKTADIR.
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Türkiye’nin operasyonları ile birlikte bir 
diğer önemli tehdit kaynağıdır.

•  PKK; Gare, Sinat, Haftanin, Metina, 
Avaşin, Zap, Hakurk ve Sincar bölgelerin-
de konuşlu durumdadır. Bunlar arasında; 
Sinat, Haftanin, Avaşin, Zap ve Hakurk 
kampları, Pençe harekâtları sonucunda 
ağır kayıplar yaşamıştır. 4 Kasım 2020’de 
ise Gare kampı bölgesinde KDP güçleri 
ile çıkan çatışma, PKK’nın bu alana yö-
nelik tehdit algısını artırmıştır. Bu nok-
tada PKK açısından Sincar bölgesindeki 
yapılanma, şu ana kadar büyük ölçekli 
darbe almayan tek konuşlanma alanıdır. 
Bu durum Sincar bölgesini, örgüt açısın-
dan daha stratejik ve kritik bir konuma 
yerleştirmektedir.

 Irak Merkezî Hükûmeti ve KDP 
Açısından PKK

•  Irak merkezî hükûmeti, PKK’yı ülke sı-
nırları içerisinde gayrimeşru bir güç ola-
rak algılamaktadır. Fakat buna rağmen 
Türkiye’nin Pençe harekâtlarına “ege-
menliğin ihlali” gerekçesiyle tepki gös-
termiştir. Bununla birlikte Irak hükûme-
tinden, bulunduğu bölgeleri terk etmesi 
yönünde PKK’ya çağrılar yapılmaktadır.

•  KDP, PKK’nın bölgede gayrimeşru bir 
güç olduğunu, bölgedeki PKK varlığının 
istikrar ve güvenlik sorunu yarattığını sa-
vunmaktadır. KDP’ye göre PKK; bölge 
halkına baskı ve şiddet uygulamakta, köy-
leri boşaltmakta ve Türkiye’nin bölgeye 
müdahalesine zemin oluşturmaktadır.

•  9 Ekim 2020’de KDP ve Irak merkezî 
hükûmeti arasında varılan mutabakatta, 
PKK’nın Sincar bölgesindeki varlığının 
sonlandırılması kararlaştırılmıştır.

 PKK’nın Propaganda Faaliyetleri ve 
Bölgedeki Toplumsal Etki Düzeyi

•  PKK, 2019 yılında Pençe harekâtlarının 
başlangıcı ve özellikle Nisan 2020’de 
Zine Werte olarak adlandırılan bölge-

KUZEY IRAK’TA PKK-KDP 
ÇATIŞMASI VE ANLAMI

Haber Analiz - 07.11.2020

Çağatay Balcı 4 KASIM 2020’DE, PKK’NIN IRAK’IN KUZEYİNDEKİ GARE KAMPI 
YAKINLARINDA KDP GÜÇLERİ İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA 1 PEŞMERGENİN 
HAYATINI KAYBETMESİ UZUN BİR SÜREDİR DEVAM EDEN PKK-KDP 
GERİLİMİNİ YENİ BİR SAFHAYA TAŞIDI.

PKK ve KDP Arasında Güncel İhtilaf 
Alanları.

•  PKK ve IKBY/KDP, kendilerini Kürt 
halkının temsilcisi olarak tanımlamak-
ta ve nitelendirmektedir. “Kürt Ulusal 
Birliği” hedefinin liderliği çerçevesinde 
PKK ve KDP arasında tarihsel bir reka-
bet söz konusudur.

•  Söz konusu liderlik rekabetinin fiziki 
boyutunda, Irak’ın kuzey alanı için hâ-
kimiyet mücadelesi mevcuttur. PKK 
açısından Irak’ın kuzeyi, sözde “Güney 
Kürdistan Parçası (Başur)” ve mücadele 
alanlarından bir tanesi olarak tanımlan-
maktadır. Bu bağlamda PKK, bölgedeki 
varlığını korumak ve geliştirmek ister-
ken KDP, PKK varlığını kendi egemen-
liğine dönük bir meydan okuma olarak 
algılamaktadır.

Şekil 1: PKK ve KDP Arasında İhtilaf Alanları

•  Uzun bir süredir devam etmekte olan 
ENKS-PYD/YPG Birlik Görüşmeleri, 
PKK-KDP ihtilafının önemli bir ala-
nıdır. KDP öncülüğündeki ENKS ile 
PYD/YPG arasında, sözde “ulusal bir-
lik” hedefi ile gerçekleştirilen görüşme-
ler, PKK’yı endişeye sevk etmiştir. PKK 
bu görüşmeleri, PYD/YPG üzerindeki 
kontrolünü yitirme endişesi ve KDP’nin 
Suriye’nin kuzeyinde de etkin güç olması 
kaygılarıyla takip etmiştir.

•  Sincar bölgesi, PKK-KDP ihtilafının en 
yoğun biçimde yaşandığı alanlardan bir 
tanesidir. Bu bölgede PKK iltisaklı YBŞ 
örgütü, DEAŞ ile mücadele ve Ezidileri 
koruma argümanıyla varlık göstermek-
tedir. KDP ise PKK’nın Sincar bölgesini 
ikinci bir Kandil hâline getirmesinden 
kaygılanmakta ve bu durumu kendisine 
yönelik bir tehdit olarak algılamaktadır.

Askerî-Stratejik Durum

•  PKK, sözde “Medya Savunma Alanları” 
olarak tanımladığı Irak’ın kuzey hattında, 
Türkiye’nin 2019 yılında başlattığı Pençe 
harekât dizisiyle savunma ve geri çekilme 
pozisyonuna geçiş yapmıştır. Türkiye’nin 
bölgedeki operasyonları ve askerî varlığı 
PKK için varoluşsal tehdit niteliğindedir.

 
 Şekil 2: PKK’yı Geri Çekilme Pozisyonuna İten  
 Süreç

•  KDP, “Parastin” isimli yapılanması ara-
cılığıyla bölgede PKK’ya karşı istih-
barat üstünlüğü sağlamış durumdadır. 
Bununla birlikte KDP, Nisan 2020 tari-
hinden beri bölgenin geniş bir kısmında 
askerî sevkiyat ve üslenme faaliyetleri-
ni artırmaktadır. Bu durum, PKK için 
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konusu iki tarafın da PKK’ya yönelik ola-
rak son dönemde ortaya koyduğu tavır, 
bu olasılığı son derece zayıflatmaktadır.

•  PKK’nın önündeki bir diğer seçenek 
KDP ile çatışmanın tırmandırılması yo-
luyla KDP’yi baskı altına alarak uzlaşma-
ya zorlamaktır. Fakat bu durum PKK’ya, 
kazanımdan çok kayıp olarak dönecektir. 
PKK’nın izleyebileceği bu strateji, ör-
gütün bu bölgede daha fazla kriminali-
ze olmasını; Irak merkezî hükûmeti ve 
KDP’nin örgüt ile mücadelesinin daha 
meşru bir zemine kavuşmasını berabe-
rinde getirecektir.

•  PKK için son alternatif ise İran ile iş 
birliği yolunun aranması olacaktır. Zira 
Türkiye ve Suriye hatlarına geçiş yapama-
yan, Irak’ta ise sıkışmışlık yaşayan PKK 
için İran hattı, âdeta bir “yaşam alanı” 
niteliğindedir. Karabağ’da çatışma duru-
munun ortaya çıkması ile birlikte PKK 
militanlarının Ermenistan saflarında yer 
almaya başlaması, İran hattının güvenli 
bir transit hat olarak kullanılabileceğini 
de göstermiştir.

de kendisine yönelik olarak gerçekleş-
tirilen operasyonun ardından KDP’yi 
hedef alan propaganda faaliyetlerine 
başlamıştır.

•  Bu süreçte KDP’ye yönelik olarak “iha-
net” vurgusunu kullanmıştır. PKK yö-
neticilerinin açıklamalarında KDP; 
“Kürtlerin kazanımlarına ihanet eden, 
düşman Türkiye ile iş birliği yapan” bir 
güç olarak konumlandırılmıştır. Bu çer-
çevede PKK tarafından, KDP-Türkiye 
iş birliğine işaret edilerek “Düşmanla iş 
birliği yapan herkes hedefimizdir.” açık-
laması yapılmıştır. PKK ayrıca KDP’nin 
2014 yılında Ezidilere de ihanet ettiği-
ni iddia ederek Sincar bölgesinde ko-
nuşlanmasının doğal bir hak olduğunu 
savunmaktadır.

•  PKK’nın söz konusu propaganda fa-
aliyetlerinde ikinci hedef ise Türkiye 
olmuştur. Bu bağlamda Türkiye; “işgal-
ci güç, sivillere yönelik saldırı, Kürtler 
arasında bölünme yaratma” gibi farklı 
ithamlarla kodlanmıştır. Bununla birlikte 
PKK, Türkiye’ye karşı yerel Arap halkını 
da harekete geçirmeye çabalamıştır.

•  PKK’nın propaganda faaliyetleri sonu-
cunda Irak’ın kuzeyinde yaşayan yerel 
halkın bir bölümü, KDP ve Türkiye’yi 
protesto adına gösteriler düzenlemiş-
tir. Bunlar arasında 20 Haziran 2020’de 
Şeladiz bölgesindeki protesto gösterileri 
bölgede, PKK’nın propaganda ve etki gü-
cüne dair bir görünüm sunmuştur.

 Değerlendirme

•  PKK ve KDP arasında, 4 Kasım 2020 
itibarıyla sıcak çatışmaya dönüşen ihti-
laf durumunu yaratan sebepler varlığını 
korumaktadır. Bu durum, çatışma du-

rumunun münferit bir hadiseden ibaret 
olmayacağını göstermektedir.

•  Askerî-stratejik açıdan son derece zayıf 
bir konumda olan PKK için alternatif-
lerden bir tanesi, KDP ve Irak merkezî 
hükümeti ile uzlaşma yolunun aranma-
sıdır. Bu çerçevede PKK, “ulusal birlik” 
ve “Kürtler arasında iç savaşı önleme” ar-
gümanlarını öne sürebilecektir. Fakat söz 

Şekil 3: PKK’nın Propaganda Mesajlarındaki İthamlar  ve Çağrılar
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lirine ihtiyacı duymaktadır. Bu durumda en 
büyük müttefiki olan İran, altın karşılığında 
ülkedeki rafinelerin onarımını sağlamaktadır.

Sonuç

ABD’nin arkabahçesi olarak tanımlanan 
Latin Amerika ülkelerinden Venezuela, İran 
için cazip bir coğrafi konuma sahiptir. İran’ın 
bu ülkeye füze satma ihtimali düşünüldü-
ğünde bu füzelerin menzilinin ABD’ye de 
uzanacağı gerçeği göz ardı edilemez. Nitekim 
Amerikalılar da İran’ın balistik füzelerinin 
Karakas’a konuşlanması hâlinde Porto Riko, 
Karayip Denizi, Florida eyaletinin tamamı, 
Georgia ve Alabama eyaletlerinin güney kıs-
mının füzelerin menzil alanına gireceğinden 
endişe duymaktadır. Dolayısıyla Venezuela, 
sadece İran için ticari bir ortak olmakla kal-
mayıp artık ABD’nin ulusal güvenliğine 
tehlike yaratabilecek bir ülke konumunda 
olacaktır. ABD’nin yeni başkanının seçildiği 
bu dönemde silah ambargosunun da kalkma-
sıyla İran’ın savunma stratejisini Amerika’ya 
karşı çok yönlü bir şekilde yürüteceğini söy-
lemek mümkündür.

CEVAD ZARİF’İN 
VENEZUELA ZİYARETİ

Haber Analiz - 07.11.2020

Deniz Caner VENEZUELA’NIN, İRAN’A UYGULANAN BM SİLAH AMBARGOSUNUN 
EKİM AYINDA KALKMASINDAN SONRA İRAN’IN ULUSLARARASI 
ARENADA SİLAH TİCARETİ YAPABİLECEĞİ BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ 
OLMASI İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 
resmî temaslarda bulunmak üzere 
yaptığı Latin Amerika ziyaretinde 
4 Kasım’da ilk durak olan Karakas’a 
gitti. Ertesi gün Venezuelalı meslek-

taşı Jorge Arreaza ile birlikte gelişen modern 
dünyanın savunmasında Venezuela ve İran 
konulu ortak bir toplantıya katıldı. Zarif bu 
kapsamlı Latin Amerika gezisinde daha son-
ra Küba’ya ve Cumhurbaşkanı Luis Arce’nin 
yemin törenine katılmak üzere Bolivya’ya 
gitti.

Zarif ’in Venezuela’daki resmî temasla-
rında öne çıkan başlık, 2020 ABD Başkanlık 
Seçimlerinden iki gün sonra yaptığı açıkla-
mada yer buldu. Zarif, “ABD hükûmetinin 
artık dünyada olanları kontrol edemeyeceği-
ni ve diğer ülkelere, vatandaşlarının haklarını 
nasıl koruyacaklarına dair direktif vereme-
yeceğini” vurguladı. Zarif, Venezuela Devlet 
Başkanı Nicolas Maduro ile olan görüşme-
sinde ayrıca “Batı hegemonyasının sona erdi-
ğini” de söyledi. Zarif ’in bu cesur çıkışı ikili 
ilişkilerdeki canlanmanın hız kazanacağını 
ve bu ilişkilerin gelecekte silah sanayisini de 
içereceğini göstermektedir.

Ziyarette Odak Nokta

Venezuela’nın, İran’a uygulanan BM silah 
ambargosunun ekim ayında kalkmasından 
sonra İran’ın uluslararası arenada silah tica-
reti yapabileceği birkaç ülkeden biri olması 
iki ülkenin ilişkileri açısından önemlidir. 
Her ne kadar Venezuela Dışişleri Bakanı 
Jorge Arreaza şu ana kadar İran füzelerini 
satın almayı planlamadıklarını söylese de 
gerekli gördüklerinde satın alma hakkını 
kendilerinde saklı tuttuklarını ifade etmişti. 
Yine Zarif bu minvalde bir açıklama yaparak 
“Füzelerle gelecek bir gemi henüz yok ama 
gerekli olduğunda bunu yapacağız ve kimse 
bunu yasaklayamaz.” şeklinde açıklamalarda 
bulunmuştu.

İki bakanın bu açıklamalarını ABD baş-
kanlığına Biden’ın seçilmesi olasılığını göz 
önünde bulundurarak değerlendirmek doğ-

ru olacaktır. İran’ın Latin Amerika’daki or-
taklarıyla ilişkilerini ön planda tutmaya çalış-
tığı görülmektedir. ABD ise buna karşı keskin 
bir duruşunun olduğunu ekim ayı sonunda 
göstermişti. ABD’nin Venezuela Özel Elçisi 
Elliott Abrams, İran’ın Venezuela’ya uzun 
menzilli füze satması durumunda bunları 
imha edeceklerini söylemişti. Ayrıca ABD 
Kongresinin bazı üyeleri birkaç gün önce 
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mek-
tup yazarak İran ile Venezuela’nın ilişkileri-
nin gelişmesi hakkında uyarıda bulunmuştu. 
ABD’li temsilciler bu mektupta, İran’dan 
Venezuela’ya füze gönderildiği iddialarına 
yer vermişti. ABD’de şekillenecek olan yeni 
hükûmetin İran-Venezuela ortaklığına ne 
kadar tolerans göstereceğini şimdiden kestir-
mek zor olsa da Biden’ın, seçildiği takdirde 
ilk etapta İran siyasetini itidalli yürütmeye 
yöneleceğini söylemek mümkündür.

İran-Venezuela Ortaklığı

İran ve Venezuela bugüne kadar ABD’nin 
ağır yaptırımlarına karşı dayanışma hâlinde 
olmuştur. Venezuela, İran’ın Latin Amerika 
bölgesinde uzun zamandır ikili, bölgesel 
ve uluslararası sektörlerde kapsamlı iş bir-
liğine sahip siyasi ortaklarından biridir. İlk 
defa 2001 yılında Venezuela Devlet Başkanı 
Hugo Chavez’in Tahran’a gitmesiyle iki 
ülke arasında yakın ilişkiler gelişmiş ve her 
iki ülkenin devlet başkanları düzenli olarak 
ziyaretlerde bulunmuştur. Bu süre zarfın-
da başta enerji, sanayi ve finans alanlarında 
olmak üzere çok sayıda iş birliği anlaşmaları 
imzalanmıştır. Her iki ülke de ilişkilerinde 
pragmatik davranmıştır. Ne var ki ABD yap-
tırımları nedeniyle ekonomik baskı altında 
olduklarından iki ülkenin de çok fazla ticaret 
ortağı seçeneği bulunmamaktadır. İran Orta 
Doğu’da az sayıda da olsa müttefike sahip-
ken Maduro hükûmeti ile çalışmaya istekli 
çok sayıda ülke olduğunu söylemek müm-
kün değildir. Özellikle IMF’den bile kredi 
alamayan Maduro hükûmeti, ülkedeki eko-
nomik krizi aşmak için daha fazla petrol ge-
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Körfezi’nin en önemli petrol üreticilerin-
den olan Suudi Arabistan, Trump’ın ener-
ji politikasından en çok rahatsızlık duyan 
ülkelerden biri olmuştur. Suudi Arabistan, 
ABD’nin petrol piyasalarını manipüle ede-
bilen bir ülke hâline gelmesinden oldukça 
rahatsız olmuş, benzer şekilde Trump yö-
netimi de Suudi Arabistan’ın OPEC nez-
dinde yürüttüğü politikalardan memnun 
kalmamıştır. Dolayısıyla petrol üretimi ko-
nusunda ABD ve Suudi Arabistan arasın-
da devam eden bu örtülü rekabetin Biden 
Dönemi’nde devam edip etmeyeceği be-
nimsenecek enerji politikasına bağlı olarak 
şekillenecektir. Bu durum ise OPEC’in iki 
büyük üyesi olan İran ve Suudi Arabistan 
arasında bir iş birliği siyasetini tetikleme 
potansiyeli yaratmaktadır. Dolayısıyla 
ABD seçimlerinin sonuçlarına ve yeni se-
çilen Başkan ve ekibinin olası İran siyase-
tine bir de enerji perspektifinden bakmak 
giderek önem kazanmaktadır.

ABD’NİN ENERJİ POLİTİKASININ 
İRAN’A ETKİSİ

Haber Analiz - 09.11.2020

Dr. Bilgehan Alagöz PETROL VE DOĞAL GAZ KONUSUNDA ENERJİ DEVİ OLAN 
ABD’NİN SEÇECEĞİ ENERJİ POLİTİKASIYLA İRAN’IN 
DOĞRUDAN ETKİLENMESİ VEYA DAHA OLUMLU BİR 
DÖNEM GEÇİRMESİ İHTİMAL DÂHİLİNDEDİR

ABD seçimlerinin sonuçları 
pek çok açıdan Orta Do-
ğu’yu ve de İran’ı ilgilendir-
mektedir. İran bağlamında 
en çok gündeme gelen konu 

Nükleer Anlaşma olsa da esasen başka bir 
konu daha vardır ki o da İran’ı uzun vadede 
yakından ilgilendirecek olan ABD’nin yeni 
dönemde nasıl bir enerji politikası benimse-
yeceği hususudur. Nitekim bu konu seçimle-
rin kaderini tayin eden önemli konulardan 
biridir. İki başkan adayının enerji politikaları 
kampanya döneminde oldukça tartışılmıştır. 
Peki, başkanlığı resmî olmayan açıklamalarla 
ilan edilmiş olan Joe Biden ve selefi Başkan 
Donald Trump’ın enerji politikaları arasın-
daki fark nedir?

Trump, başkanlığının ilk döneminde 
Önce Amerika Enerji Planı (America First 
Energy Plan) adıyla bir enerji ajandası be-
lirlemiştir. Enerji bağımsızlığı hedefine 
odaklanan bu politika, ABD’nin on yıllar-
dır ilk kez tükettiğinden daha fazla enerji 
ihraç etmeye hazır olduğu bir döneme eri-
şilmesi ile ortaya çıkmıştır. Biden ise yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına odaklı, fosil 
kaynaklara dayalı tüketimi azaltan temiz 
enerji politikasını benimsemiştir ve Obama 
Dönemi’nde oluşturulmuş olan Yeşil Yeni 
Mutabakat (Green New Deal) politikasına 
devam edileceğini ilan etmiştir. Biden’ın bu 
yönde hareket etmesinin önemli sebeple-
rinden biri seçmen davranışlarıdır. Data for 
Progress’in Mart 2019’da ABD’li seçmen-
ler arasında çevrim içi olarak gerçekleştir-
diği araştırmaya göre ABD seçmenlerinin 
%59’u Yeşil Yeni Mutabakat’ı desteklemek-
te ve sadece %28’i buna karşı çıkmaktadır. 
Önemli bir oy potansiyeli olan Y kuşağının, 
bu politikayı diğer kuşaklardan seçmenle-
re göre daha fazla desteklemesi ise dikkat 
çekicidir. Y kuşağı seçmenlerinin %66’sı-
nın destek veriyor olması Demokrat Parti 
Adayı’nın Yeşil Yeni Mutabakat’ı daha fazla 
ön plana çıkarmasının temel sebeplerinden 
biri olmuştur.

Öte yandan seçimlere kısa bir süre kala 
iki aday arasındaki temel tartışma, Biden’ın 
Yeşil Yeni Mutabakat politikası kapsamın-
da ABD’yi en önemli petrol ve doğal gaz 
üreticisi hâline getiren hidrolik çatlatma 
(fracking) yöntemini yasaklayıp yasakla-
mayacağı olmuştur. Biden son konuşma-
larında böyle bir yasaklama yapmayaca-
ğını belirtse de Başkan Yardımcısı Adayı 
Kamala Harris’in bu yönde açık beyanları 
söz konusudur. Ne var ki sonradan yaptığı 
açıklamalarda Harris, bu ifadeleri reddet-
miştir. Biden yönetimi eğer hidrolik çat-
latma yöntemini kullanmaya devam ederse 
ABD, petrol ve doğal gaz konusunda enerji 
devi olmayı sürdürecek ve bu da en önemli 
petrol ve doğal gaz üreticisi olan Körfez ül-
keleri ile İran’ı doğrudan etkileyecektir.

Trump Dönemi’nde Suudi Arabistan 
ve ABD ilişkileri her ne kadar yakın gö-
zükse de esasen son dönem için bunu 
söylemek pek mümkün değildir. Basra 
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3 Kasım 2020 tarihinde kıran kıra-
na bir rekabetle gerçekleşen ABD 
seçimleri, oyların büyük çoğunlu-
ğunu alan Joe Biden lehine sonuç-
landı. Seçim sürecinde İran’da başta 

döviz olmak üzere birçok piyasa, seçim sonuç-
ları açıklanana kadar oldukça hareketliydi. 7 
Kasım’da net sonuç açıklanınca İran piyasa-
larında olumlu hareketlenmeler gözlemlendi. 
Döviz piyasasında dolar/tümen kuru 24,7 bin 
tümeni ve 18 ayar gram altın ise 1,13 milyon 
tümeni gördü. Otomobil fiyatlarında ise orta-
lama 15-20 milyon tümen arası bir düşüş ger-
çekleşti.

Son dönemde Donald Trump başkanlı-
ğındaki ABD yönetimi, maksimum baskı poli-
tikalarıyla İran’ı ekonomik yönden baskılamış 
ve bu baskı sonucu döviz, değerli maden, em-
tia, konut ve otomobil piyasalarında rekor se-
viyeler test edilmişti. Rekor seviyelerin görül-
mesi, İran’ı zorlu bir çıkmaza sokmuş ve İran, 
umudunu ABD seçimlerine bağlamıştı. ABD 
seçimlerinden önce hem Merkez Bankasının 
şeffaf ve anlamlı adımları hem de seçimin 
Biden lehine sonuçlanma ihtimalinin fazla 
olması dolar/tümen kurunu yaklaşık 32 bin 
seviyesinden 28 bin seviyesine getirmişti. Her 
ne kadar Merkez Bankası üzerine düşen görevi 
yapsa da piyasanın gözü ABD seçimlerindey-
di. Ancak başta Devrim Rehberi Hamenei 
olmak üzere İranlı yöneticiler, ABD seçim so-
nuçlarının kendilerini etkilemeyeceğini ve her 

iki aday için de aynı beklentilere sahip olduk-
larını belirterek İran’ın kendi başının çaresine 
bakması gerektiğini birçok kez vurguladı.

3 Kasım’da seçim sonuçlarının açıklan-
dığı andan itibaren başlangıçta Demokrat 
aday Biden önde olsa da ilerleyen vakitlerde 
kritik eyaletlerin sonuçlarının açıklanmasıyla 
Cumhuriyetçi aday Trump’ın şansı oldukça 
arttı. Buna ilave olarak Trump’ın seçim so-
nuçlarına sert bir şekilde itiraz etme olasılığı 
da hesaptaydı. Bu süreçte dolar/tümen kuru 
30 bin bandına oldukça yaklaşmış ve İran pi-
yasalarını oldukça endişelendirmişti. Ancak 
Biden’ın bazı kritik eyaletlerde öne geçmesi, 
seçimlerin onun lehine sonuçlanması beklen-
tisini kuvvetlendirdi ve dolar/tümen kuru 27 
bin kanalına girdi.

7 Kasım’da Biden’ın önemli eyaletlerde 
rakibinin önüne kıl payı geçmesi, yeterli de-
lege sayısına ulaşmasının önünü açtı. AP’ye 
göre (The Associated Press) Biden, delegele-
rin 290’ını, Trump ise 214’ünü topladı. Seçim 
sonuçlarının Biden lehine olması, İran piya-
salarında düşüşlere sebep oldu. Seçim verisi 
hızlı bir şekilde piyasalarda fiyatlanarak dolar/

tümen kuru 29 bin tümenden 24 bin tümen, 
18 ayar gram altın 1,241 milyon tümenden 
1,135 milyon tümen seviye lerine düştü. Buna 
ilave olarak İran’ın ikinci elde en çok rağbet 
gören otomobili Saipa Pride 131 SE’nin fiyatı 
ortalama 125 milyon tümenden 112 milyon 
tümene düştü. Ancak Tahran Borsası, olumlu 
gelişmelere rağmen düşüşünü sürdürmekte-
dir. Aslında Biden’ın kazanması bir anlaşma 
ihtimalini artırdığı için borsa endeksinin de 
artması gerekmekteydi. Fakat borsa endeksi, 4 
Kasım’da 1,290 milyon tümenken 8 Kasım’da 
1,240 milyon tümene düştü.

Peki Ne Olacak?

Biden başkanlığındaki ABD’nin İran pi-
yasalarına etkisi kısa ve orta vadede hiç şüphe 
yok ki olumlu olacaktır. Zaten görüldüğü üze-
re İranlı yöneticilerin “kayıtsız” tavrına rağmen 
piyasalar Biden’ın galibiyetini olumlu şekilde 
fiyatladı. Ancak uzun vadede bu durumun de-
vam edebilmesi için ABD tarafından Nükleer 
Anlaşma’ya bir dönüş veya yeni bir anlaşma-
nın net sinyallerinin verilmesi ve bu anlaşma 
hakkında kesin bir sonuca varılması gerekmek-
tedir. Lakin Biden’ın İran ile anlaşması birden-
bire gerçekleşmeyecektir. Anlaşma sürecinde 
ABD ve İran arasındaki ilişkilerin boyutu 
İran piyasalarını mutlak şekilde etkileyecek-
tir. Buna ilave olarak endojen değişkenler söz 
konusu olmaktadır. İran’da Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani’nin ikinci dönemi de gelecek 
yılda sona erecek ve ardılı olan cumhurbaşka-
nının siyasi kimliği de İran piyasalarını ABD 
ile ilişkiler aracılığıyla etkileyecektir. Ayrıca 
Trump’ın İran ekonomisine verdiği tahribat, 
uzun dönemde iyileşmeyebilir ve hatta mev-
cut kronik sorunların yanında yeni kronik 
sorunlara da yol açabilir. Bu sebeple İran iç si-
yasetindeki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler İran 
piyasalarını uzun vadede etkisi altına alacaktır.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİN 
İRAN PİYASALARINA ETKİSİ

Haber Analiz - 09.11.2020

Birkan Kemal Ertan ABD’DE OYLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU ALARAK BAŞKANLIK 
YARIŞINI KAZANAN BIDEN, İRAN PİYASALARININ OLUMLU 
YÖNDE HAREKETLENMESİNİN ÖNÜNÜ AÇTI.

Temmuz 2020’den İtibaren Dolar/Tümen Kuru Kaynak: Bonbast

Döviz veya Emtia Tipi 3 Kasım (Tümen) 7 Kasım (Tümen)
Dolar/Tümen 29,1 bin 25,3 bin
18 Ayar Gram Altın 1,241 milyon 1,135 milyon
Saipa Pride 131 SE 125 milyon 112 milyon

Seçimden Önce ve Sonra Fiyatlar Kaynak: Bonbast
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lerine giden süreçte, Anayasayı Koruyucular 
Konseyi pek çok ılımlı/reformcu aday adayı-
nı diskalifiye etti. Devrim sonrasının en dü-
şük katılımlı seçimi olsa da, meclis seçimleri 
meclisin dörtte üçünün muhafazakârların 
eline geçmesiyle sonuçlandı. Müesses nizam 
benzer bir süreci Haziran 2021’de yapıla-
cak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 
tekrarlama hazırlığında. Nükleer anlaşmada 
yaşanan hezimet ve ekonominin içinde bu-
lunduğu zor durum, Ruhani hükümetinin 
itibarını önemli ölçüde zedeledi. Bununla 
bağlantılı olarak, reformcu ve ılımlı tabanda 
bir hoşnutsuzluk ortaya çıktı ve bu durum 
ülkede anayasal süreçlerle gerçekleşecek bir 
değişime olan inancı da giderek zayıflattı. 

İranlı yetkililerin “ABD seçimlerinin 
sonuçları bizi etkilemez” söylemi ger-
çeği yansıtmamakla birlikte, Beyaz 
Saray’a kimin oturacağı Tahran’daki 
birçok siyasi aktör, askerî elitler, aka-

demisyenler, araştırmacılar ve hepsinden 
öte toplum tarafından merakla takip edildi. 
Zira Donald Trump’ın Mayıs 2018’de nük-
leer anlaşmadan çekilerek İran’ı kapsamlı 
yaptırımlarla karşı karşıya bırakması, devlet 
kadar toplumu da zor duruma düşürmüş-
tü. Trump’ın izlediği dış politikadan hem 
ekonomik hem de güvenlik bağlamında bu 
kadar etkilenen başka bir ülke olmamıştır. 
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs 
Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD 
tarafından Bağdat havalimanı yakınlarında 
gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu öldü-
rülmesi, ABD-İran geriliminin en kritik aşa-
malarından biriydi.

ABD’de resmî olmayan sonuçlara göre 
Joe Biden seçimlerin galibi oldu. Trump ise 
şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda, seçim 
sonuçlarını yüksek mahkemeye taşıyacağını, 
seçimlere hile karıştığı yönündeki iddiaları-
nın arkasında olduğunu söylüyor. Seçimleri 
Biden kazanmış olsa da, Trump’ın önünde, 
başkanlığı devretmek için yaklaşık iki buçuk 
aylık bir süreç var. Bu süre zarfında Trump’ın, 
kendisiyle masaya oturmamış Tahran yö-
netimini daha çok cezalandırmak amacıyla, 
yaptırımların çerçevesini genişletme ihtimali 
yüksek. Trump’ın Tahran’la müzakere şan-
sı bulunmuyor. Zira Tahran yönetimi hem 
ülkenin çok ağır maddi kayıplar vermesine 
neden olan, hem de Kasım Süleymani’nin öl-
dürülmesinden sorumlu olan Trump yöneti-
miyle müzakere masasına oturmayacaktır.

İran’ın İç Dengelerini Etkileyen 
Dinamikler

Ruhani hükümetinin Temmuz 2015’te 
P5+1 ülkeleriyle (Çin, Fransa, Rusya, ABD, 
İngiltere + Almanya) imzaladığı ve 2016 yı-
lında hayata geçen Kapsamlı Ortak Eylem 

Planı (KOEP), bir yandan İran ile ABD ara-
sında devrimden bu yana süre gelen gerilimi 
aşamalı bir şekilde azaltabilme, öte yandan 
İran’ın uluslararası topluma entegrasyonunun 
önünü açma potansiyeline sahipti. Hükümet 
kanadının anlaşmayı, devrimden bu yana 
uluslararası toplumla süregelen gerilime son 
verecek bir normalleşme aracı olarak gör-
mesi, fakat diğer taraftan müesses nizamın 
bu normalleşme çabalarını “düşmanın sızma 
operasyonu” olarak değerlendirmesi, İran’da 
iki farklı yaklaşım ortaya çıkardı. Anlaşmanın 
İran ekonomisinin dünya ekonomisiyle en-
tegrasyonunu sağlama potansiyeli göz önüne 
alındığında, siyaseti ve ekonomiyi önemli 
oranda kontrolü altında tutan müesses nizam, 
kontrolü kaybedeceği kaygısını yaşamaya 
başladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Ruhani, 
anlaşma sayesinde ülkenin elde edeceği mad-
di kazanımların yanı sıra, Hamaney sonrası 
kendisi için devrim rehberliği şansı oluştur-
ma çabasındaydı. Zira devrim rehberi olmak 
Ruhani’ye, ülkenin temel politikalarını be-
lirleyen en yüksek siyasi otorite olarak, nük-
leer anlaşma ile başlayan sürecin uluslararası 
topluma entegrasyonla tamamlanması fırsa-
tını sağlayacaktı. Bu ihtimal, Cumhurbaşkanı 
Ruhani başta olmak üzere, hükümet üyeleriy-
le müesses nizam arasında sıkı bir mücadele-
yi intaç etti. Ancak nükleer anlaşma ile İran’a 
önemli tavizler verildiğini savunan Trump’ın 
anlaşmadan çekilmesi her ne kadar İran için 
birtakım riskler barındırmış olsa da, bu süreç-
ten kazançlı çıkan taraf, ülkenin kaderini elin-
de bulunduran müesses nizam oldu. Yaşanan 
tüm olumsuzluklardan ise hükümet kanadı 
sorumlu tutuldu; hatta kimi radikal çevreler 
Cumhurbaşkanı Ruhani ile Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif ’in sadece istifasını istemekle kal-
mayarak idam ile yargılanmaları gerektiğini 
bile dile getirdiler.

Müesses nizam, yasama ve yürütme erk-
lerini de tamamen kontrolü altına almak için, 
elindeki aygıtlarla seçim mühendisliğine so-
yunmuş durumda. Şubat 2020 meclis seçim-

İRAN İÇİNDE HEM 
DEVLET HEM 
TOPLUM NEZDİNDE 
YAŞANAN YOĞUN 
VE GERGİN BİR 
ATMOSFERE 
DENK GELEN 
ABD SEÇİMLERİ, 
İRAN DEVLET 
ADAMLARININ 
AÇIKLAMALARININ 
AKSİNE, GENİŞ BİR 
KİTLE TARAFINDAN 
ÇOK YAKINDAN 
TAKİP EDİLDİ.

Görüş - 10.11.2020

Mehmet Koç

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİN 
İRAN İÇ DENGELERİNE ETKİSİ
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edecek daha sert adımlar atarak yaptırımla-
rın çerçevesini genişletmeli.

Müesses nizamın yeni ABD yönetimiyle 
müzakere yoluna girmesi, yukarıda belirtil-
diği üzere, ancak Hamaney’in “Hizbullahi” 
(yani kendisine sıkıca bağlı) bir yönetimin 
müzakere masasına oturmasına müsaade 
etmesiyle mümkün olacaktır. İran adına mü-
zakereleri yürütecek yeni heyetin bir kısmı 
(deneyimli oldukları için) mevcut heyetten, 
diğer kısmı ise yeni iktidarın karakterine uy-
gun yeni isimlerden oluşturulacaktır. Yeni 
müzakere heyetinin başında Cevad Zarif ’in 
olması şaşırtıcı olmayacaktır. Zarif ’in yeni 
hükümette dışişleri bakanlığı pozisyonunu 
koruma ihtimali de mevcut.

İki ülke arasındaki müzakereler, ABD’nin 
anlaşmaya dönüş süreci ve (Trump’ın anlaş-
madan çekilmesine karşın) İran’ın kademeli 
bir şekilde anlaşmada askıya aldığı taahhüt-
leri tekrar nasıl hayata geçireceği hususun-
da olacaktır. Bu fırsattan istifade ile balistik 
füzelerin durumu ve İran’ın bölgedeki yayıl-
macı faaliyetleri konusunda da birtakım mü-
zakereler gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle 
İran üzerindeki ekonomik baskılar hafiflemiş 
olacak ve toplumda da nispi bir rahatlama 
sağlanmış olacaktır.

Sonuç olarak, müesses nizam ABD’nin 
İran’a yönelik politikalarının değişmediğini, 
demokrat ya da cumhuriyetçi iktidarların 
sadece yöntemde farklılık gösterdiğini savu-
nuyor. Müesses nizama göre, ABD’deki her 
iki partinin de nihai amacı İran’da bir rejim 
değişikliği gerçekleştirmek. Dolayısıyla her 
iki liderin politikalarına karşıt nitelikte po-
litikalar geliştirmeyi hedefleyerek ülke iç 
dinamikleri de bu esasa göre belirlemekte. 
Bu doğrultuda, Trump’ın başkanlığının son 
döneminde artması öngörülen ekonomik 
baskılardan kaynaklanacak halk ayaklanma-
larını kontrol altında tutmak için hazırlık-
lara devam eden müesses nizam, Biden’ın 
başkanlığı döneminde Ruhani hükümeti ve 
reformcu çevreleri kontrol altında tutmak 
ve 2021 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mü-
hendisliğe giderek gönlüne uygun bir iktidarı 
iş başına getirmek niyetinde. Dolayısıyla İran 
ile ABD arasında yeni bir müzakere masası-
nın kurulması, ancak bu iktidar değişikliği 
yaşandıktan sonra mümkün görünüyor.

Bu makale ilk olarak 9.11.2020 tarihinde 
Anadolu Ajansında yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/abd-bas-
kanlik-secimlerinin-iran-ic-dengelerine-etki-
si/2037140.

Bir yandan hükümete destek veren tabanda 
meydana gelen hoşnutsuzluklar, diğer yan-
dan yaptırımlar ve yeni tip koronavirüsün 
(Kovid-19) etkisiyle daha çok hissedilen 
ekonomik baskılar, şehirlerde protesto riski-
ni de artırmakta.

Ülke içinde hem devlet hem toplum 
nezdinde yaşanan bu yoğun atmosfere denk 
gelen ABD seçimleri, yukarıda da belirtil-
diği üzere, İran devlet adamlarının açıkla-
malarının aksine, geniş bir kitle tarafından 
yakından takip edildi. Devrim Rehberi Ali 
Hamaney’in “Kim seçilirse seçilsin siyaseti-
mizde bir değişiklik meydana gelmeyecek-
tir” vurgusu İran’ın ne savaş ne müzakere 
stratejisini sürdürmeye kararlı olduğunu 
gösterse de, Biden’ın maksimum baskı poli-
tikasından vazgeçmesi durumunda, İran da 
bu stratejisini gözden geçirecektir.

Biden’ın Başkanlık Döneminde 
İran’a Dair Muhtemel Senaryolar

Yukarıda işaret edilen hususlar kapsamın-
da, ülke içerisinde hükümetle müesses nizam 
arasında yaşanan gerilimin dar bir kapsamda 
tekerrür etmesi ihtimali epey yüksek. Biden 
petrol veya petrokimyanın bazı kalemlerine 
yeniden satış izni vermesi veya İran’ın banka-
cılık sisteminin küresel finans sistemi ile en-
tegrasyonu üzerine yeni görüşmelere zemin 
hazırlayabilir. Bu durum Ruhani hükümetini 
pek çok alanda rahatlatacağı gibi, İran toplu-
munun da hükümete olan desteğini tazele-
yecektir. Öte yandan hükümet ve ABD mü-
zakerelerinin İran’da 2021 cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinden önce mi, yoksa sonra mı yapı-
lacağı hususunda, müesses nizam ve hükümet 
karşı karşıya gelecektir.

Biden’ın iktidara geldiği takdirde nükleer 
anlaşmaya döneceğine dair vaadini kısa süre-
de gerçekleştirmesi mümkün görünmüyor. 
Bununla birlikte, Biden’ın seçimi kazanmış 
olması, ilk etapta İran ekonomisi üzerinde 
olumlu bir psikolojik etki yarattı. Başta dö-
viz, borsa ve otomotiv sektörleri olmak üze-
re olumlu işaretler geldi ve piyasalara iyimser 
bir atmosfer hâkim olmaya başladı.

İran’da 18 Haziran 2021’de düzenlenecek 
olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hazır-
lıkları, Biden’ın görevi devralacağı 20 Ocak 
2021’den itibaren hız kazanacaktır. ABD’nin 
anlaşmadan çekilmesiyle önemli güç kaybına 
uğramış olan Ruhani hükümeti ve hükümet 
tabanında yaşanan erozyon, Biden’ın sağla-
yacağı birtakım tavizlerle toparlanma süreci-
ne girecektir. Haziran ayındaki seçimlerden 
umudunu kesmiş olan reformcu ve ılımlı 
kanadın seçimlere katılım gösterip gösterme-
yeceğini, Biden’ın vereceği tavizler, müesses 
nizamın bu tavizleri yeniden “ABD’nin İran’a 
sızma girişimi” şeklindeki okuma ihtimali ve 
bu ihtimal gerçekleşirse geliştireceği tedbirler 
ve ortaya koyacağı sınırlandırmalar belirleye-
cektir. Müesses nizam seçimlere katılımı artır-
mak amacıyla, pek kazanma ihtimali olmayan, 
düşük profilli bazı reformcu adaylara onay ve-
rebilir. Bu durum bazı ılımlı çevreleri sandık 
başına götürebilir; ama toplumun büyük bir 
kesimini ikna etmek için yeterli olmayacaktır.

ABD’nin uluslararası toplumun deneti-
minde imzaladığı bir anlaşmadan çekilmiş 
olması, müesses nizam nezdinde ABD’ye 
dair var olan güvensizliği iyice pekiştirmişti. 
Dolayısıyla Biden yönetimi Tahran ile ma-
saya oturmak isterse ya güven oluşturucu 
adımlar atmalı ya da Tahran’ı buna mecbur 
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Karabağ çatışmaları İran’da 
siyaset, medya ve toplumun 
belli bir kısmında olduğu 
kadar düşünce kuruluşla-
rında da büyük yankı buldu. 

Çatışmaların başladığı ilk günlerde İran’ın 
resmî makamlarından taraflara acilen ateş-
kes ve sorunu müzakere yoluyla çözme 
çağrısı gelmişti. İran düşünce ve araştırma 
kuruluşlarında çıkan yazılar hükûmetin 
resmî açıklamalarını destekler mahiyette 
olmasının yanı sıra hükûmete bazı öneriler 
ve uyarılar da içermektedir. Bu kapsamda 
İran’ın önde gelen düşünce ve araştırma 
kuruluşlarında Karabağ çatışmalarına iliş-
kin çıkan yazı ve analizler genel olarak üç 
başlık altında toplanabilir: Bölgeye İran’ın 
ulusal güvenliğini tehdit eden “radikal 
grupların” taşındığı iddiası, İran’ın çıkar-
ları göz önüne alınarak ülkenin kuzeybatı 
sınırında bir “tampon bölge” oluşturulması 
ve askerî varlığın güçlendirilmesi önerisi 
ile İran, Türkiye ve Rusya arasında Astana 
Süreci’ne benzer bir sürecin başlatılması 
önerisi.

Türkiye’nin “Radikal Grupları”
 Bölgeye Taşıdığı İddiası

Türkiye’nin, Ermenistan’ın Karabağ 
işgalini sona erdirmesi için Azerbaycan’a 
verdiği destek, İran düşünce ve araştırma 
kuruluşlarında çok farklı söylemlerin or-
taya çıkmasına neden olmuştur. Muhsin 
Mustefevi, Orta Doğu Bilimsel Araştırma 
ve Stratejik İncelemeler Merkezi sitesin-
de yayımlanan “Karabağ ve Kafkasya’nın 
Suriye Olma Olasılığı” başlıklı yazısında, 
daha önceki çatışmalardan farklı olarak 
Türkiye’nin, Azerbaycan’a verdiği diploma-
tik desteğin yanı sıra lojistik ve askerî destek 
sağlamış olmasının bölgedeki güç dengesini 
Azerbaycan lehine değiştirdiğini belirtmiş-
tir. Ancak bölge için daha büyük tehlikenin, 
sayıları tahminen 500 ila 4.000 arasında olan 
“Suriyeli milislerin”, Azerbaycan safında sa-

vaşa girmesi olduğunu iddia etmiştir. Diğer 
taraftan Fars Körfezi Araştırma Merkezinin 
“Karabağ Krizi” başlığıyla yayımladığı ya-
zıda “Uluslararası güvenilir raporlara göre 
Suriye’den önemli sayıda terörist grup üye-
si Türkiye tarafından Bakü hükûmeti lehine 
savaşması için Karabağ cephesine gönderil-
di.” ifadeleri kullanılmış ancak “uluslararası 
güvenilir” raporların hangi kurum ve kuru-
luşa ait olduğu belirtilmemiştir. Yazıda, bu 
krizi Türk hükûmetinin körüklediği belirti-
lerek Türkiye’nin kendisine yeni çıkar alan-
ları yaratmak için Kafkasya’daki etki alanını 
genişletmeye çalıştığı ve ana hedefinin İran 
sınırları boyunca Hazar Denizi’ne ulaşmak 
için bir kara yolu oluşturmak olduğu iddia 
edilmiştir.

Mecid Kerimi’nin Kafkasya Araştırma 
Merkezinde yayımladığı “Karabağ: 
Yıpratma Savaşına Döner mi?” başlıklı ya-
zısında “Ankara-Bakü hava trafiği ile askerî 
ve tekfirci milis güç transferleri, çatışma-
ların sonlandırılma niyetinin olmadığını 
göstermektedir.” ve “Türkiye, elinden ge-
lirse bu savaşı yıpratma savaşına dönüştü-
rerek Bakü’yü kendi politikasına daha ba-
ğımlı hâle getirmeye çalışacaktır. Savaşın 
yıpratma savaşına dönmesi, Aliyev’in elini 
Türkiye’ye ve İsrail’e her zamankinden 
daha fazla uzatmasına neden olacaktır.” ifa-
deleri yer almaktadır. Yazıda genel anlamda 
Türkiye’nin, Doğu Akdeniz eksenindeki 
baskıyı azaltmak için sorunlarını bu ek-
senden Güney Kafkasya’ya taşıdığı iddia 
edilmektedir. Bu olayın arkasındaki gücün 
ABD ile İsrail olduğu ancak Türkiye’nin 
“Neo-Osmanlı” politikasını araç olarak kul-
landığı ifade edilmektedir.

Uluslararası Barış Çalışmaları Merke-
zinin Aziz Ariyenfar ile yaptığı söyleşide 
Türkiye’ye karşı ciddi suçlamalar yer al-
maktadır. Ariyenfar, Türklerin Ermenileri 
tarih boyunca öldürdüğünü ve hatta 
Osmanlı Dönemi’nde soykırım yaptığı-

İRAN DÜŞÜNCE 
VE ARAŞTIRMA 
KURULUŞLARINDA 
ÇIKAN YAZILAR 
HÜKÛMETİN RESMÎ 
AÇIKLAMALARINI 
DESTEKLER 
MAHİYETTE 
OLMASININ YANI 
SIRA HÜKÛMETE 
BAZI ÖNERİLER 
VE UYARILAR 
İÇERMEKTEDİR.

Görüş - 11.11.2020

Ahmad Jawid Türkoğlu
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Astana Süreci’ne katılım sebeplerinden çok 
daha güçlüdür. Bu nedenle Karabağ ihtila-
fında ateşkesi barışa ulaştırmada yaşanan 
otuz yıllık başarısızlığa bakıldığında 3+2 
mekanizmasının (İran, Türkiye ve Rusya ile 
Ermenistan ve Azerbaycan) oluşumu daha 
ciddi düşünülebilir. Yazıda, Türkiye’nin 
Azerbaycan’a verdiği destek ve Türkiye ile 
Ermenistan arasındaki ilişkilerin kopuk 
olması nedeniyle böyle bir mekanizmanın 
oluşturulmasının imkânsız olacağı yorum-
larının yersiz olduğu belirtilerek Karabağ 
ihtilafından çok daha yoğun ve geniş kap-
samlı olan Astana Süreci’nin oluşumundan 
önceki Suriye İç Savaşı’nda Türkiye’nin İran 
ve Rusya ile bariz görüş farklılıklarının ha-
tırlatılması gerektiği ifade edilmiştir. Astana 
Süreci’nin Suriye’deki tüm farklılıklara rağ-
men çatışmaları ve krizleri yönetmek için 
bölgesel bir mekanizmanın yönetilebilece-
ğini gösterdiğini ve bu nedenle böyle bir 
deneyimin Kafkasya bölgesinde uygulana-
bilirliğinin daha fazla olduğu belirtilmiş ve 
Rusya, İran ve Türkiye’nin bir araya gelerek 
bu mekanizmayı oluşturması önerisinde 
bulunulmuştur.

Değerlendirme

Güney Kafkasya ülkelerinin dış po-
litika yaklaşım ve stratejilerine bakıldı-
ğında Türkiye bu bölgeyle İran’dan daha 
fazla etkileşim içindedir ve ayrıca İran’ın 
bölgedeki çatışma alanları Türkiye’nin 
bölgedeki çatışma alanlarından daha faz-
ladır. İran-Ermenistan ilişkilerinin boyutu 
Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye arasında-
ki petrol boru hatları, demir yolu, ticaret 
vb. anlaşmalarının yanında oldukça sönük 
kalmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin 
Azerbaycan ve Gürcistan’daki kültürel var-
lığı ve etkisi İran’ınkiyle kıyas kabul etmez. 
Türkiye askerî alanda Azerbaycan ile her 
düzeyde özellikle de Azerbaycanlı subay-
ların eğitimi konusunda iş birliği yapmak-
tadır ancak İran’ın Azerbaycan ile askerî iş 
birliği yok denecek kadar azdır. Bu bağlam-
da Kafkasya’da İran, Türkiye’nin giderek 
artan gücünü engelleyebilecek yumuşak 
ve sert güç enstrümanlarına sahip değildir. 
Bu durum İran’ın ve İran’daki düşünce ve 
araştırma kuruluşlarının, Türkiye’yi bölge-
de sürükleyici ülke olma yolunda bir tehdit 
olarak algılamasına yol açmaktadır.

nı iddia etmektedir. Ariyenfar söyleşisin-
de, Türkiye’nin revizyonist politikasında 
“Pantürkist” bir amaç güdülmekte olup 
Türk dilli ülkelerin Türk bayrağı altında 
birleşmesinin amaçlandığını ve bu hareke-
tin “20 milyon” Türk kökenli vatandaşı olan 
İran için büyük bir tehdit oluşturduğunu 
belirtmiştir.

Veli Kozeger Kaliji’nin İran ve Avrasya 
Araştırmalar Enstitüsünde yayımlanan 
“Azerbaycan Cumhuriyeti’ne Eşi Görül-
memiş Siyasi ve Askerî Destekte Türkiye’nin 
Yeni Sebepleri ve Motivasyonları” başlıklı 
yazısına göre Türkiye’nin iç politikasın-
daki gelişmelerle Orta Doğu, Kafkasya ve 
Akdeniz bölgesindeki durumlar dikkate 
alındığında Ankara’nın Azerbaycan’a verdi-
ği bu kapsamlı destek birkaç gerekçeyle ifa-
de edilebilir: 1) Türkiye’deki milliyetçi duy-
guların güçlenmesi, 2) Suriye ve Libya’dan 
sonra Rusya’ya karşı Kafkasya’da üçüncü 
bir cephe açılması, 3) Azerbaycan’dan 
Türkiye’ye gelen petrol ve doğal gaz boru 
hatları ve demir yollarının geçiş güvenliği-
nin sağlanması, 4) Savaşın Türkiye sınırın-
da olan Nahçıvan’a sıçramasının önlenmesi, 
5) Kafkasya’daki gerilimin Doğu Akdeniz 
ile dengelenmesi. Yazıda Türkiye’nin, 
Azerbaycan’ı Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a 
karşı bir denge unsuru olarak gördüğü de 
iddia edilmiştir.

İran Hükûmetine Öneriler

Fars Körfezi Araştırma Merkezinde ya-
yımlanan “Karabağ Krizi” başlıklı yazıda, 
Türkiye’nin Karabağ’a Suriyeli milisleri 
gönderdiği iddia edilerek bu olayın İran’ın 
kuzeybatı sınırlarındaki çıkarları için kırmı-
zı alarm olarak kabul edilmesi gerektiğinin 
altı çizilmiştir. Yazıda, “Ülkenin kuzeybatı 
sınırları boyunca cihatçı terör hareketleri-
nin aktif varlığı ve Suriye krizinde İran ve 
Türkiye’nin güçlü çıkar çatışmasına sahip 
olduğu göz önüne alındığında bu durum 
İran’ın ulusal güvenliğine karşı açık bir teh-
dittir.” denilmektedir. Buna karşılık İran’ın 
tüm çıkarları göz önüne alınarak ülkenin 
kuzeybatı sınırında bir “tampon bölge” 
oluşturulmasının ve askerî varlığının güç-
lendirmesinin zaruri olduğu ve böylece 
hem İran sınırını güvence altına alınması 
hem de ilgili taraflara bölgedeki gelişmele-
rin İran için çok hassas olduğunun gösteril-
mesi gerektiği önerisinde bulunulmuştur.

Esedullah Etheri’nin Orta Doğu 
Bilimsel Araştırma ve Stratejik İncelemeler 
Merkezinde yayımlanan “Karabağ; İran’ın 
Barışçıl Eylemleri ve Tutumları” başlıklı 
yazısında, İran’ın ulusal çıkarlara dikkat 
etmeye devam etmesi ve barışsever bir rol 
üstlenerek tarafları savaşı sona erdirmeye ve 
siyasi müzakereleri başlatmaya davet etmesi 
önerilmiştir. Türkiye dâhil üçüncü tarafla-
rın ve bölge dışındaki ülkelerin uyarılması 
gerektiği belirtilerek siyasi diyalog ve top-
rak bütünlüğüne saygının, kalıcı barışa kat-
kıda bulunduğunun altı çizilmiştir. Yazıda 
Türkiye kastedilerek “Bazı ülkelerin İran’la 
Ermenistan arasındaki irtibatı arazi değişim 
planıyla kesmek istediği” belirtilmiş, “İran 
bu duruma izin vermemeli.” denilmiştir.

Emin Sadıki Bekiyani ve Muhammed 
Pedin’in kaleme aldığı “Karabağ Krizi” baş-
lıklı analizde de Karabağ krizinin bölge ve 
İran için oluşturabileceği tehditler sıralan-
mıştır. Yazarlara göre bu tehditler başlıca; 
NATO’nun etkisini artırması, bölgede et-
nik çatışmanın alevlenmesi ve radikal grup-
ların yuvalanması, İran’a mülteci akını, İran 
Türklerinin milliyetçi duygularının uyan-
ması, İsrail’in ittifak stratejisini İran’ın sınır 
bölgelerine taşıması ve İran’ın ekonomik çı-
karlarını ve güvenliğini tehdit etmesi olarak 
sıralamıştır. Yazıda İran millî güvenliğinin 
göz önünde bulundurularak tehditlerin bü-
yümeden bertaraf edilmesi gerektiğinin altı 
çizilmiştir.

3+2 Mekanizması Önerisi

Veli Kozeger Kaliji’nin “Ateşkesi Barışa 
Dönüştürmede Otuz Yıllık Başarısızlık 
...” başlıklı yazısında, ikili veya çok taraflı 
müzakerelerin farklı modelleri taraflar ara-
sında ateşkese yol açsa da Karabağ ihtila-
fında barışı sağlayamadığını vurgulamıştır. 
Taraflar arasındaki Karabağ sorununun 
askerî, siyasi ve hukuki karmaşıklığına ek 
olarak İran ve Türkiye’nin, barış sürecinde 
kenara itilmesinin, otuz yıldır barışa ula-
şılamamasının nedenlerinden biri oldu-
ğu ifade edilmiştir. Yazara göre Kafkasya 
bölgesinin kara komşusu olan Rusya, İran 
ve Türkiye’nin, coğrafi yakınlığa ek olarak 
Güney Kafkasya bölgesindeki üç cumhuri-
yetle tarihî, kültürel ve dilsel bağları vardır. 
Dolayısıyla Karabağ barış sürecine İran, 
Türkiye ve Rusya’nın dâhil olma sebepleri, 
Suriye krizini çözmek için bu üç ülkenin 
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için acil adımlar atması gereken Biden, dış po-
litika konusunda da önceliğini muhtemelen 
yapısal restorasyon çabalarına ayıracaktır. Eş za-
manlı olarak İran, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
sürecine gireceğinden Biden anlamlı müzake-
reler için yeni yönetimi beklemek yönünde bir 
tavır gösterecektir. Bu noktada bazı açılardan 
Trump yönetimini Demokratlardan daha tercih 
edilebilir bulan İran lideri Hamenei’nin iç poli-
tika vizyonu da belirleyici olacaktır. KOEP’in 
imzalanmasından sonra oluşan havanın iç po-
litikaya yansımasını engellemek için elinden 
geleni yapan Hamenei, Meclis ve yargıyı tama-
men muhafazakârların kontrolüne vermişken 
sürekli vurguladığı “genç ve Hizbullahçı” bir 
cumhurbaşkanı figüründen vazgeçmek isteme-
yecektir. Buna karşın ılımlı-reformcu kesimle-
rin şimdiden Demokratlarla ilişkisi üzerinden 
Cevad Zarif gibi figürleri seçimlere hazırlamaya 
başladığı gözlerden kaçmıyor.

Sonuç olarak Demokrat yönetimin, İran’ın 
füze teknolojisi ya da bölgesel etkinliği konu-
sundaki tutumu en az Cumhuriyetçiler kadar 
hassasken aynı zamanda insan hakları gibi ko-
nuları da gündemlerine alacakları düşünülüyor. 
Bir kısmı Obama Dönemi’nde üst düzey görev 
yapmış eski diplomatların açıklamalarına ba-
kıldığında, Nükleer Anlaşma’ya dönme sözü 
önemli bir etken olmakla birlikte İran’a yakla-
şımlarının o kadar da sıcak tavırlar içermediği 
görülüyor. Biden yönetiminin, karşısında sos-
yoekonomik açıdan son derece zayıflamış bir 
İran bulduğu için 2015 Anlaşması’ndaki zaman 
sınırlaması gibi bazı teknik detaylarda kendi 
lehine değişiklikler yapmadan Anlaşma’ya 
dönmesi zayıf bir ihtimal olarak görülmeli. Öte 
yandan Nükleer Anlaşma üzerinde bir şekilde 
uzlaşma sağlansa bile silahlanma ve bölgesel 
politikalar konusunda Tahran’ın daha önce 
yaptığı gibi masaya oturmayı reddetmesi, yeni 
ABD yönetiminin yaptırımlara tekrar başvur-
masını her zaman mümkün kılacaktır.

Bu makale ilk olarak 14.11.2020 tarihinde TRT 
Farsça’da yayımlanmıştır.
https://www.trt.net.tr/persian/brnmh-h/2020/11/14/
wlwythy-bydn-w-nqsh-an-dr-ayndh-yrn-1527719

BIDEN’IN ÖNCELİKLERİ 
VE İRAN

Haber Analiz - 16.11.2020

Dr. Hakkı Uygur DEMOKRAT YÖNETİMİN, İRAN’IN FÜZE TEKNOLOJİSİ YA DA BÖLGESEL 
ETKİNLİĞİ KONUSUNDAKİ TUTUMU EN AZ CUMHURİYETÇİLER KADAR 
HASSASKEN AYNI ZAMANDA İNSAN HAKLARI GİBİ KONULARI DA 
GÜNDEMLERİNE ALACAKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR.

ABD’de çekişmeli geçen baş-
kanlık seçim sonuçlarının Joe 
Biden lehine kesinleşmesinin 
ardından, Washington’ın dış 
politikasının nasıl şekillene-

ceği merak ediliyor. Her ne kadar seçim süreci 
tartışmalarının da gösterdiği gibi yeni Başkan 
bir süre iç politik gündem ile meşgul olacaksa 
da hâlâ dünyanın en büyük gücü sıfatını taşıyan 
ülkenin tamamen içine kapanması beklenmi-
yor. Dolayısıyla Biden yönetiminin bir süre 
sonra küresel salgın nedeniyle arka plana atılan 
uluslararası meselelerde daha etkin bir şekilde 
rol alması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu noktada 
birkaç temel meselenin altının çizilmesi gereki-
yor. Öncelikle Donald Trump’ın temel refleks-
leri, küresel ölçekte şekillenen meydan okuma-
lara cevap verme çabasının bir ürünüydü. Daha 
açık bir ifade ile ana motivasyonu, ABD’nin 
küresel egemenliğinin yıldan yıla azalmasının 
neden olduğu iç ve dış tehditlere cevap ver-
mekti ve agresif tavırlarının ardında ülkesinin 
ulusal çıkarlarını maksimize etme hedefi bulu-
nuyordu. Bu amaçla “Önce Amerika” sloganı 
ile başta AB ülkeleri olmak üzere geleneksel 
müttefikleri ile ters düşmekten çekinmedi ve 
en büyük tehdit olarak kodladığı Çin hakkında 
şeytanlaştırıcı bir söylem kullandı. Bu sebeple 
ABD seçimleri, birçok gözlemci tarafından kü-
reselleşme ve karşıtları arasındaki bir çatışma 
olarak algılandı.

Diğer önemli bir nokta, çoğu uzmanın da 
belirttiği gibi Biden ve Harris ikilisinin muh-
temelen geleneksel müttefikleri ile ilişkileri 
tamir etmeye yönelecek olmalarıdır. ABD’nin; 
NATO’nun geleceği ve işlerliği ile ilgili söylem-
leri en azından perde önünde değişecek, Trump 
ile kullanımdan düşen demokrasi, insan hakla-
rı, serbest ticaret gibi kavramlar daha sık duyul-
maya başlanacaktır. Ancak bu durum yine de 
sorunun kökenini yani görece Amerikan gerile-
mesini ve Çin ile Hindistan başta olmak üzere 
Asya’nın yükselişini değiştirmeyeceğinden, kü-
resel ve bağlantılı olarak bölgesel çalkantılar hız 
kesmeden devam edecektir. Demokratlar söy-
lemleri ve araçları daha sofistike hâle getirebilir, 

söz gelimi Mike Pompeo’nun tehdit yoluyla 
Çin’in 5G projelerini yavaşlatma çabalarının ya 
da Berlin’deki eski ABD Büyükelçisi’nin küs-
tah çıkışlarının yerini yeni Dışişleri Bakanı’nın 
“havuçlara” dikkat çeken vurguları alabilir. 
Askerî güç kullanımının çok pahalı olduğunu 
ve yalnızca geçici çözümler ürettiğini fark eden 
ABD’li diğer elitler gibi Demokrat yönetim de 
bu noktada tıpkı ilk dönem Obama ve Trump 
yönetimleri tarafından İran’a yönelik kullanıl-
dığı üzere ekonomik yaptırımları daha sık ve 
etkili olarak kullanma yoluna gidecektir.

Biden yönetiminin bölgesel politikaları-
na ilişkin olarak ise İsrail konusunda önemli 
bir değişiklik beklenmemesi gerektiği, Suudi 
Arabistan ve Mısır gibi ülkelere mesafeli dav-
ranacağı, İran ile 2015 yılında varılan anlaşma 
temelinde yeni bir uzlaşma arayacağı belirtili-
yor. Yeni dönemde Mısır’ın en önemli sorunu, 
2013 Askerî Darbesi sonrası yaşanan insan 
hakları ihlalleri ve demokratik sürecin hâlâ ika-
me edilmemesi olurken Suudi Arabistan’ın et-
kili ismi Muhammed bin Selman’ın ise Cemal 
Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ciddi sorun yaşaya-
cağı, Demokrat çevrelere yakınlığı ile bilinen 
Suudi gazetecinin hunharca öldürülmesi ile 
ilgili olarak hakkında ABD’de davalar açılacağı 
belirtiliyor. Bu noktada İran’ın, Beyaz Saray’da 
yaşanacak iktidar değişikliğinden en fazla fayda 
sağlayacak ülke olacağı farklı analizlerin ortak 
noktasını oluşturuyor. Trump’ın “maksimum 
baskı” adını verdiği stratejinin gerek ekonomik 
açıdan gerekse de Kasım Süleymani’nin öldü-
rülmesi olayında görüldüğü üzere askerî-siyasi 
açıdan önemli ölçüde yıprattığı ülkenin, en 
azından kısa vadede psikolojik bir rahatlama 
içine gireceğine şüphe yok. Nitekim bu durum 
döviz fiyatlarına da yansıdı. Biden’ın kazandı-
ğının açıklanması ile birlikte birkaç saatliğine 
de olsa 32 bin tümen civarındaki dolar, 25 bin 
tümene kadar indi.

Yine de Biden’ın en azından ilk dönemin-
de, ABD-İran ilişkilerinin bir balayı yaşaması 
birçok sebepten dolayı mümkün görünmüyor. 
Öncelikle iç politikaya yönelik bölünmüşlüğü 
ve küresel salgının yol açtığı tahribatı gidermek 
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meşruiyetini sorgulamasını beraberinde 
getirebilirdi.

Bu saiklerle İran, bu süreci 1992-1994 
yılları arasında vuku bulan I. Karabağ 
Savaşı’ndaki tutumunu tekrarlamak sure-
tiyle atlatmak istedi. Ne var ki sosyopolitik 
açıdan İran Türkleri 1992 yılındaki savaş 
yorgunu bir halk olmadığı gibi Azerbaycan 
da geçen süre zarfında diplomatik kanalları 
denerken ordusunu kuvvetlendirmeyi de ih-
mal etmemişti.

Hâl böyleyken bazı medya organları-
na, doğruluğu tartışmaya açık olmakla bir-
likte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 
İran’ın Suriye’den bir miktar PKK unsurunu 
Karabağ’a taşıdığına ilişkin haberler yansıdı. 
İran ve PKK arasında “kazan-kazan” ilişki-
sine dayalı organik ilişkiler olduğuna dair 
iddialar ilgililerin malumudur. Dolayısıyla 
önümüzdeki günlerde esir alınan Ermeni as-
kerlerinden PKK’lıların savaşa katıldıklarına 
dair itiraflar duyulursa şaşırmamak gerekir. 
Ayrıca İran’da yayılan, radikal grupların 
Karabağ’a sevk edildiğine dair iddialardan 
psikopolitik bir çıkarım yapılacak olunursa 
Tahran yönetiminin savunma mekanizma-
sı kullanarak kendi bilinçaltını Türkiye’ye 
yansıttığı söylenebilir. Zira Karabağ’ın kur-
tarılması için Aliyev’e, Azerbaycan’da Haşdi 
Şabi, Ensarullah ve Hizbullah gibi halk gü-
cüne dayanan silahlı milis yapıların kurul-
masını öneren eski Erdebil Valisi Mansur 
Hakikatpur’u yeri gelmişken hatırlamak isa-
betli olur.

Savaşın Azerbaycan lehine gelişmesi 
üzerine İran tarafından Azerbaycan’ın top-
rak bütünlüğüne yönelik vurgular artsa da 
sürecin başında izlediği “bekle gör” politika-
sı, İran sınırından Ermenistan’a geçişi sosyal 
medyaya yansıyan askerî araçlarla birleşince 
gerek Azerbaycan gerekse de Türkiye ka-
muoyunda, İran’ın Ermenistan’ın tarafında 
durduğuna ilişkin kanaat perçinlendi. Her 
ne kadar İran Devrim Rehberi’nin temsil-
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Ermenistan’ın 27 Eylül 2020’de 
Azerbaycan sınırındaki as-
kerî noktalara düzenlediği 
saldırıdan sonra, bilindiği 
üzere bölgede Azerbaycan ile 

Ermenistan arasında tam anlamıyla konvan-
siyonel bir savaş cereyan etti. Azerbaycan’ın 
işgal edilen toprakları konusunda Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Minsk Grubu’nun neredeyse 30 yıldır çö-
züm sunamamasının ardından, Bakü yöneti-
mi topraklarını geri alabilmek için Karabağ’a 
doğru ilerlemeye başladı. Üçüncü tarafla-
rın savaşa müdahil olmaması neticesinde, 
Ermenistan ordusu çatışmaların altıncı 
haftasında Şuşa’yı kaybettikten sonra, daha 
doğru bir tabirle bozgunun eşiğindeyken, 9 
Kasım’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan 
arasında bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya göre Ermenistan’ın Dağlık 
Karabağ çevresinde işgal ettiği üç bölgeden 
tedricen çekilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle 
Azerbaycan işgal altındaki topraklarını 
kurtarmakla birlikte, Kafkaslarda yeni bir 
jeopolitik denklemin kurulmasını da sağla-
dı. Kuşkusuz Rusya da savaşın kazananları 
arasında yerini aldı. Nitekim savaşın so-
nunda, sorunu Minsk Grubu’nun diğer iki 
eş başkanı olan Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ve Fransa olmadan çözerek Güney 
Kafkasya’yı kendisi için güvenli hâle getirdi. 
Böylelikle hem ABD ve Fransa’yı, başka bir 
deyişle iki NATO üyesi ülkeyi Kafkaslardan 
çıkarmış oldu hem de Azerbaycan’la müt-
tefiklik ilişkisini bozmadı. Ayrıca Batı 
yanlısı politikalarıyla bilinen Ermenistan 
Başbakanı Nikol Paşinyan’ı da zımnen ceza-
landırmış oldu. Savaş sonrası yeni denklem-
de Türkiye’nin doğrudan sahada yer alacak 
olması ise Türkiye adına bir dış politika ba-
şarısı olarak kayda geçti.

İran’ın Süreç Yönetimi

Karabağ meselesinde İran İslam 
Cumhuriyeti’nin doğal olarak Müslüman 

Şii nüfusunun yoğunlukta olduğu bir ülke 
olan Azerbaycan’ı açık bir şekilde destekle-
mesi beklenirdi. Fakat Tahran yönetiminin 
Azerbaycan ve Türkiye’yi dengelemek, savaş 
öncesi statükonun devamını sağlamak adı-
na takındığı tutum, dolaylı olarak eskiden 
beri Ermenistan’ın işine yarıyor. Çatışmalar 
patlak verince İran Azerbaycan’ın toprak 
bütünlüğüne yönelik pasif vurgusunu ilk 
etapta sürdürmek istedi. Zira statükonun 
devamı, Azerbaycan’ın Nahçıvan’a ulaşma-
sı için İran topraklarından geçmesini zo-
runlu kılmakta, yani Azerbaycan’ın İran’a 
bağımlılığını sürdürmekteydi. Benzer bir 
şekilde, mevcut durum Türk müteşebbis-
lerin de kara yolu ticaretinde Orta Asya’ya 
açılmak için yine İran topraklarından geç-
mesini gerektiriyordu. İran elindeki bu 
kozu yitirmek istemeyecekti. Bununla bir-
likte, Azerbaycan’ın Karabağ’da alacağı bir 
zaferin İran Türklerinde psikolojik etki 
doğurarak ayrılıkçı hareketleri tetikleyebi-
leceği de Tahran’ı kaygılandırmış olmalı; 
çünkü savaşın ilk günlerinde İran Dışişleri 
Bakanlığından gelen, bölgedeki “çatışma-
ların derhâl durdurulmasına” yönelik çağ-
rıları başka türlü okumak mümkün değil. 
Kuşkusuz, çatışmalar dursaydı Azerbaycan 
bugünkü kazanımlarını elde edemeyecekti.

Tahran Ermenistan’a “işgalci” demek bir 
yana dursun, Suriye’den cihatçı grupların 
Azerbaycan lehine savaşa dâhil olduğunu, 
herhangi bir kanıt sunamadan en yetkili 
ağızlardan dillendirdi. Dahası, bilhassa pek 
çok medya organında Türkiye suçlanarak 
Azerbaycan’ın hak arayışı Türkiye’nin bölge-
yi istikrarsızlaştırma projesi şeklinde yansı-
tıldı. Basında ve düşünce kuruluşlarında bu 
iddialara dair çıkan analizler sayılamayacak 
kadar çok. Esasen bu iddiaların İran açısın-
dan pragmatik hedefi, kendi kamuoyunu 
bilhassa İran Türklerinin Karabağ Savaşı’na 
ilişkin algısını yönetebilmekti. Öyle ki 
Suriyeli radikal grupların Azerbaycan safın-
da savaşa girmesi, İran Türklerinin savaşın 
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İran’ın siyasi misyon şeflikleri savaş devam 
ederken bir ara Azerbaycan’ı destekledikle-
rini anlatabilmek için yoğun çaba harcadı. 
Buna rağmen Tahran’ın Azerbaycan’ı ve Türk 
kamuoyunu tatmin edebildiği söylenemez. 
Tahran yönetimi, savaş sürecini “Kafkasya’ya 
cihatçı gruplar taşınıyor” gibi manipülatif 
bir yaklaşımla iyi idare edemediği gibi, savaş 
sonrası kurulan yeni jeopolitik denklemde 
Ermenistan’la beraber “kaybedenler kulü-
bünde” görünüyor. İran’ın Azerbaycan’la 
ilişkilerinde bir turnusol kâğıdı işlevi gören 
II. Karabağ Savaşı esasen Bakü’ye kazana-
bilmek için bir fırsat sunarken İran Dışişleri 
Bakanlığı’nın sahadaki gelişmeleri doğru 
okuyamaması, Tahran’ın Kafkasya’da elini 
zayıflattı. Haddizatında Ermenistan İran’a 
Azerbaycan’dan daha çok yarar sağlayabile-
cek bir ülke değilken güvenlikçi ve statüko-
cu bakış açısı, İran’ı yeni durum için politi-
ka üretmekten alıkoydu. Her ne kadar son 
anlaşmayla Karabağ’da Türkiye’yle birlikte 
Rusya’nın da gözlem noktası kurması İran 
açısından ehvenişer olsa da basit bir kâr-za-
rar hesabıyla, İran’ın orta ve uzun vadede 
Kafkasya politikasında paradigma değişikli-
ğine giderek Azerbaycan ve Türkiye’yle ya-
kınlaşması kendi yararına görünüyor. Aksi 
durumda İran’ın Kafkasya’daki etkinliği 
daha da azalacaktır.

Bu makale ilk olarak 23.11.2020 tarihinde Anadolu 
Ajansında yayımlanmıştır.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/
iran-karabag-savasinin-kaybedeni-mi/2052813

cisi konumundaki Cuma imamları, İran 
Azerbaycanı’ndaki halkın tepkisini yatıştır-
mak adına Azerbaycan lehine açıklamalarda 
bulunsalar da yeterli olmadı. Üstelik İran 
Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cuma imam-
ları dış politikaya dair bir konuda sanki ilk 
defa açıklamada bulunuyormuşçasına tepki 
göstererek konuyla ilgili ülkenin resmî duru-
şunun, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamalar olduğunu belirtti.

Karabağ’dan Dönen Yanlış Hesap

İlk bakışta İran’ın bir hesap hatası yaptığı 
anlaşılıyor. Öncelikle İran, savaşın bu kadar 
kısa sürede sonuçlanacağını tahmin edeme-
diğinden, sık sık çatışmaların bölgeyi istik-
rarsızlaşacağını öne sürmüştü. İkinci olarak 
İran Türklerinin bu kadar hızlı mobilize ola-
bileceğini öngöremedi. Oysa İran’da Türk 
milliyetçiliği bazen reaksiyoner bazen de 
aksiyoner boyutta, gözle görülür bir şekilde 
yükselmekte. Bunun yanı sıra, Karabağ me-
selesi yalnızca milliyetçi genç kuşağın mese-
lesi değil, kuşaklar arası boyutta hassas bir 
konuyu teşkil ediyor. Böyle bir konuda hem 
cılız hem de geç kalınmış Azerbaycan’a des-
tek söylemi, İran Türkleriyle merkez arasın-
daki duygusal bağların zedelenmesine kapı 
aralamakta. Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
şehirlerde bütün tedbirlere rağmen yaşanan 
protesto gösterileri de bu düşünceyi doğru-
lamaya kâfi.

Rusya’nın savaş başlayınca doğrudan 
Ermenistan’dan taraf olmaması da muhte-
melen İran’ın beklemediği bir hamleydi. 
Nitekim İran’ın önce tarafları “ateşkese” 
daveti, sonra “Azerbaycan’ın toprak bü-
tünlüğüne” yapılan vurgusu ve akabinde 
sonuç belli olunca “Azerbaycan toprakları-
nın Ermenistan’ın tasarrufundan alınma-
sına” evrilen söylemi, savaşın gidişatıyla 
beraber Rusya’nın pozisyonuyla şekillendi. 
Rusya’nın, tıpkı Suriye krizinde olduğu gibi, 
bölgesel meselelerde İran’ın önceliklerini 
dikkate almadığı ve bu ülkenin İran için stra-
tejik bir müttefik olamayacağı bir kez daha 
görüldü. Savaş sürerken İran Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Abbas Arakçi’nin İran’ın Karabağ 
planını taraf ülkelere sunmak için çıktığı 
diplomasi turu karşılık bulmadı. Günün so-
nunda ise Rusya, savaşa taraf her iki devlete 
komşu olan İran’ı deyim yerindeyse oyunun 
dışına itti.

Öte yandan uluslararası siyasi konjonk-
tür Azerbaycan açısından uygunken Bakü 
yönetimi, Tahran’la arasında herhangi bir 

sürtüşmeye mahal vermeden kararlı bir şe-
kilde önce Karabağ’ın İran sınırıyla olan 
hattını geri aldı. İran henüz resmin netleş-
mesini beklemekteyken Azerbaycan belli ki 
önceden üzerinde çalışılmış bir muharebe 
stratejisini takip etmekteydi. Savaş öncesi 
Türkiye’nin Azerbaycan’a sağladığı teknoloji 
transferinin yanı sıra, Azerbaycan’ın askerî 
yatırımları da ibreyi Bakü’den yana çevirmiş-
ti. Yine çatışmaların ilk gününden itibaren 
Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği açık çek de 
psikolojik üstünlüğü Azerbaycan’a geçirdi.

Bütün bunların arasında, İran’ın 
Ermenistan’a lojistik destek sağladığına 
dair haberler basında çıkarken Bakü’den 
Tahran’a savaşta aldığı pozisyon için resmî 
ağızlardan teşekkür mesajları gitmesini, 
Azerbaycan’ın askerî kazanımları riske at-
mama gayreti olarak anlamak gerekir. Bakü 
yönetimi Moskova ve Tahran’la karşı karşıya 
gelmeden uluslararası hukuka uygun bir şe-
kilde (nasıl İran-Irak Savaşı’nda işgal edilen 
topraklarını Tahran askerî bir hareketle kur-
tardıysa) Karabağ’ı kurtarmayı başardı.

Sonuç

Son tahlilde, İran’ın artık Karabağ 
meselesinde dengeleri değiştirme imkâ-
nı bulunmuyor. Politik doğruculuk adına, 
Azerbaycan’a destek veriyormuş gibi yapıp 
Ermenistan’a karşı caydırıcı herhangi bir 
adım atmamak, İran’ın uluslararası gözlem-
ciler tarafından Ermenistan safında katego-
rize edilmesine neden oldu. Bunun içindir ki 
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Modernleşme, sanayileşmiş Batı’nın tüm 
dünyaya ihraç ettiği bir olgu olarak kendi dü-
şünce dünyasını ve buna paralel olarak da 
yeni bir yaşam tarzını üretti ve dünyanın geri 
kalanına dayattı. Her ne kadar bu sürecin her 
yerde aynı şekilde gerçekleşeceği varsayılmış 
olsa da her toplum bu süreci farklı şekiller-
de tecrübe etti. Bu bağlamda en göze çarpan 
ülkelerden biri de İran oldu. İran toprakları 
1979’da gerçekleşen İslam Devrimi’yle çok 
katı görünen seküler bir monarşiden gene aynı 
şekilde sarsılmaz görünen dört başı mamur bir 
İslam Cumhuriyeti Dönemi’ne geçti. Bu iki 
dönem her ne kadar iki zıt kutup gibi görünse 
de dönemler arasında bir devamlılığın olduğu 
görülmektedir. Fariba Adelkhah’in kaleme al-
dığı ve İsmail Yerguz tarafından Türkçeye ka-

zandırılan İran’da Modern Olmak başlıklı eser 
de bu tez üzerine kuruludur. Gündelik hayata 
dair örneklerle zenginleştirilen bu kitap, İran’ın 
modernleşme serencamını anlamak için nite-
likli veriler sağlamaktadır.

İran, Weber’in bürokratikleşme çerçeve-
sinden bakıldığında modern kurumlara sahip-
tir ve kendine has bir modernleşme yaşamak-
tadır. Nitekim yazar “Toplumsal İnsan, Siyasal 
İnsan” başlıklı bölümünde de buna açıkça de-
ğinmekte, rasyonelleşme ve bürokratikleşme-
nin çizgisel bir seyir izlemediğini iddia etmek-
tedir. Ayrıca “Yaşasın Ben! Rekabet Halinde 
Bir Toplum” başlıklı son bölümde de belir-
tildiği gibi İran toplumu, Batı’dan aldıklarını 
basit bir şekilde hayatında uygulamaya koyma-
makta; onları dönüştürmekte, kendisine uyar-
lamakta ya da arkasındaki fikri İslami ögelerle 
süslemektedir. Örneğin kozmetik ürünleri 
“Allah güzeldir, güzeli sever.” bağlamında top-
lumda yaygınlık kazanmıştır. Ancak burada da 
kamusal alan ile özel alan ayrımı vardır.

İran’daki modernleşmeye dair birçok fark-
lı örneğin ve analizin yer aldığı bu kitap, giriş 
ve sonuç bölümlerinin yanı sıra altı bölümden 
oluşmaktadır.

“Siyasal Bir Deprem” başlıklı giriş bölümü 
1997 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin anali-
ziyle başlamaktadır. Muhammed Hatemi’nin 
büyük bir oy çoğunluğuyla cumhurbaşkan-
lığına seçilmesi hem İran toplumunu hem 
de bütün dünyayı şaşırtan bir olay olarak ele 
alınmaktadır. Yazar, bu seçimin ve sonucunun 
yıllardır göz ardı edilen süreçleri ortaya çıkar-
dığını ileri sürmektedir. Bu gelişmeyi sağlayan 
başlıca etkenin; günlük yaşamda gittikçe artan 
rasyonelleşme ve bürokratikleşme, halkın ge-
nelinin spora yönelik aşırı ilgisi, dinsel alanın 
modernleşmesi, kent kültürünün doğuşu, ka-
dınların sosyal etkinliklere katılımı ile bireysel 
özerkliklerin ve kuralların önemsenmesiyle 
gelişen bir kamusal alan olduğu ileri sürülmek-
tedir. 1997’deki seçimler bağlamında yaşanan 
olaylar, yazara göre Batı’yı doğrudan doğruya 
ilgilendiren bir sonuç çıkarmıştır: İslam; de-
mokrasi, kapitalizm ve uluslararası sistemin 

olağan işleyişiyle bağdaşabilecek bir modern-
lik yaratma kapasitesine sahiptir. İran üzerine 
yapılan çalışmalarda çoğunlukla Devrim’in ya-
rattığı kesinti üzerinde durulduğunu belirten 
yazar, aslında her ne kadar sistem bunu kabul 
etmese de İslam Cumhuriyeti bazı bakımlar-
dan Pehlevi Dönemi’nin bir devamıdır. Ancak 
bu durum göz ardı edilmekte ve cumhuriyetin 
İslami niteliği, toplumsal gerçekliğin belirle-
yici faktörü olarak gösterilmektedir. Modern 
kurumlara sahip olan İslam Cumhuriyeti’nde 
Şiilik de bürokratikleşmektedir. Hatta yazara 
göre bu süreç Devrim’den çok önce başlamış-
tır. İnancı kölece bir boyun eğiş şeklinde yo-
rumlayan gelenekselci anlayış devrimci kuşağı 
etkileyen İslamcı düşünürler tarafından eleş-
tirilmiş ve dinsel alanın dönüşümü çok daha 
önceden başlamıştır.

Birinci bölüm “Tahran’da Vergiler Çiçek 
Açtığında” başlığını taşımaktadır. Yazar bu 
bölümde asırlardır vergi toplamada sorun ya-
şayan İran’ın Devrim sonrasındaki durumunu 
1989-1990 kışında Tahran belediye başka-
nı olarak seçilen Gulam Hüseyin Kerbasçi 
ve icraatları özelinde ele almaktadır. İslam 
Cumhuriyeti’ne sadece Pehlevilerden değil, 
tüm İran tarihinden miras kalan bazı özellikler 
olduğu vurgulanmaktadır. Bu mirasın belki de 
en önemli kısmı halkın vergi ödemeye karşı ge-
liştirdiği dirençtir. Halk daha az vergi ödemek 
için dinsel amaçlı bir toplantıya ya da bir okul 
inşaatına yaptığı katkıyı gündeme getirebil-
mektedir. İran’da verginin ekonomiyle olduğu 
kadar dinle de ilişkisi vardır. Yeni kurulan İslam 
Cumhuriyeti, Pehlevi Dönemi’nde konulan 
vergilere sürekli olarak karşı çıkan ruhban sı-
nıfına bu vergileri kabul ettirmeye çalışmak 
zorunda kalmıştır. Sonuç olarak da devlet ver-
gisinin meşruluğu ileri gelen din adamlarından 
oluşan bir konsey tarafından kabul edilmiştir. 
İran’daki vergi tartışmaları yeni değildir ancak 
vergi konusundaki gelişmelerin kamusal ala-
na yansıması kolay olmamıştır. Bu bağlamda 
Tahran Belediye Başkanı Kerbasçi’nin uygu-
lamaları, halkın verdiği verginin sonucunu 
görebilmesi açısından önemlidir. Kerbasçi 
Tahran’da uyguladığı politikayla hem toplanan 
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vergileri kamusal alanda görünür kılmış hem 
de hizmete açtığı park ve bahçelerle insanla-
rın bireyselleşmesine olanak sağlamıştır. İran 
toplumunu niteleyen bireyselleşme sürecinin 
bir gereci olan parklar yeni yaşam şekillerinin 
de taşıyıcısı olmuştur. Yazara göre geleneğin 
yeniden üretildiği bu yeşil alanlar, vergi ile ka-
musal alandaki ilişkiyi göstermesi açısından 
önemlidir.

“Dürüst İnsan: Bir Üslup Sorunu” başlığı-
nı taşıyan ikinci bölümde Tayyip Hacı Rızai 
özelinde civanmert kavramı ele alınmaktadır. 
Birinci bölümde yer verilen Kerbasçi ile de 
ilişkilendirilen bu kavram, çeşitli açılardan ve 
birkaç farklı isim üzerinden incelenmektedir. 
Yazarın söylemiyle civanmertlik tarihi, İmam 
Ali gibi yaşamları büyük ölçüde mitolojik öge-
ler taşıyan ve bu repertuvara referans oluştur-
mak ya da kavramın anlamını güncelleştirmek 
amacıyla seferber edilen birçok isimle doludur. 
Yazarın çok karmaşık bir kahraman olarak ni-
telediği Tahran meyve ve sebze hali yöneticisi 
Tayyip de bu isimlerden biridir. Bir hayat kadı-
nıyla evlenerek onu kötü bir hayattan kurtaran, 
birçok yardımda bulunan ve yalancı şahitlik et-
meyip idama mahkûm edilen Tayyip, çok farklı 
şekillerde civanmertlik örnekleri sergilemiştir. 
Her ne kadar civanmertlik bu bağlamda mo-
dernleşmede kendine yer bulamasa da geçirdi-
ği dönüşümle bu kavram da sürece katılmıştır. 
Modern siyasi bir tasarım olarak civanmert, bir 
önceki bölümde de anılan Kerbasçi gibi isim-
lerdir. Civanmert artık bürokratikleşmenin de 
bir parçasıdır.

“Hayırseverlik Ekonomisi: Hayırseverlik 
ve Bankalaşma” başlıklı üçüncü bölümde, 
Ekim 1990’da komandit şirketler ve faizsiz 
borç sandıklarını kapsayan İslami bankacılık 
ağlarına yöneltilen “iktisadi düzeni bozma” 
suçu çerçevesinde paranın büyüsünün kay-
bolması incelenmiştir. Komandit şirketler 
tümüyle yasal ve muzarebe tipinde sözleşme 
temeline dayanır. Faizsiz borç sandıkları ise 
tefecilere karşı mücadele ve ihtiyacı olanlara 
yardım maksadıyla kurulmuştur ve komandit 
şirketlerin aksine kâr amacı gütmemektedir. 
Amaç ilahi bir ödül kazanmaktır. Her ne kadar 
bu iki sistem zıt gibi görünse de ayrıntılı bakıl-
dığında öyle olmadığı görülür. Komandit şir-
ketler sadece kâr etme vaadinde bulunmamak-
ta, faizsiz borç sandığına benzer şekilde ilahi 
olanla ilişki kurmaya çalışmaktadır. Komandit 
şirket yöneticileri İslami uygulamaları yeniden 
canlandırma görünümü altında, üretimin art-
ması ve kendi kendine yeterli bir toplumun 
inşa edilmesi için çalıştıklarını iddia etmekte-
dir. Faizsiz borç sandıkları ise bir Kur’an ilkesi 
olan faizsiz borcu özendirmektedir. Buralarda 
özellikle borç alma prosedüründe çok zayıf bir 

kurumsallaşma görülür. Her yerde, örneğin bir 
camide borç almak mümkündür. Komandit 
şirketler ise daha çok modern bir imaj çizmek-
tedir ancak bu imaj, devlet ya da dinsel olanla 
eklemlendiğinde etkili olabilmektedir. Bu bö-
lümde ele alınan diğer bir konu da hayırsever-
liğin rutinleşmesi ve toplumsal kurumları bes-
leyen bir finans biçimine dönüşmüş olmasıdır. 
Artık civanmertin çok önem verdiği arınma 
etkinliği iktisadi, dinsel ya da başka şekillerde 
bürokratik tipte bir örgütlenmeye dâhil olarak 
dolaylı hâle gelmiştir. Şehitlerin dul eşlerinin 
yeniden evlenmesinin bir ajansın sorumlu-
luğu altında olması bu duruma örnek olarak 
gösterilebilir.

Dördüncü bölüm “Toplumsal İnsan, 
Siyasal İnsan: Bir Seçimin Güncesi” başlı-
ğıyla kaleme alınmıştır. Bu bölüm İran İslam 
Cumhuriyeti’ndeki seçim sistemini, 1996’da 
yapılan ve 5. Meclisin oluşturulduğu seçimler 
üzerinden ele almaktadır. Kıran kırana bir ya-
rışın olduğu 1996’daki seçimlerde önümüze 
yine toplumsal dönüşüm ve siyasal değişim-
ler arasındaki ilişkiler sorunu çıkmaktadır. 
İslam Cumhuriyeti’nde merkezîleştirme ve 
rasyonelleştirme faaliyetleri eski rejimden 
farklı görünümler sergilemektedir. İslamcı ve 
İranlı bir yaşam tarzının yaygınlaştırılması, 
kent yaşamının yeknesaklaştırılması ve cuma 
namazının kurumsallaştırması buna örnek 
verilebilir. 1996’daki seçim kampanyası süreci, 
İran siyasi toplumunun gitgide artan bir pro-
fesyonelleşme ve hatta ticarileşmenin etkisiyle 
kutsallıktan arınmasının önemli bir göstergesi 
olmuştur. Bu süreç, Batılı kriterlere tam uyma-
sa da belli kurallar çerçevesinde gelişmiştir. Bu 
değişim toplum tarafından da algılanmış ve 
coşkunun yerini aklın, hatta kişisel çıkarların 
aldığı ileri sürülmüştür.

“Dinsel Bir Kamusal Alana Doğru mu?” 
başlığını taşıyan beşinci bölüm, Devrim’in 
neden sadece modernleşme ya da laikleşme 
bunalımı bağlamında ele alınamayacağı açık-
lanarak başlamaktadır. Pehlevi Dönemi’nin 
salt modern, Devrim’in ise sadece İslami 
bir kimliğe sahip olduğu görüşü yazara göre 
İran’daki dinamikleri tam anlamıyla açıklama-
maktadır. Devrim’den sonra da İran’ın, Pehlevi 
Dönemi’nin bürokratikleşme ve merkezîleşme 
konusundaki dinamikleri aktardığı görülmüş-
tür. Yazar İran’daki değişimin sadece İslamcı 
anlayışa indirgenemeyeceğini iddia etmekte 
ve gündelik olanın değişimi üzerinden dinin 
toplumsal alandaki yansımasının değiştiğini 
ileri sürmektedir. Müslümanlarca kutsal kabul 
edilen Kur’an’ın İran toplumu nezdindeki ko-
numunun ve algılanış şeklinin değişimi bunun 
için verilebilecek en açık ve yaygın örnekler-
den biridir. Önceleri kutsal bir nesne olan ve 

odada bulunduğu konuma göre ev halkının 
oturma düzenini belirleyen Kur’an artık şey-
leştirilmiş ve ritüelleştirilmiştir. Bu bağlamda 
İran’da dinî ve mistik olanın bazı alanlarda 
ticarileştiği bazı alanlardaysa bürokratikleş-
tiği görülmektedir. Weber sosyolojisinde bu 
süreç büyü bozumuna denk düşmektedir. 
Rasyonelleşen toplumlarda artık mistik olana 
gerek yoktur. Ancak İran’da bunlar olurken 
Batı’dan alınan bazı ögeler de din sosuna bu-
lanmakta, Ritzer’in deyişiyle yeniden büyülen-
mektedir. Tüm bu süreçler aynı anda ve belki 
de aynı mekânda gerçekleşmektedir. Yazar bu 
bölümde günlük hayattaki uygulamaları; top-
lumun geneline yayılan ve artık ritüelleşmiş 
olayları kapsayan popüler dinsellik, genellikle 
ruhban sınıfı içinde Kur’an ve hadise dayanan 
bilimsel dinsellik ve İslam Cumhuriyeti’nin 
siyasal çerçevesine bağlanabilecek ideolojik 
dinsellik şeklindeki üç kapsamlı kategori üze-
rinden yorumlamaktadır.

Altıncı bölüm “Yaşasın Ben! Rekabet 
Halinde Bir Toplum” başlığı İran’a hâkim olan 
bürokratikleşmeyi ve gittikçe artan bireyselleş-
meyi, sportif eylemler ve yarışmalar üzerinden 
ele almaktadır. İran’da sadece futbol değil; bas-
ketbol, yüzme ve vücut geliştirme gibi sporla-
rın yanı sıra büyük kentlerde cuma sabahları 
yapılan yürüyüşler de yaygındır. Ruhban sınıfı, 
yarışmalara devleti vali düzeyinde temsil eden 
cuma imamları aracılığıyla katılır. Dinsel alan-
da da yarışmaların düzenlendiği görülmekte-
dir. Kazananlara ise elektrikli aletler, halılar, 
Mekke’ye seyahat gibi ödüller verilmektedir. 
Bir İranlı bu vesilelerle kişiliğini oluşturmakta, 
zayıflıklarının üstesinden gelmekte ve bilime 
güvenmektedir. İran’da kişisel gelişim kitapları 
epey revaçtadır. Parapsikolojiyle ilgili kitaplar 
yabancı ülkelerden çeviriler olmasına rağmen 
ev işleri ya da güzellik konularını işleyen kitap-
lar İranlı yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. 
Bu bölümde ayrıca kamusal alan ve özel alan 
ayrımı üzerinde de durulmaktadır. Aile içinde 
belli kurallara uyup kamusal alanda İslami ku-
ralları gözetmek, psikolojik dengesizlikler ya 
da çelişkiler yaratmamaktadır. Önemli olan, 
günlük yaşamın akışı içinde ve akıl yürütmeyle 
kamusal ile özel alan arasındaki sınırın sürekli 
tartışma konusu edildiğini gözden kaçırma-
maktır. Kitabın sonuç kısmında Devrim’in 
artık kurumsallaşıp rutinleştiği vurgulanmak-
tadır. Ayrıca toplum nezdinde din hâlâ önemli 
olsa da hayatın akışını belirleyen etmenler için-
de, diğerleriyle aynı önemdedir.

Fransızcada ilk baskısı 1998 yılında yapı-
lan, Türkçeye de ilk kez 2001’de çevrilen bu 
eser hem İran hakkında çalışma yapanların 
hem de din sosyolojisiyle ilgilenen okuyucula-
rın ilgisini çekecektir.
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Birkan Kemal Ertan

Esin Erginbaş

İran Ekonomisinin Sorunları

Post-İslamcılık Siyasal İslam’ın 
Değişen Yüzü

Hamid Ebrişemi ve Hüseyin Dorudyan, 
Çaleşha-yi İktisad-i İran, Nur-i İlm, Tahran, 

2016, 261 sayfa.

ISBN: 978-6001690884

Asef Bayat (Derleyen), Çev. Emek Ş. Ataman, 
Litera, İstanbul, 2016, 446 sayfa.

ISBN: 978-6059925716
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Fazıl Özdamar

Analiz

Türkiye’den sonra en fazla Türk nüfusu barındıran ülkelerden 
olan İran, yüzyıllar boyunca hem siyasi hem de kültürel 
bakımdan Türk hâkimiyetinin sürdüğü bir bölge olmuştur. 
İran’da yaşayan Türkler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de 
mimariden müziğe, şiirden el sanatlarına, anlatı unsurlarından 
dokunan halılardaki motiflere kadar çok geniş bir alanda 
kültürel etkilerini devam ettirmektedir.

Tabii olarak kültürel unsurların korunması ve gelecek nesillere 
aktarılmasındaki etkenlerin başında “dil” gelmektedir. 
Ancak İran’da 1925’te başlayan ve 1979’da sona eren Pehlevi 
hâkimiyeti boyunca Türklerin ana dilde eğitim ve yayın 
yapmaları başta olmak üzere Türkçe yapılan tüm kültürel 
faaliyetler yasaklanmış, İranlı Türk düşünürleri, şairleri, 
yazarları Türkçe ve Türk kültürü hakkında faaliyet yapma 
isteklerinden dolayı baskı görmüştür.

30 sayfa

04.11.2020

YAYINLAR
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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

ETKİNLİKLER
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Nadhir Al-Ansari Dicle ve Fırat nehirleri bağlamında su 
kaynakları sorunlarını değerlendirdi.

Esin Erginbaş, Mehmet Koç ve Çağatay Balcı, ABD seçimlerinde 
sandıktan çıkacak sonuca göre İran’a olası etkilerini ve Kuzey Irak’ta 

PKK-KDP çatışmasını değerlendirdi.

06.11.2020

07.11.2020

ETKİNLİKLER

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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11 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’te “ABD Başkanlık Seçimleri ve İran” 
başlıklı çevrim içi panel gerçekleştirildi. Panelde, yeni ABD Başkanı Joe 
Biden’ın İran politikası, yeni dönemde ABD-İran ilişkileri ve İran’ın iç 

politikasında meydana gelecek değişimler ele alındı.

11.11.2020

Mehmet Koç, Ahmad Jawid Türkoğlu ve Birkan Kemal 
Ertan, ABD seçimlerinin İran piyasasına etkisini ve Karabağ 

sorununa ilişkin İran’daki düşünce kuruluşlarının konuya 
dair açıklamalarını değerlendirdi.

Mehmet Koç, Hadi Atay ve Dr. Umut Başar, MOSSAD’ın El Kaide’nin 
iki numaralı ismine Tahran’da düzenlediği suikaste dair iddialar, İran-El 
Kaide ilişkileri ve Azerbaycan Nahçivan arasında açılan kara koridorun 

İran içerisinde yaratmış olduğu tartışmaları değerlendirdi.

14.11.2020

21.11.2020

ETKİNLİKLER
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Fotoğrafçılık Marifetiyle Osmanlı-Kaçar İlişkileri: 
Muzafferüddin Şah’ın İstanbul Gezisi (1900)

28.11.2020

ETKİNLİKLER

İRAM 2020 Yıllığı için 
çalışmalarımız devam 
etmektedir.
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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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İRAM HAKKINDA

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


