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İRAM HAKKINDA

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

Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde 
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Değerli İRAM Bülten Okuyucuları,

İRAM olarak merkezimizde görev yapan yerli ve yabancı 
uzmanların çalışmaları ve dışarıdan katkıda bulunan değerli 
araştırmacıların destekleriyle İran ve bölgede yaşanan gelişmelere 
ilişkin kapsamlı bir perspektif sunmayı sürdürmekteyiz. Bu ay 
yedinci sayısını sizlerle paylaştığımız İRAM Bülten’de; haber 
analiz, görüş ve kitabiyat yazılarımız ile etkinliklerimiz ve 
infografik çalışmalarımıza yer verdik.

Nisan sayımızda İran özelinde; Türkiye-İran Ticareti, Iraklı 
Ezidilerin Varlık Krizi, Tahran’da Büyük Güç Rekabeti, Afganistan 
Barış Görüşmeleri, İran-Çin Anlaşması ve Anlaşma’nın İran’daki 
Etnik Gruplara Muhtemel Etkileri, İran Tarihinin Darbelerle 
İmtihanı, İran’ın Orta Asya Açılımı, Kazakistan’da Yükselen Çin 
Varlığı, Viyana’da Mekik Diplomasisi, ABD Senatörlerinin İran 
Hamleleri, İran Sanayi Sektörünün Beklentisi, İran’ın Yabancı 
Para Rezervleri, Suudi Arabistan’ın Ateşkes Çağrısı ve Marib 
Çatışmaları, Jeopolitiğin Hizmetindeki Mezhebi Rivayetler: Curf 
el-Sahar Örneği, İran Gemicilik Şirketi IRISL, Beş Göz Grubu, 
NATO ve AB’den Rusya’ya Karşı Siber İttifak, İran-İsrail Gerilimi: 
Dimona Füze Saldırısı gibi yazılar yer almaktadır.

Kurumumuzun analiz, perspektif, rapor gibi daha kapsamlı 
çalışmalarına ve yabancı dillerdeki araştırmalarına internet sitemiz 
aracılığıyla ulaşabilir, çalışmalarımızı temin etmek ve kurumsal iş 
birliği taleplerinizi iletmek için Ankara ya da İstanbul ofislerimizle 
iletişime geçebilirsiniz.

Bülten’imizin şahsınız ve kurumunuz için faydalı olmasını umuyor 
ve sonraki sayılarda buluşma temennisiyle sağlıklı, huzurlu ve 

başarılı bir ay diliyorum.

Dr. HAKKI UYGUR

İRAM Başkan Vekili
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01 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA); İran’ın, 
Natanz’daki yer altı tesisinde dört kademeli gelişmiş 
IR-2m santrifüjleriyle uranyum zenginleştirmeye 

başladığını bildirdi. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı müttefik 
ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretiminde kademeli artış 
kararı aldıklarını açıkladı. 

02 İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Başkanı 
Ali Ekber Salihi, KOEP ile ilgili meydana gelen 
tıkanıklığın çözülmekte olduğunu söyledi. 

Clubhouse platformunda verdiği röportajda ayrıca KOEP ile ilgili 
görüşmelerde artık teknik aşamaya geçildiğini ve başta yaşanan 
ihtilaflı durumların aşıldığını belirtti. 

03 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade; 
Tahran’ın, eski ABD Başkanı Donald Trump 
Dönemi’nde İran’a uygulanan yaptırımların aşama 

aşama kaldırılmasını kabul etmediğini söyledi. Hatipzade, Press 
TV’ye verdiği röportajda, “Pek çok defa açıkça belirtildiği üzere 
aşamalı bir plan düşünmüyoruz.” dedi. 

04 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arakçi, ABD ile 
doğrudan veya dolaylı hiçbir görüşmeyi kabul 
etmediklerini belirtti. Viyana görüşmelerini 

tamamen teknik olarak nitelendiren Arakçi, “Bizim temel 
şartımız öncelikle ABD’nin tüm yükümlülüklerini yerine 
getirmesi ve tüm yaptırımları kaldırması, ardından bizim 
bunları teyit ederek Anlaşma şartlarına tam olarak dönüşün 
sağlanmasıdır.” açıklamasında bulundu.  

05 Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İran’a ait kısa ve 
orta menzilli füzelerin Irak’tan Suriye’nin Deyrizor 
iline nakledildiğini bildirdi. Şarkul Avsat’ın 

haberine göre Suriye topraklarına girişten sonra sevkiyatın İranlı 
milislere ait üç askerî araç ve Dördüncü Zırhlı Tümene ait bir 
araba eşliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.  

06 2015’te imzalanan Nükleer Anlaşma’nın tekrar 
yürürlüğe konması amacıyla Viyana’da düzenlenen 
KOEP Ortak Komisyonu toplantısı başladı. AB ara 

buluculuğunda gerçekleştirilen müzakerelerin temel amacı, İran 
ve ABD’nin Anlaşma taahhütlerine geri dönmesidir. 

07 İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Sözcüsü 
Behruz Kemalvendi, Yaptırımları Kaldırmak ve 
İran Halkının Çıkarlarını Korumak İçin Stratejik 

Eylem Yasası’nın uygulanmasının ve gelişmiş santrifüjlerin 
kullanılmasının ardından İran’da %20 zenginleştirilmiş uranyum 
miktarının 55 kilograma ulaştığını söyledi. 

08 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 
2015’te imzalanan Nükleer Anlaşma’nın şartları 
ile uyumlu olmayan yaptırımların kaldırılması 

konusunda Washington’ın hazır olduğunu söyledi. 

09 İran, “MT Hankuk Chemi” adlı Güney Kore 
bandıralı petrol tankeri ile kaptanını üç ayın 
ardından serbest bıraktı. 

Viyana’da düzenlenen KOEP Ortak Komisyonu toplantısı sona 
erdi. Rusya’nın, Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki 
daimî temsilcisi Mikhail Ulyanov toplantı sonrası yaptığı 
açıklamada, “KOEP toplantısı katılımcıları, son üç gün içinde 
uzmanlar tarafından yapılan çalışmaların değerlendirmesini 
yaparak başlangıçta kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle 
karşıladılar.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; İran’ı, Hazar Denizi’nin Hukuki 
Statüsü Konvansiyonu’nu bir an önce onaylamaya çağırdı. 
Lavrov, “Sözleşme’nin yürürlüğe girebilmesi için İran anlaşmayı 
bir an önce onaylamalıdır.” dedi. 

10 İran, gelişmiş bir nükleer santrifüj olan IR-9 üzerinde 
mekanik testlere başladı.  

11 İAEK Sözcüsü Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisinde 
elektrik kesintisi nedeniyle bir kaza meydana geldiğini 
açıkladı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), istihbarat 

yetkililerine dayandırdığı haberinde; Natanz’daki kesintinin, 
İsrail tarafından gerçekleştirilen siber operasyon sonucu 
meydana geldiğini bildirdi. 

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, İranlı yetkililerle 
görüşmek üzere Tahran’a gitti. Reuters’ın, Güney Koreli 
yetkililere dayandırdığı haberde, Başbakan Sye-kyun’un 
ziyaretinin, İran ve dünya güçleri arasındaki 2015 Nükleer 
Anlaşması’nın yeniden tesis edilmesine ve Güney Kore’de İran’a 
ait bloke edilmiş 7 milyar doların serbest bırakılmasına yardımcı 
olmasının amaçlandığı belirtildi. 

12 İran Dışişleri Bakanı Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Natanz Nükleer 
Tesisine yönelik sabotaj ile ilgili bir mektup gönderdi. 

Zarif, mektupta tesisteki kesintinin tehlikeli ve pervasızca 
bir sabotaj olduğunu belirterek saldırıdan baş düşman İsrail’i 
sorumlu tuttu. 

AB, Kasım 2019’da yaşanan gösterilerde alınan ölümcül 
önlemler ile ilgili olarak Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) 
Genel Komutanı Hüseyin Selami dâhil olmak üzere DMO, Besic 
Teşkilatı ve polis teşkilatına mensup sekiz komutan hakkında 
yaptırım kararı aldı. Yaptırım kararına karşılık, İran Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, “İran, insan hakları görüşmeleri 
ve bu görüşmelerden kaynaklanan tüm iş birlikleri dâhil olmak 
üzere özellikle terör, uyuşturucu ve mülteciler konusunda AB 
ile sürdürdüğü kapsamlı müzakereleri askıya almıştır.” şeklinde 
konuştu. 

İAEK Sözcüsü Kemalvendi, elektrik kesintisine ve yangına 
sebebiyet veren siber saldırının ardından Natanz Nükleer 
Tesisinde incelemelerde bulunurken kaza sonucu yaralandı. 

NİSAN 2021
KronolojİSİ
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13 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tahran’a bir ziyaret 
gerçekleştirdi ve İranlı mevkidaşı Zarif ile bir 
araya geldi. Görüşmede; KOEP ile Suriye, Yemen 

ve Afganistan’da yaşanan son gelişmeler de dâhil olmak üzere 
bölgesel, uluslararası ve ikili meseleler ele alındı. 

Reuters’ta yer alan habere göre İsrail bandıralı ticari bir gemi, 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında, Körfez sularında 
saldırıya uğradı. Reuters’a konuşan kaynaklar, İsrail’e ait geminin 
BAE’nin Fujairah Limanı yakınlarında vurulması sonucu bir 
patlama meydana geldiğini ancak can kaybı yaşanmadığını 
belirtti.  

14 İran, UAEA Başkanı Rafael Grossi’ye gönderdiği 
mektupta, Natanz Nükleer Tesisine yönelik sabotajı bir 
nükleer terör eylemi olarak niteledi. Mektupta, nükleer 

tesise yönelik bu tarz bir saldırının, radyoaktif madde sızıntısına 
sebep olma riski taşıdığı ve dolayısıyla bu sabotajın da nükleer 
terörizmin bir örneği olduğu ifade edildi. ISNA’ya göre söz konusu 
mektup, İran’ın BM Viyana Ofisi Daimî Temsilcisi Büyükelçi 
Kazım Garibabadi tarafından Grossi’ye teslim edildi. 

15 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran’ın %60 
saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetlerine 
yönelik açıklamasını provokatif olarak niteledi 

ve söz konusu kararın, Viyana’da gerçekleştirilen nükleer 
görüşmeleri konusunda Tahran’ın ciddiyeti ile ilgili soru 
işaretleri oluşturduğunu belirtti. Blinken, Brüksel’deki NATO 
Karargâhında düzenlediği basın toplantısında, “İran’ın, %60 
uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlamakla ilgili provokatif 
açıklamasını çok ciddiye alıyoruz.” sözlerini kullandı.  

TRT World, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başika 
Üssünü hedef alan roketli saldırı sonucu bir Türk askerinin şehit 
olduğunu ve bir çocuğun yaralandığını, aynı zamanda Erbil 
Uluslararası Havalimanında bulunan ABD birliklerine yakın bir 
bölgeye de drone ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. 

16 Foreign Policy dergisinde, ABD’nin İran Özel 
Temsilcisi ve Viyana görüşmelerinde Başmüzakerecisi 
Rob Malley’in, KOEP’e dönüş için bir yol haritası 

geliştireceği belirtildi. 

İran, Natanz Nükleer Tesisinde  %60 oranında uranyum 
zenginleştirmeye başladı. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Afganistan’daki ABD askerlerinin 
geri çekilmesine yönelik kararı “sorumlu” ve “olumlu” bir gelişme 
olarak değerlendirdi. 

17 İran, 11 Nisan 2021’de Natanz Nükleer Tesisine 
yönelik gerçekleştirilen saldırının failini açıkladı. İran 
medyasında, şüphelinin Kaşan doğumlu, 43 yaşındaki 

Rıza Kerimi olduğu ve şahsın ülkeyi terk ettiği belirtildi. 

İran’ın Viyana’daki Nükleer Anlaşma görüşmelerinde müzakere 
ekibine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arakçi, 
Viyana’da gerçekleştirilen KOEP Ortak Komisyonu toplantısının 
ardından yaptığı açıklamada, yeni bir mutabakatın şekillendiğini 
ve aynı zamanda müzakerelerin artık tarafların ortak bir metin 
üzerinde çalışabilecekleri bir aşamaya geldiğini söyledi.

18 DMO Kudüs Gücü Komutanı Yardımcısı Muhammed 
Hüseyinzade Hicazi 65 yaşında hayatını kaybetti. 

UAEA; İran’ın, Natanz’daki yer üstü nükleer santralinde %60 
oranında zenginleştirilmiş uranyum üretimine başladığını 
doğruladı. 

Financial Times’ın üç yetkili isme dayandırdığı haberde, 
Suudi Arabistan ve İran’dan üst düzey yetkililerin iki bölgesel 
rakip arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi amacıyla doğrudan 
görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Görüşmelerin, nisan ayı 
başında Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleştirildiği belirtildi.  

19 AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Josep Borrell, Viyana’da gerçekleştirilen 
Nükleer Anlaşma görüşmelerinde ilerleme 

kaydedildiğini söyledi. 

Muhammed Rıza Fellahzade; DMO Kudüs Gücüne, komutan 
yardımcısı olarak atandı. Fellahzade, yeni görevinden önce DMO 
Kudüs Gücünde koordinatör yardımcısı olarak görev yapıyordu.

20 Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 
İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran’a bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, “Irak’ın, İran’ı sorun 
yaşadığı ülkelerle yakınlaştırmaya yönelik  ara buluculuğunu 
destekliyoruz.” açıklamasında bulundu. Mescidi ayrıca “İran; 
Irak ile Arap ülkeleri, komşuları ve bölge ülkeleri arasındaki 
ilişkilerin, iş birliğinin ve yakınlığın gelişmesini sağlayan 
her türlü gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor.” 
ifadelerini kullandı. 

21 İran-Güney Kore Ticaret Odası Başkanı Hüseyin 
Tanhaei, İran’ın bloke edilen varlıklarından 30 milyon 
doların koronavirüs aşısı alımında kullanılmak üzere 

Güney Kore tarafından serbest bırakıldığını bildirdi. 

İran ve Pakistan, iki ülke arasındaki üçüncü resmî sınır kapısı 
olan “Pişin Sınır Kapısı”nın açılışını gerçekleştirdi. 

22 Reuters, İsrail ordusuna dayandırdığı haberinde, 
İsrail’in güneyindeki gizli Dimona Nükleer Tesisi 
yakınlarında Suriye tarafından atılan bir füzenin 

patladığını bildirdi. Olay sonucu bölgedeki sirenler aktif hâle 
geldi. İsrail ile İran arasındaki devam eden gerilim göz önünde 
tutulduğunda olayın, Natanz Nükleer Tesisine yapılan son 
saldırıya karşılık İran’ın bir uyarısı olduğu söylenebilir. Ancak 
hiçbir İranlı yetkiliden, olayın sorumluluğunu resmî olarak 
üstlenen bir açıklama gelmedi.

23 UAEA; İran’ın, Natanz Nükleer Tesisinde %60 saflık 
oranında uranyum zenginleştirmek için kullanılan 
ve iki kümeden oluşan santrifüjlerin sayısını bir 

kümeye düşürdüğünü doğruladı. 

24 Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, İsrailli yetkililerin 
önümüzdeki hafta Washington’a gerçekleştireceği 
ziyaretin, ABD’nin KOEP’e dönüş konusudaki 

yaklaşımını değiştirmeyeceğini söyledi. Psaki, “Müzakereler 
dolaylı olarak devam ediyor ve bu da Nükleer Anlaşma’nın 
sağlanması için diplomatik olarak bir potansiyel oluşturuyor. 
Başından beri çeşitli zorlukların olacağının farkındaydık ve bu 
yüzden tüm tarafları müzakerelere devam etmeye çağırıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin 24 Mart 
tarihinde başlayıp altı ülkeyi (Suudi Arabis-
tan, Türkiye, İran, Birleşik Arap Emirlikle-
ri, Bahreyn, Umman) kapsayan Orta Doğu 
turunun şüphesiz en dikkat çeken durağı 
İran oldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 
2016’daki ziyaretinden sonra Çin’in Tah-
ran’a yaptığı bu en üst düzey ziyaret, her iki 
hükûmetin de Washington ile büyük gerilim 
yaşadığı bir dönemde gerçekleşti. ABD ile 
süren gerginliğin ortasında gerçekleşen bu 
ziyaret hem Pekin hem de Tahran açısından 
siyasi bir mesaj taşırken ziyaret esnasında 
iki ülke arasında 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği 
Anlaşması’nın yol haritasının imzalanması 
da dikkatleri Tahran’a çekti.

Taraflar arasında stratejik iş birliğine yöne-
lik yol haritası imzalanmadan önce Yi, İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir 
araya geldi. İki ülkenin uzun vadeli iş birliği 
hedefine atıfta bulunan Ruhani, ilişkilerin 
siyasi ve ekonomik alanlar da dâhil olmak 
üzere her alanda derinleştirilmesi konu-
sunda dileklerini dile getirdi. Ruhani ayrıca 
Pekin’in Nükleer Anlaşma’ya verdiği desteği 
takdir ettiğini ifade etti. Yi ise İran’ın mevcut 

nükleer sorununun ABD’nin Anlaşma’dan 
tek taraflı olarak çekilmesinden kaynak-
landığını belirterek ABD’yi İran’a karşı yap-
tırımlarını kaldırmaya ve koşulsuz olarak 
Anlaşma’ya geri dönmeye çağırdı.

Taraflar arasında 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği 
Anlaşması’na yönelik stratejik iş birliği için 
yol haritasının imzalanmasının ardından 
Yi, “İki ülke arasındaki ilişkiler artık strate-

jik ortaklık seviyesine ulaştı ve Çin, İran ile 
ilişkilerini kapsamlı bir şekilde iyileştirmeye 
çalışıyor.” dedi. İran ile ilişkilerinin kalıcı ve 
stratejik olduğunu belirten Çinli Bakan, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin artık stratejik bir 
seviyeye ulaştığını ifade etti. Konuyla ilgili 
açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif ise “Çin zor günlerin dostudur.” 
diyerek “Kapsamlı stratejik ortaklığımız 
bağlamında küresel, bölgesel ve ikili iş birli-
ğinin genişletilmesi konusunda yapılan fikir 
alışverişi, 25 yıllık tarihî bir yol haritasının 
imzalanmasıyla sonuçlandı.” dedi.

Anlaşma’nın hayata geçirilmesine yönelik ilk 
imzaların atılmasına rağmen her iki ülke de 
Anlaşma’nın içeriği hakkında kesin bir açık-
lama yapmadı. Ancak görüşler, The New York 
Times tarafından geçen yıl elde edilen 18 say-
falık taslağın büyük ölçüde değişmediği yö-

nünde. Söz konusu taslağın, önümüzdeki 25 
yıl içinde taraflar arasında; bankacılık, tele-
komünikasyon, limanlar, demir yolları, bilgi 
teknolojisi ve askerî alan dâhil birçok alanda 
iş birliğinin artırılmasını öngören 400 milyar 
dolarlık bir Çin yatırımını içerdiği belirtil-
mektedir. Bahsedilen bu yatırımlara karşılık 
İran’ın Çin’e özellikle petrol alanında büyük 
indirim ve fırsatlar sunacağı ifade edilirken 
Çin’in bölgede askerî varlık bulundurma ih-
timalinin olduğu da söylenmektedir.

İki ülke arasında stratejik iş birliği için yol 
haritasının imzalanması birçok yönden 
Çin’in Orta Doğu’daki nüfuzunu artırması 
olarak okundu. Yapılan yorumların çoğu, 
Anlaşma’nın hayata geçirilmesi hâlinde 
Çin’in Orta Doğu’daki etkisini derinleştirebi-
leceği ve ABD’nin İran’ı tecrit etme çabaları-
nı baltalayabileceği yönündedir. Zira İran ile 
küresel anlamda ABD’nin en önemli rakibi 
olarak görülen Çin arasında gerçekleştirile-
cek olası bir stratejik iş birliğinin, Çin’in Orta 
Doğu’daki faaliyetlerini yoğunlaştırmasına 

yol açabileceği gibi Bir Kuşak Bir Yol Girişi-
mi’nin Orta Doğu bölgesine entegre edilmesi 
açısından da büyük önem taşımaktadır.

Şunu da belirtmek gerekir ki ABD’nin İran’la 
nükleer programı konusundaki anlaşmazlı-
ğı çözülmeden bu Anlaşma’nın ne kadarının 
uygulanabileceği belirsizdir. Nitekim Nük-
leer Anlaşma konusunda Tahran ve Was-
hington arasında bir uzlaşının sağlanması 
hâlinde 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaş-
ması’nda yer aldığı söylenen projelerin han-
gi oranda hayata geçirileceği zamanla ortaya 
çıkacaktır. Nükleer Anlaşma konusunda bir 
uzlaşı sağlanamaması hâlindeyse Donald 
Trump Dönemi’nden kalan yaptırımların 
tekrar uygulanabileceği, Çinli şirketlerin de 
Washington’ın ikincil yaptırımları ile karşı 
karşıya kalabileceği unutulmamalıdır. İ

Aydın Güven 

HABER ANALİZ 
31.03.2021

Wang Yi’nin İran Ziyareti 
ve Çin-İran Stratejik  
Ortaklık Girişimleri

ABD yaptırımları ve Nükleer Anlaşma çıkmazı,  
İran’ı Çin’e yaklaştırırken son yıllarda Çin lehine değişen 
küresel ekonomik rekabet de Çin’i İran’a yöneltmiştir.
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Son dönemlerde medyanın gündeminde 
olan İran ve Çin’in “25 Yıllık Kapsamlı İş Bir-
liği Anlaşması”, birçok odak tarafından me-
rakla bekleniyordu. Söz konusu Anlaşma, 
27 Mart 2021 tarihinde, iki ülkenin dışişleri 
bakanları tarafından Tahran’da imzalandı. 
Anlaşma hem İran hem de yabancı kamu-
oyunda büyük yankı yarattı. Anlaşma’yla il-
gili ayrıntılar beklenirken İran tarafı, sadece 
5 sayfalık bir metin ile Anlaşma’nın temel 
aldığı konuları yayımladı. Ayrıntıların açık-
lanmaması, kamuoyunda spekülasyonların 
artmasına neden oldu. Anlaşma, genel iti-
barıyla ekonomik motivasyonlara dayansa 
da siyasi, askerî ve kültürel anlamda iki ülke 
arasında kapsamlı iş birlikleri öngörmekte-
dir. Anlaşma’nın birçok kısmında Çin’in ya-
tırımı beklenirken bunun yanında Çin’den 
tecrübe ve bilgi aktarımlarının sağlanacağı 
da belirtilmiştir.

Anlaşma’ya muhalif olan taraflar, İran’ın 
daha çok Çin’e bağlanacağını öne sürerken 
Anlaşma’yı savunanlar ise İran’ın Nükle-
er Anlaşma (KOEP) bağlamında Joe Biden 

yönetimine karşı elinin kuvvetlenmesi için 
Anlaşma’nın “kaçınılmaz” olduğunu vurgu-
lamaktadır. İran medyasında ise bazı çevre-
ler, Anlaşma’yı İran tarihinin en ağır siyasi 
anlaşması olan 1828 Türkmençay Antlaşma-
sı’na benzetmektedir.

Anlaşma’nın Temelleri 
Yakın Geçmişe Dayanıyor

İki ülke arasındaki Anlaşma, gündemi son 
bir senedir meşgul etse de temelleri biraz 
daha eskiye dayanmaktadır. Söz konusu  
Anlaşma temel olarak Nükleer Anlaşma 
imzalandıktan sonra konuşulmaya başlan-
mıştır. 2016’da İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ta-
rafından Tahran’da “Kapsamlı Stratejik Or-
taklık” adı altında 20 maddelik bir açıklama 
yayımlanmıştı.

Nükleer Anlaşma’nın imzalanmasıyla İran’ın 
önünün açılması, Tahran yönetiminin Çin ile 
yaptığı stratejik ortaklığı unutmasına neden 
olmuştur. 2018’e kadar yaptırımların kaldı-
rılmasıyla ülke ekonomisinin hızla iyileşme 
göstermesi, İran’ın Batı’ya daha da yakınlaş-
masını sağlamıştır. Ancak 2018’de dönemin 
ABD Başkanı Donald Trump, Nükleer Anlaş-
ma’dan çekilince İran ekonomik olarak çökü-
şe girmiştir. Anlaşma bu dönemde konuşulsa 
da Çin’in, Başkan Trump’tan “ticaret savaş-
ları” nedeniyle çekinmesi ile İran nedeniyle 
yaptırım ve ambargo riski almak istememesi, 
anlaşmanın rafa kaldırılmasına sebep olmuş-
tur. Ancak 2020’de seçimlerin yaklaşmasıyla 
Trump’ın başkanlık koltuğunu Biden’a dev-
retme ihtimalinin artması hem Tahran hem 
de Pekin yönetiminde 25 Yıllık Kapsamlı İş 
Birliği Anlaşması’nın ümitlerini yeşertmiştir.

Birkan Kemal Ertan 

GÖRÜŞ 
31.03.2021

İran-Çin Anlaşması: 
Ekonomik Bir Bakış
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Anlaşma’nın Motivasyonu 
Petrol ve Gaz

Anlaşma’nın ana metninde ve eklerinde 
sıkça vurgulanan nokta, İran ile Çin’in ham 
petrol ve doğal gaz ticaretinin geleceği ve 
mahiyetiyle ilgilidir. Anlaşma’da Çin’in, 
İran’ın sabit bir ham petrol ve doğal gaz 
müşterisi olması beklenmektedir. Basında 
yer alan bilgilere göre Çin’in, İran’dan ham 
petrol ve doğal gazı cömert bir iskonto ile 
alacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda Çin, 
İran’dan %32’ye varan bir iskontodan yarar-
lanacak ve ödemeyi iki yıl erteleme hakkına 
sahip olacaktır. Buna ilave olarak sözleşme-
nin değerinin 400 milyar dolar olduğu öne 
sürülmektedir. Ancak İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif bu tarz bilgilerin doğru olmadı-
ğını vurgulamıştır.

İran ve Çin arasında gerçekleşecek ham 
petrol ve doğal gaz ticaretinin yanı sıra 
Anlaşma’da söz konusu ürünlerin endüst-
rilerinin altyapısıyla ilgili çeşitli maddeler 
bulunmaktadır. Buna göre Çin, ham petrol 
ve doğal gaz endüstrisinin ölçek altyapı-
sını modern teknolojiler ile ıslah edecek 
ve endüstri ile ilgili İran’a çeşitli tecrübe 
ve bilgi aktarımları da gerçekleştirecektir. 
Anlaşma’da endüstrinin ölçek altyapısının 
yanında Çin’in, ham petrol ve doğal gazın 
taşınması ile ilgili ulaştırma altyapısını da 
hem güvenlik hem de modernizasyon bağ-
lamında ıslah edeceği öngörülmektedir.

Çin’in Ekonomik Kazancı 
Ham Petrol ve Doğal Gaz ile 
Sınırlı Değil

Çin, Anlaşma bağlamında sadece ekonomik 
anlamda ham petrol ve doğal gaz endüstri-
si ile sınırlanmayıp ülkenin önemli demir 
yolu ve limanlarını üstü kapalı olarak “Bir 
Kuşak Bir Yol Projesi” çerçevesinde kullan-
mak istemektedir. Özellikle yaptırımlardan 
muaf olan Çabahar Limanı odak noktayı 
oluşturmaktadır. Buna ilave olarak Bender 
Abbas ile de Çin’in İran limanlarındaki eko-
nomik etkinliğinin artırılması öngörülmek-
tedir. Ancak bu etkinlik, Çin’in söz konusu 
limanlarda gerçekleştireceği yatırımlarla 
olacaktır.

Ülke sathındaki demir yollarına yapılacak 

yatırımlar da Anlaşma’nın bu bağlamdaki 

diğer tarafını teşkil etmektedir. Bu türden 

yatırımlar aracılığıyla demir yollarındaki 

altyapının iyileştirilmesi ile Afganistan, Pa-

kistan ve Irak gibi komşu ülkelere bu yollar 

kullanılarak elektrik, doğal gaz ve ham pet-

rolün ulaştırılması hedeflenmektedir. Ayrı-

ca Anlaşma’da Pakistan, İran ve Irak demir 

yolunun da kurulması öngörülmektedir. 

Demir yolları ve limanların yanı sıra İran 

sathında, başta Keşm, Maku ve Ervend ol-

mak üzere serbest ticaret bölgelerinde Çinli 

yatırımcılara öncelik tanınmasına da vurgu 

yapılmıştır.

Ambargo ve yaptırımlar sebebiyle hâlâ Şah 

Dönemi’nden kalan uçak teknolojilerini 

kullanan İran, bu Anlaşma ile havacılık alt-

yapısını modernize etmek için bir fırsat ya-

kalamış olabilir. Anlaşma’da, askerî ve sivil 

olmak üzere havacılık altyapısının modern 

teknolojiye uygun şekilde ıslah edileceği 

ve bunun yanında Çin’den tecrübe ve bilgi 

aktarım programları ile havacılık sektörüne 

yetişmiş eleman sağlanacağı belirtilmiştir. 

Böylece Çin, çeşitli sektörlerin yanında ha-

vacılık sektöründe de etkinlik alanı sağlaya-

caktır.

Anlaşma’nın Hukuki Zemini

Anlaşma, İran medyasında “kerardad”1 yani 
Türkçe olarak genel manada anlaşmalar 
için kullanılan bir kelime ile ifade edilmişti.  
Ancak resmî düzlemde incelendiği zaman 
“sened”2 yani Türkçede yaklaşık olarak mu-
tabakat zaptına denk gelen, tarafların an-
laşma metnindeki hususlara uymak zorun-
da olmadığı bir anlaşma türü olduğu açıktır. 
İranlı ve Çinli yöneticiler de Anlaşma’nın 
herhangi bir sorumluluk yüklemediğini de 
belirtmektedir. İran Dışişleri Bakanlığı Gö-
revlisi, Anlaşma’nın herhangi bir bağlayı-
cılığının bulunmadığını vurgulamıştır. Çin 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de bağlayıcılık 
marjında yaptığı açıklamada, bugün Anlaş-
ma’nın taraflara herhangi bir sorumluluk 

yüklemediğini veya hedef içermediğini; 
sadece gelecekte tarafların iş birliği için bir 
rehber olduğunu belirtmiştir.

Anlaşma’nın Geleceği  
Ne Olabilir?

ABD Başkanı Biden, İran’a Nükleer Anlaş-
ma konusunda yeşil ışık yakmış ancak İran 
ile ilgili bazı pürüzler halledilememiştir. 
İran, ABD’den gelecek ambargo ve yaptırım 
riskini herhangi bir ABD başkanı ile kaim 
olmayacak bir anlaşmayla minimize etmek 
istemektedir. Bu sebeple yeni bir nükleer 
anlaşma sürecinde Biden yönetimine karşı 
elini güçlendirmek isteyen İran, Anlaşma’yı 
ABD’ye karşı koz olarak da kullanabilir.

İç politika açısından bir inceleme yapıldı-
ğında Anlaşma’nın henüz İranlılar tarafın-
dan tam olarak anlaşılmadığı ortadadır. 
Müesses nizama yakın gazeteler, Anlaş-
ma’yla ilgili pozitif haberler yayımlayarak 
kamuoyunu konsolide etmeye çalışmakta 
ve haber metinlerinde sürekli olarak An-
laşma’nın “bağlayıcı” olmadığı ve uygulan-
sa bile kesinlikle İran’ın “bağımsızlığına” 
herhangi bir zarar vermeyeceği vurgulan-
maktadır. Ancak İran’ı yöneten iktidarların 
tarihsel süreç içerisinde yabancılara verdiği 
imtiyazlar göz önünde bulundurulduğunda 
İran’ın “bağımsızlığı” tehlikeye girebilir ve 
buna bağlı olarak geçmişte olduğu gibi halk 
ayaklanmaları da tecrübe edilebilir. Lakin 
“bağımsızlığı” konuşmak için henüz erken. 
Çünkü Anlaşma’nın resmen uygulanması 
için maddelerin İran Şûra Meclisi komis-
yonlarında değerlendirilmesi ve değerlen-
dirmeden sonra Meclis tarafından onaylan-
ması gerekmektedir ve şimdiki Tahran yö-
netimi de Pehleviler ve Kaçarlar gibi değil.

Anlaşma’daki maddelerin mahiyetinin ucu 
oldukça açık ve en az orta ve uzun vadede 
gerçekleştirebilecek hedeflerdir. Orta Do-
ğu’nun sürekli değişen dengeleri ve Çin’in 
minimum risk anlayışı göz önünde bulun-
durulduğunda Anlaşma’nın uygulanması-
nın ihtimali oldukça düşük gözükmektedir. 
Ancak İran’ın cari olarak hem finansal hem 
de reel sektör bağlamındaki durumu, Çin’e 
olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. İ

1 Farsça yazımı “قرارداد” şeklindedir.
2 Farsça yazımı “سند” şeklindedir.
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Orta Doğu 
turu kapsamında Tahran’a iki günlük önem-
li bir ziyaret düzenledi. Ziyaret önemliydi 
zira İran ve Çin arasında önceden tartışma-
lara neden olan 25 yıllık Kapsamlı İş Birliği 
Anlaşması’nın imza töreni gerçekleştirildi. 
Anlaşma; İran’ın siyasi, ekonomik, enerji, 
teknoloji, savunma ve güvenlik alanlarında 
Çin ile iş birliği ve ortaklıklara yer vermekte 
olup özellikle bölgesel ve küresel anlamda 
dikkate değer bir konumda bulunmaktadır. 
Bu anlamda Anlaşma, bölgesel ve küresel 
dinamikleri etkileyebilecek tarihî bir anlaş-
ma niteliğindedir.

Anlaşma, zamanlama olarak ABD ve İran’ın 
yeniden müzakerelere dönmeye hazırlan-
dığı ve aynı şekilde hem ABD’nin hem de 
İran’ın diplomasi masasında güçlü olmak 
üzere kaldıraçlarını kullandığı ya da ha-
zırladığı bir dönemde gerçekleşmiş içeriği 
henüz paylaşılmadığı için de birçok spe-
külasyonun konusu hâline gelmiştir. Diğer 
taraftan Anlaşma’ya dair 2016’da yayımla-
nan resmî içeriğe göre İran ve Çin arasında 
özellikle bölgesel ve küresel gelişmelere 
karşı ortak bir duruş sergilemeyi kolay-
laştıracak maddelerin olduğu görülmek-

tedir. Öyle ki Anlaşma’da “Yemen, Suriye 
ve Filistin başta olmak üzere bölgesel 
konularda iki ülkenin dışişleri bakanları-
nın katılacağı yıllık toplantı mekanizması 
kurulacağı ve ilgili bölgeden sorumlu ba-
kan yardımcıları seviyesinde de periyodik 
ortak danışma toplantılarının düzenlene-
ceği” ifadesi bu duruma açık bir örnektir. 

Bununla birlikte terörizmle mücadele ve 
bölgesel barışın tesisinde İran’ın yapıcı 
rolünün Çin tarafından hoş karşılandığı 
ifade edilen Anlaşma’da, bölgesel barış ve 
istikrarın sağlanması noktasında tarafların 
ikili danışma süreçlerini geliştirmeye hazır 
oldukları belirtilmiştir. Yine İran ve Çin, 
uluslararası örgütler dâhilinde de danışma 
süreçleri geliştireceklerini ve Çin’in, İran’ın 
Şangay İşbirliği Örgütüne tam üyelik baş-
vurusunu desteklediği vurgulanmıştır. Ay-
rıca 2016 yılı itibarıyla yayımlanan Anlaşma 
metninde Çin’in, P5+1 ülkeleri ile yapılan 
Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) 
sürdürülmesinden yana olduğu belirtil-
miştir. Bununla birlikte yine aynı metinde, 
KOEP’in İran’ın barışçıl amaçlarla nükleer 
faaliyetlerini sürdürmesi hakkını garanti 
altına aldığı ifade edilmiştir.

Bölgesel ve uluslararası alanlarda iş birli-

ği alt başlığı altında yer alan bu maddeler, 

Çin’in bölgesel sorun ve konularda taraf ol-

ması adına değerli bir göstergedir. 2016’da 

yayımlanan bu resmî Anlaşma metninden 

hareketle güncel Anlaşma metninde de 

benzer içeriklerin güncel gelişmeler bağla-

mında ele alındığı düşünülmektedir. Çin, 

İran ile düzenleyeceği ortak danışma top-

lantıları yoluyla bölgesel konularda ABD ile 

sürdürdüğü mücadelede doğrudan aktif ve 

etkin bir şekilde yer alabilecektir. Bu durum 

Büyük Güç Rekabeti’nin belirginleşmesinin 

en görünür sonucu olarak kabul edilebilir. 

Öyle ki öncelikli olarak Asya’da görülen bu 

rekabet, söz konusu Anlaşma’yla birlikte 

Orta Doğu’da en keskin hâliyle ortaya çık-

mıştır. Zira İran gibi ABD’nin uzun yıllardır 

hasmı olarak bilinen bir aktörün, bir diğer 

yeni büyük düşman Çin ile oluşturduğu bu 

ortaklık, bölgenin çatışma ve rekabet alan-

larındaki gerginliği artırabilir. İran’ın, ABD 

ile müzakerelere hazırlandığı bir dönemde 

yapmış olduğu bu hamle, oldukça kışkırtıcı 

ve aynı zamanda caydırıcı bir karakteristiğe 

sahiptir. Diğer taraftan Çin ile yapılan bu 

stratejik ortaklık, İran’ı olası savunmasız-

lıklara ve zafiyetlere karşı güçlendirebilir. 

Bir başka deyişle İran, askerî ve ekonomik 

anlamda sahip olduğu maddi kapasitelerine 

Çin çarpanını ekleyerek olası askerî müda-

halelerin önüne geçmeyi ve aynı zamanda 

uzun süredir devam eden ABD’nin baskı po-

litikalarından kurtularak kendine bir yaşam 

alanı açmayı hedeflemektedir.

Çin’in hızlıca Anlaşma’yı imzalaması ABD 

ile yapılması beklenen müzakerelerde 

İran’ın elini güçlendirecek özellikle kırmızı 

çizgileri olarak belirlediği konuların korun-

ması adına güçlü bir zemin oluşturabilecek-

Hurşit Dingil 

GÖRÜŞ 
01.04.2021

Tahran’da Büyük Güç 
Rekabeti: Kazananlar 
ve Kaybedenler

Çin’in hızlı bir şekilde İran’la imzaladığı Kapsamlı  
İş Birliği Anlaşması, Büyük Güç Rekabeti’nin  
Orta Doğu’daki en belirgin sonuçlarından birisi  
olarak kabul edilebilir.
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tir. Bu durumun bölgesel dengelere de doğ-
rudan bir yansıması olabilir. Askerî kapasite 
olarak düşünüldüğünde İran’ın bazı zafiyet-
leri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi 
hava kuvvetleri envanterinin oldukça eski 
teknolojiler ve donatılar barındırması olup 
İran’ın belki de en büyük endişelerinden bi-
risi olarak kabul edilebilir. Bir diğer endişe 
de yine ileri teknoloji konusunda yaşanılan 
zorluklardır. ABD’nin yaptırımlarla oluş-
turmuş olduğu atmosfer özellikle İran’ın bu 
teknolojileri tedarik etmesini zorlaştırmak-
tadır. Bu Anlaşma’yla birlikte İran, askerî 
teknolojilerini yenileyerek kapasitesinde 
bir artış eğilimi yakalayabilecektir. Bir diğer 
endişe alanı da İran’da meydana gelebilecek 
olası sokak gösterilerinin önlenemeyecek bir 
duruma gelerek siyasi iktidara zarar verme 
ihtimalidir. İran bu endişeye bir cevap olarak 
söz konusu Anlaşma yoluyla Çin’in ileri tek-
nolojili yapay zekâ temelli kimlik tanımlama 
kameralarını tedarik ederek ülkede başlayan 
olası bir sokak hareketlenmesini kolaylıkla 
önleyebilecektir. Çin, Anlaşma ile İran’a iç 
güvenlik yardımı ve güvenlik yardımı olmak 
üzere iki ana başlık altında yardım edebile-
cektir. Buna ek olarak istihbarat paylaşımı, 
müşterek hava ve deniz üssü kullanımı, as-
kerî ve teknik eğitimler ayrıca ortak değişim 
programları güvenlik yardımlarının amaç-
ları arasında yer alabilir. Bu noktada ortaya 
çıkan ihtiyaçlara yönelik talepler söz konusu 
Anlaşma’da bulunabilir. Nitekim uluslarara-
sı medyada da bu yönde birbirini destekle-
yen argümanlar mevcuttur.

Askerî kapasiteye Çin çarpanının eklenme-
si, bölgesel dengelerde değişimlere neden 
olabilir. İran dronelarının ve balistik füze-
lerinin tüm sınırlamalara rağmen caydırıcı 
bir kapasite oluşturduğu görülmektedir. 
Çin’den transfer edilecek olan ileri tekno-
lojiyle birlikte İran bu alanlardaki askerî 
kapasitesini daha ileri bir seviyeye taşıya-
bilecektir. Örneğin operasyonel olarak kısa 
menzilli olan ve haberleşme teknolojilerin-
de sorun yaşayan İran SİHA ve İHA’larının 
bu sorunları, Çin’den tedarik edilen ileri 
teknolojili SİHA ve İHA ya da hazır teknolo-
ji transferleri yoluyla aşması durumunda bu 
araçlar, bölgesel kapsamda uzun mesafeler-
de sürdürülen operasyonların etkin bir par-

çası olabilecektir. Bu durum Suriye, Yemen 
gibi çatışma bölgelerinde İran lehine farklı 
sonuçlar oluşturabilir. Bu tür bir askerî çar-
pan kuvvet, aynı şekilde balistik füzeler için 
de benzer gelişmelere kapı aralanması anla-
mına gelmektedir. Öte yandan Çin’in geliş-
miş siber yeteneklerinin teknik danışmanlık 
ya da ortak personel değişim programları 
yoluyla İran’a aktarılması da günümüzde 
askerî ve güvenlik alanlarına doğrudan ya 
da dolaylı bir katkı sağlayan kapasite artırıcı 
dikkate değer bir destek alanıdır. Bir diğer 
nokta ise ekonomik olarak gelecek deste-
ğin, İran’ın bölgesel vekil ağında somut bir 
karşılık oluşturmasıdır. Bilindiği üzere İran 
özellikle Donald Trump’ın maksimum bas-
kı politikası ve de küresel salgının etkileri 
dâhilinde ciddi ekonomik zorluklar yaşa-
maktadır. Öyle ki Suriye, Irak ve Lübnan 
gibi ülkelerdeki vekil ağlarını oluşturan Şii 
milislere maaş verilmekte zorluk çekildi-
ğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bu 
Anlaşma’nın 400 milyar dolarlık bir anlaş-
ma olduğu yönündeki argümanlar dikkate 
alındığında İran’ın bölgesel vekil ağlarının 
faaliyetlerinde artış görülebilir. Dahası “İran 
askerî kapasitesi çarpı Çin” olmak üzere 
yeni bir denklem, bölge için oldukça dikka-
te değer bir durum arz etmektedir.

Çin de bu Anlaşma’dan büyük kazançlar 
sağlamaktadır. Bu kazançların en başında 
Orta Doğu’da önemli bir ortak/partner dev-
let kazanmanın olduğu söylenilebilir. Çin, 
İran yoluyla Orta Doğu’daki varlığını etkin 
bir hâle getirecek; hâlihazırda enerji konu-
sundaki ihtiyacını İran’dan daha avantajlı 
bir şekilde tedarik edebilecektir. Ayrıca Çin, 
İran gibi bölgesel vekil güçlere sahip bir ak-
tör vasıtasıyla bölgesel konuların siyasi ve 
askerî bir tarafı olabilecektir. İran’ın dâhil 
olduğu bölgesel konularda dolaylı olarak 
Çin de yer alabilecektir. Bu konum, istikrarı 
ve barışı önceleyen Çin profilini korumakla 
birlikte bölgesel siyasete etki edebilen bir 
Çin’e de imkân sağlayacaktır. 2016’daki resmî 
Anlaşma metninden hareketle güncel An-
laşma’da İran’da yer alan nükleer tesislerin 
Çin’in destek ve yardımıyla modernleşmesi-
ne yönelik muhtemel maddeler enerji iş bir-
liği başlığını doldurabilecektir. Öte yandan 
İran’da bulunan petrol sahalarını korumak 

üzere Çin’in bölgedeki askerî varlığının da 
artacağı yönünde iddialar bulunmakta-
dır. Bununla birlikte uluslararası medyada, 
Anlaşma kapsamında güvenlik ve savunma 
iş birliği alanlarına dair bazı kritik iddialar 
da yer almaktadır. Çin’in İran’da istihbarat 
üssü kuracağına dair argümanlar bu nokta-
da ön plana çıkmaktadır. İddialara göre Çin, 
İran’ın Çabahar kentinde 5 bin kilometrelik 
alana siber operasyon ve elektronik harp 
üssü kurarak Basra Körfezi’ndeki deniz ve 
hava trafiğini kontrol altına alabilecektir. Bu 
durum alan hâkimiyeti ve giriş engelleme 
kapasiteleri için de önem taşımaktadır. Buna 
ek olarak Basra Körfezi ve Hint Okyanusu 
kıyılarında limanlara sahip olmak Çin’in Bir 
Kuşak Bir Yol Projesi dâhilinde ekonomik ve 
askerî maksatlar için de oldukça değerlidir. 
Tüm bu iddiaların doğru olması durumun-
da oluşan sonuç, Büyük Güç Rekabeti’nde 
ABD’ye karşı elde edilmiş önemli bir kazanç 
olarak düşünülebilir. Bu bağlamda, Asya’da 
Çin’e karşı atılımlar gerçekleştiren ABD, 
çıkmayı düşündüğü Orta Doğu’da büyük 
bir kayıpla karşı karşıya kalmaktadır. Batı 
kaynaklı bazı makalelerde ABD’nin, Çin’i 
sınırlandırmak üzere Asya’daki varlığına 
önem vermesi gerektiği yönünde tartışma-
lar yapılırken Çin, Orta Doğu’da İran gibi 
jeopolitik olarak kilit bir konumda yer alan 
ülkeyi stratejik ortak hâline getirebilmeyi 
başarmıştır. Bu düşünceden hareketle Bü-
yük Güç Rekabeti küresel bir bağlamın yeni 
ismi ise Orta Doğu’daki müsabakanın ilk 
kazananının Çin olduğunu söylemek müm-
kündür. Son olarak yapılan bu Anlaşma, bu 
rekabetin sunmuş olduğu bağlamda Orta 
Doğu’daki hizalanmanın ilk somut sonucu 
olarak da düşünülebilir. Her ne kadar uzun 
vadeli olan bu Anlaşma’nın olası zararları 
dile getirilse de mevcut konjonktür ve gücün 
zorlayıcı etkileri düşünüldüğünde bu adı-
mın rasyonel bir adım olduğunu söylemek 
mümkündür. Sonuç olarak bu Anlaşma kısa 
ve orta vadede egemenliğin korunması şar-
tıyla İran lehine değerli fırsatlar ve kazanç-
lar oluşturabilir. Ancak Anlaşma’nın neden 
olabileceği “bağımlılık ilişkisi” ya da taraflar 
arasındaki “güvenin zedelenmesi” de bera-
berinde İran’ın aleyhinde sonuçlar oluştur-
ma potansiyeli taşımaktadır. İ
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ABD’nin 2018 Mayıs’ında Kapsamlı Ortak 
Eylem Planı (KOEP) ya da kısaca Nükleer 
Anlaşma’dan çekilmesi ve arkasından İran’a 
uyguladığı yaptırımları devreye sokması ile 
Türkiye-İran arasındaki ticaret hızla azal-
mıştır. İki ülke arasındaki ticaret, 2012 yılın-

da yaklaşık 22 milyar ABD dolarına yakın bir 
düzeye ulaşarak rekor kırmıştır (bk. Tablo 1). 
İki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya 
gelerek yaptıkları toplantılarda, ikili ticaret 
hacminin 30 milyar ABD doları düzeyine 
ulaşması için siyasi irade koymalarına, bu 
konuda ilgili ülkelerdeki iş insanlarını teşvik 
etmelerine ve ayrıca iki ülke arasında tica-
reti geliştirmeye yönelik oldukça kapsamlı 

bir tercihli ticaret anlaşması imzalanmasına 

rağmen ticaret, yaptırımlar nedeniyle son iki 

yılda hızla gerilemiştir.

ABD’nin ikincil yaptırımları, İran ile ticari 

ilişkilere devam eden üçüncü ülke girişimci-

lerinin ABD pazarına mal satmalarını yasak-

ladığı için birçok Türk iş insanı bu riski göze 

almaktan çekinmiştir. Bunun yanında ABD 

Dr. Murat Aslan 

HABER ANALİZ 
01.04.2021

2021 Yılı İlk İki Ayında 
Türkiye-İran Ticareti

2021 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre iki ülke ticaretinde artış yönlü 
bir eğilim göze çarpmaktadır.

Tablo 1: İran ile Ticaret (1990-2020) (milyar ABD doları)

Yıllar İran’da 
İthalat

İran’a 
İhracat

Toplam Ticaret 
Hacmi

Ticaret 
Açığı

A B C D=B-A

2012 11.965 9.922 21.887 -2.043

2013 10.383 4.193 14.576 -6.190

2014 9.833 3.886 13.719 -5.947

2015 6.096 3.664 9.760 -2.432

2016 4.700 4.966 9.666 266

2017 7.492 3.259 10.751 -4.233

2018 6.931 2.394 9.325 -4.537

2019 3.608 2.737 6.345 -871

2020 1.193 2.253 3.446 1.060

Kaynak: TÜİK

Tablo 2: Ocak-Şubat Ayları ile İlgili Ticaret Rakamları 
(milyon ABD doları)

Ocak Şubat Ocak-Şubat 
Ayları Toplamı

İran’a İhracat 2020 216 205 421

2021 253 256 509

İran’da İthalat 2020 119 130 249

2021 161 181 342

Toplam Ticaret 2020 335 335 670

2021 414 437 851

Kaynak: TÜİK
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yaptırımları uluslararası finansal transferi 

de zorlaştırdığı için iş insanları, İran’a para 

transferi yapamadıkları gibi İran’a mal sat-

maları durumunda tahakkuk eden paranın 

getirtilmesinde ciddi sorunlar yaşamaktadır. 

Bu iki sorundan dolayı başta petrol gibi doğ-

rudan hedef alınan yaptırım kapsamındaki 

ürünlerin dışında birçok ürünün ticaretinde 

hızla azalma gözlemlenmiştir. Yaptırım kap-

samına girmeyen ürünlerin ticaretinde dahi 

Türk tacirlerin parasal transferde yaşadıkları 

sorunlar nedeniyle ticari ilişkilerini azalt-

tıkları görülmüştür. Son olarak 2020 yılının 

başlarında koronavirüs salgını nedeniyle 

birçok ülke gibi Türkiye-İran gümrük kapı-

ları da bir süreliğine kapatılmıştır. Gümrük 

kapılarının kapatılması yine ticari ilişkileri 

olumsuz etkilemiştir.

Yaptırımların devrede olmadığı 2017 yılı ile 

karşılaştırıldığında 2020 yılında, iki ülke ti-

caretinin 3’te 1 düzeyine gerilediği gözlem-

lenmiştir. Ticaret hacmi 2017’de 10,7 milyar 

ABD doları iken bu 2020 yılında 3,4 milyar 

ABD doları düzeyine gerilemiş durumdadır.

Tablo 2’de 2020 ve 2021 yıllarının ocak ve şu-
bat aylarında Türkiye-İran arasındaki ticaret 
resmedilmektedir. 2020 yılı ile karşılaştırıl-
dığında gerek ithalat gerekse de ihracat bağ-
lamında toparlanma gözlemlenmektedir. 
2021 yılının ilk iki aylık ihracatı, 2020 yılının 
ilk iki aylık ihracat rakamlarına göre %17’lik 
artış ile 421 milyon ABD doları düzeyinden 
509 milyon ABD doları düzeyine yükselmiş-
tir. Benzer şekilde iki aylık ithalat toplamı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %37’lik 
artış ile 249 milyon ABD doları düzeyinden 
342 milyon ABD doları düzeyine yükselmiş-
tir. Ticaret hacmi bakımından 2021 yılının 
ilk ayında toplam ticaret hacmi 2020 yılının 
aynı dönemine göre %27’lik artış ile 670 mil-
yon ABD doları düzeyinden 851 milyon ABD 
doları düzeyine yükselmiştir. İ
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2001 yılında işgal ettiği Afganistan’da istedi-
ği başarıyı elde edemeyen ABD, saplandığı 
bu bataklıktan uluslararası itibarını da ze-
delemeden çıkmak için zorlu rakibi Taliban 
ile uzlaşma yolunu seçti. Taraflar arasında 
18 ay süren çetin görüşmelerin ardından 
29 Şubat 2020 tarihinde Katar’ın başkenti 
Doha’da barış anlaşması imzalandı. Doha 
Anlaşması olarak bilinen bu anlaşma çer-
çevesinde Taliban, tüm yabancı güçlerin 
ülkeden çekilmesi ve tutuklularının serbest 
bırakılması karşılığında Afganistan hükû-
metiyle müzakere masasına oturmayı kabul 
etti. Bu kapsamda Taliban ile Afganistan 
hükûmeti, 19 yıllık kanlı çatışmaların ardın-
dan ilk kez 12 Eylül 2020 tarihinde Doha’da 
müzakere masasına oturdu. Büyük umut-
larla başlayan görüşmeler; taraflar arsındaki 
ciddi fikir ayrılıkları ve ülkede şiddetin gi-
derek ivme kazanması gibi nedenlere bağlı 
olarak birçok kez tıkanma noktasına geldi. 
Ocak ayında ABD’de gerçekleşen iktidar 
değişikliği zaten ağır aksak ilerleyen barış 
görüşmelerini durma noktasına getirdi. Joe 
Biden’ın Beyaz Saray’a gelişiyle Washing-
ton’dan gelen Doha Anlaşması’nın gözden 

geçirileceğine dair açıklamaların ardından 
Taliban, müzakere masasını fiilen terk etti. 
Böylece beş ay süren Afganlar arası müza-
kereler herhangi somut bir kazanım elde 
edilemeden sona ermiş oldu.

ABD’nin Yeni Yol Haritası 
Nedir?

Biden’ın Beyaz Saray’a gelişi Afganistan 
barış sürecini yeni bir safhaya taşıdı. Bi-
den’ın selefi Donald Trump’ın Taliban ile 
imzaladığı Doha Anlaşması’na uyup uyma-
yacağı tartışılırken Dışişleri Bakanı Antony 
Blinken ülkesinin Anlaşma’yı gözden geçi-
receğini açıkladı. Blinken hemen ardından  
7 Mart’ta Afgan liderlere bir mektup yazarak 
Washington’ın Afganistan konusunda bun-
dan sonra izleyeceği yol haritasını paylaştı. 
Diplomatik teamüllere uymayan bir üslupla 
yazılan mektupta Blinken, Afgan liderleri 
“kapsayıcı yeni bir hükûmetin” oluşturul-
ması için bir araya gelmeye çağırıyordu. 
Blinken ayrıca ilerleyen günlerde Türkiye’de 
Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde; Çin, 
İran, Rusya, Hindistan ve Pakistan gibi Af-
ganistan sorununa etki edebilecek ülkelerin 
katılımıyla uluslararası bir konferans dü-
zenleneceğini bildiriyordu. ABD Afganistan 
Özel Temsilcisi Zelmay Halilzad’ın daha 
sonra Afgan liderlerle paylaştığı Washin-
gton’ın taslak planında Blinken’ın mektu-
bunda geçen “kapsayıcı yeni bir hükûmet” 
ifadesiyle bir geçiş hükûmeti kurulmasının 
kastedildiği anlaşıldı. Taliban’ın devrilme-
sinin ardından Kasım 2001’de Almanya’nın 
Bonn kentinde BM tarafından düzenlenen 

toplantıda tüm Afgan politik grupların ka-
tılımıyla bir geçiş hükûmeti kurulmuştu. 
ABD tıpkı 2001’de olduğu gibi ilk etapta 
tüm grupları kapsayan bir geçiş hükûme-
tinin oluşturulmasını istiyor. Bu anlamda 
İstanbul Zirvesi ikinci Bonn olarak değer-
lendirilebilir.

İstanbul Zirvesi’nde Hangi 
Konular Tartışılacak?

Yukarıda da işaret edildiği üzere ABD’nin 
“barış planı” çerçevesinde Afganistan’da 
bir geçiş hükûmetinin kurulması, İstanbul 
Zirvesi’nin öncelikli maddelerinden biri 
olacaktır. Henüz ayrıntılarının basınla pay-
laşılmadığı geçiş hükûmeti konusunda Af-
ganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani dışın-
da hemen hemen bir uzlaşı olduğu söylene-
bilir. Gani şu ana kadar çeşitli platformlarda 
yaptığı açıklamalarda geçiş hükûmetine 
ilişkin muhalefetini birçok kez dile getirdi. 
Fakat ABD desteği olmadan iktidarını koru-
ma gücü olmayan Gani’nin, Washington’ın 
baskısına karşı direnmesi beklenmemekte-
dir. İstanbul Zirvesi’nde tartışılacak bir di-
ğer öncelikli gündem maddesi de ABD’nin 
Afganistan’dan çekilmesi olacaktır. Doha 
Anlaşması’na göre ABD, 1 Mayıs 2021 tarihi-
ne kadar Afganistan’dan tamamen çekilmek 
zorunda. Amerikalı askerî uzmanlara göre 
Biden’ın 1 Mayıs’a kadar çekilme emri ver-
mesi pek olası gözükmüyor. Nitekim Biden, 
25 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında 
Doha Anlaşması’nda belirlenen takvime 
uymanın zor olduğunu söyledi. Amerikan 
medyasına göre Biden, çekilmeyi altı aylığı-
na uzatmak veya zamana yayılan bir çekilme 
gibi seçenekler üzerinde duruyor. Washing-
ton’ın öncelikli hedefi Taliban’ı çekilmenin 
ileri bir tarihe ertelenmesi için ikna etmek. 
Biden yönetimi, Taliban’ın hâlâ Afganistan 
hapishanelerinde tutulan tüm savaşçılarının 
serbest bırakılması ve Taliban yöneticileri-
nin BM’nin kara listesinden çıkarılması gibi 
tavizler karşılığında Doha Anlaşması’nda 
belirlenen takvimin esnetilmesini isteye-
cektir. Fakat Taliban’ın bu senaryoya evet 
demesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor. 
Nitekim Biden’ın sözlerine Taliban’dan 
tepki gecikmedi. Taliban Sözcüsü Zabiul-

Rahimullah Farzam 
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lah Mücahit “ABD’nin Doha Anlaşması’nda 
belirlenen takvim çerçevesinde Afganistan’ı 
terk etmemesi durumunda savaşın devam 
edeceği” tehdidinde bulundu. Hemen ar-
dından Taliban; Kandahar, Host, Helmend 
gibi büyük şehirler ve 50 ilçeyi kapsayan yı-
kıcı bir saldırı dalgası başlattı.

Türkiye, Afganistan Barış 
Sürecinde Nasıl Bir Rol 
Oynayabilir?

Türkiye; bir NATO müttefiki olarak ABD 
ile birlikte çalışabilme yeteneği, Afganistan 
sorununa etki edebilecek bölgesel ülkelerle 
yakın bağları ve Afganistan ile uzun yıllara 
dayanan iyi ilişkileri nedeniyle bu ülkede 
barışın tesisine katkı sağlayabilecek tüm ni-
teliklere sahiptir. Türkiye bugüne kadar ge-
rek ikili gerekse BM ve NATO çerçevesinde 
Afganistan’da çeşitli alanlarda büyük katkı-
larda bulunmuştur. Türkiye’nin Afganistan’a 
yaptığı katkılar başta merkezî hükûmet 
olmak üzere bu ülkedeki yerel aktörler ve 
Afganistan halkı tarafından takdirle karşı-
lanmaktadır. Türkiye bu özelliğinden ötürü 
Afganistan’da etnik veya mezhep farkı gö-
zetmeksizin bütün gruplarla diyalog kura-
bilmektedir. Bu da Türkiye’yi Afganistan’da 
barışın yeniden tesisine katkı sunabilecek 
nadir ülkelerden biri olarak öne çıkarmak-
tadır. Türkiye’nin tercih edilmesinin bir baş-
ka nedeni de Pakistan ile olan yakın ilişkile-
ridir. Afganistan ile yaklaşık 2.400 km ortak 
sınırı paylaşan Pakistan, Afganistan mese-
lesinde en kilit ülkelerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Pakistan’ın özellikle askerî ve 
istihbarat birimlerinin Taliban’ın üzerinde 
ciddi bir nüfuzu bulunmaktadır. Birçok uz-
mana göre Pakistan’ın rızası olmadan Afga-
nistan’da kalıcı bir çözüme ulaşmak müm-
kün değildir. Bu da Türkiye’nin Pakistan ile 
olan ilişkilerini önemli hâle getirmektedir. 
Bu açıdan Ankara ile İslamabad arasında-
ki stratejik ilişkiler, Afganistan’da istikrar 
ve barışın tesisi için fark yaratabilir. Son 
olarak Türkiye, nüfusunun büyük bölümü 
Müslüman olan tek NATO üyesidir. Bu da 
Türkiye’yi Afganistan’da gözlemci sıfatıyla 
askerî güç bulundurması en kabul edilebilir 
ülke yapmaktadır. ABD veya herhangi başka 

bir ülkenin askerî güç bulundurmasını ke-
sinlikle kabul etmeyen Taliban veya diğer 
muhalif gruplar, Türkiye’nin öncülüğünde 
oluşturulan barışı koruma görev gücüne 
itiraz etmeyebilir. Tüm bu bileşenler, Türki-
ye’nin Afganistan barış sürecinde çok etkin 
bir rol üstlenebileceğini göstermektedir.

İstanbul Zirvesi’nin Türkiye 
İçin Önemi Nedir?

Türkiye’nin Afganistan barış sürecinde aktif 
bir rol üstlenmesi Ankara-Washington iliş-
kilerinde yeni bir sayfa açabilir. Hâlihazırda 
Afganistan sorunu Biden yönetiminin acil 
olarak ilgilenmesi gereken dış politika mad-
delerinin başında yer alıyor. Yukarıda da işa-
ret edildiği üzere ABD, Doha Anlaşması ile 
1 Mayıs 2021 tarihine kadar Afganistan’dan 
çekilmeyi taahhüt etmiş durumda. Dolayı-
sıyla Biden yönetimi zaman sıkışıklığından 
ötürü Afganistan konusunda acil adım at-
mak zorunda. Bu nedenle İstanbul Zirvesi 
kritik öneme sahiptir. Zirvenin ev sahibi sı-
fatıyla Türkiye’nin bu konudaki yapıcı rolü, 
Washington-Ankara ilişkilerine olumlu 
yansıyacaktır. Türkiye, İstanbul Zirvesi’n-
deki rolü karşılığında ABD’den S-400, YPG 
ve FETÖ gibi anlaşmazlıklarda bazı tavizler 
isteyebilir.

Öte yandan Türkiye’nin Afganistan sorunu 
gibi oldukça kronikleşmiş bir sorunun çö-

züm arayışında üstlendiği rol, Ankara’nın 
uluslararası kamuoyunda ara buluculuk 
rolünü pekiştirecektir. Bu açıdan İstanbul 
Zirvesi gelecekte çözüm bekleyen benzer 
anlaşmazlıklar için bir örnek teşkil edebi-
lir. Son olarak İstanbul Zirvesi, 40 yılı aşkın 
süredir iç savaşla boğuşan Afganistan halkı 
açısından barış için son umuttur. Başta Af-
gan siyasiler olmak üzere Afganistan halkı, 
İstanbul Zirvesi’ne Afganistan’da barışın te-
sisi için bir dönüm noktası olarak bakıyor. 
Afganistan Ulusal Uzlaşı Konseyi Başkanı 
Abdullah Abdullah, “İstanbul Zirvesi’nden 
somut ilerlemeler bekliyoruz.” açıklamasın-
da bulundu. Muhalif liderlerden İslami Par-
ti Başkanı Gülbeddin Hikmetyar, İstanbul 
Zirvesi’ni “Afganistan’da barışa giden yolda 
önemli bir fırsat” olarak değerlendirdi. Tüm 
bu faktörler, Türkiye’nin Afganistan barış 
sürecindeki rolünün önemini ortaya koy-
maktadır. Ankara bu fırsatın farkında olarak 
hareket etmelidir. Doha Barış Görüşmeleri 
sadece Afganlara bırakılan görüşmelerin 
zor ilerlediğini ortaya koymuştur. Dolayısıy-
la Türkiye sadece görüşmelere ev sahipliği 
yapmakla kalmayıp gerektiğinde inisiyatif 
alarak bir ara bulucu rolüyle hareket ede-
bilir. Afganistan’da barış ve istikrar, iç ve dış 
dengelerin başarılı bir şekilde yönetilmesine 
bağlıdır. Bu yüzden Türkiye yerel aktörlerin 
yanı sıra Pakistan ile iyi ilişkilere sahip olma 
avantajından da yararlanmalıdır. İ
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Çin Dışişleri Bakanı’nın 27 Mart 2021 tari-
hinde gerçekleştirdiği İran ziyareti, bir sü-
redir spekülatif düzeyde gündeme gelen bir 
konunun pratiğe geçirilmesiyle sonuçlandı. 
Bu ziyarette, İran ve Çin arasında farklı alan-
larda iş birliği ve ortaklığı öngören 25 Yıllık 
Kapsamlı İş Birliği Anlaşması’nın (İran-Çin 
Anlaşması) imzalandığı açıklandı. Söz ko-
nusu Anlaşma, Çin’in İran’a yönelik yatı-
rımları, enerji kaynakları alanında iş birliği 
ve savunma-güvenlik alanlarındaki ortak 
projeleri kapsamakta ve öngörmektedir. 
Anlaşma’nın söz konusu içeriği ve kapsamı 
İran’da, iç politika ve dış politika eksenle-
rinde ciddi tartışmalara yol açmıştır. Buna 
göre haziran ayındaki Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine hazırlanan İran’da, İran-Çin 
Anlaşması’nın; ülke çıkarlarına, egemenliğe 
ve “ne Doğu ne Batı” paradigmasına aykırı 
olduğu yönünde görüşler ifade edilmeye 
başlanmış ve bu durumun İran için olum-
suz sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. Buna 
karşın söz konusu Anlaşma’yı savunan ke-
simlerse bu Anlaşma’nın İran için ciddi 
kazanımlar ortaya çıkaracağını özellikle 
ekonomi ve savunma alanlarında önemli bir 
gelişim kaydedileceğini vurgulamıştır.

İran-Çin Anlaşması’na yönelik söz konusu 
tepkiler ve yaklaşımlar büyük ölçüde iç po-
litika ve dış politika eksenine odaklanırken 
etnik gruplar ve iç güvenlik daha çok ikincil 
bir alan olarak geri planda kalmaktadır. Fa-
kat Anlaşma’nın içeriğinde yer alan husus-
lar ve bu hususların İran ve Çin devletleri 
dışındaki aktörler açısından taşıdığı anlam-

lar; bu Anlaşma’nın İran’ın iç güvenliğine 
yönelik potansiyel etkilerini değerlendir-
meyi gerekli kılmaktadır. Anlaşma’da yer 
alan ve İran’ın ekonomik ve askerî açıdan 
kazanım sağlayacağına yönelik öngörüyü 
yansıtan bazı hususların, İran’ın etnik kı-
rılganlıkları ve iç güvenliği bağlamında bazı 
“amaçlanmamış sonuçlar” yaratabilmesi 
olasıdır. Bu olasılık, İran-Çin Anlaşması 
henüz spekülatif aşamadayken birtakım 
tepkilerle kendisini göstermeye başlamıştır.

Bu tepkiler ilk olarak İran’ın Huzistan 
bölgesinde faaliyet gösteren etnik-ayrılık-
çı Arap silahlı grupların açıklamaları ile 
somutlaşmıştır. Bu bağlamda Ahvaz’ın 
Kurtuluşu İçin Arap Mücadele Hareketi 
(AKAMH) ve Ahvaz Ulusal Kurtuluş Ha-
reketi (AUKH) örgütlerinden gelen açıkla-
malarda İran-Çin Anlaşması’nda yer alan 

enerji ve doğal kaynaklar alanındaki iş 
birliği konusunun “yeni tip sömürgecilik” 
anlamı taşıdığı vurgulanmıştır. Bu örgütler 
her şeyden önce Huzistan bölgesini, tarih-
sel ve kültürel olarak Arap halkına ait bir 
bölge olarak tanımlamaktadır. Bu noktada 
söz konusu örgütler özellikle Huzistan böl-
gesindeki doğal kaynaklarla ilgili projeleri 

ve planları, bu bölgenin ve Arap halkına ait 
olan kaynakların sömürülmesi olarak öne 
çıkarmaktadır. Benzer biçimde Sistan-Be-
luçistan ilinde faaliyet gösteren silahlı grup-
lar, Ceyşü’l-Adl ve Ensar’ul-Furkan iltisaklı 
medya organlarında yer alan söylemlerinde 
İran-Çin Anlaşması’nın, Sistan-Beluçis-
tan’ın liman bölgelerinin ve doğal kaynak-
ların sömürgeleştirilmesi amacını taşıdığını 
iddia etmektedir.

Bu durum İran’daki etnik ayrılıkçı ve et-
no-mezhepsel silahlı grupların ciddi bir 
propaganda argümanı elde ettiğini ortaya 
koymaktadır. Hâlihazırda İran’a karşı “sö-
mürgecilik, Arap ve Beluç halkının kaynak-
larının sömürülmesi” vurgularını propa-
ganda süreçlerinde kullanan bu gruplar, söz 
konusu Anlaşma’yla birlikte bu argüman-
larına bir “somutluk” ve “zemin” kazandı-
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rabilecektir. Bununla birlikte İran’ı “işgalci 
ve sömürgeci güç” olarak tanımlayan söz 
konusu gruplar, Çin’i de bu argümana ek-
lemleyerek daha geniş bir zemin yaratabi-
lecektir. Bu bağlamda söz konusu grupların 
propaganda çerçeveleri “İran sömürgeciliği” 
söylemini aşarak “küresel sömürgecilik” söy-
lemine dönüşebilecektir. Bunun sonucunda 
Huzistan ve Sistan-Beluçistan’da hâlihazırda 
sosyoekonomik ve sosyopolitik düzeyde cid-
di sorunlar yaşayan Arap ve Beluç halkının 
bu propaganda faaliyetlerinden etkilenmesi; 
kitle hareketlerine, silahlı grupların eylem-
lerinin tırmanmasına ve bu gruplara yönelik 
sempatinin artmasına yol açabilecektir.

İkinci olarak İran’daki en güçlü şiddet dışı 
etnik muhalif grup olan milliyetçi Türk mu-
halefetinin de bu süreçten etkilenebilece-
ğini söylemek mümkündür. İran açısından 
son derece önemli bir sosyopolitik tehlike 
olarak algılanan Türk milliyetçiliğinin ge-
lişimine karşı Çin ile iş birliği ve ortak-
lık, önemli bir kazanım sağlayabilecektir. 
Zira Uygur Türkleri meselesi bağlamında 
İran’daki Türk milliyetçiliği ile bir benzeşim 
sağlanabilecek ve bu noktada Türk milli-
yetçiliği aleyhine uluslararası kamuoyuna 
yönelik ortak argümanlar sunulabilecektir. 
Fakat bu tutum kısa süre içerisinde aksi bir 
sonuç üretebilecek; Uygur Türkleri mese-
lesi çerçevesinde uluslararası kamuoyunun 
hassasiyetinde gözlemlenen gelişmeler, 
İran’daki Türk muhalefetine de yansıyabi-
lecek ve bunun sonucunda Türk muhalefeti 
güç kazanabilecektir. Diğer yandan İran’da 
en önemli etnik ayrılıkçı silahlı hareketlerin 
başında gelen Kürt grupların da bu süreçte 
benzer bir yol izleyebileceğini öngörmek 
mümkündür. Şu an için etnik ayrılıkçı Kürt 
gruplar tarafından İran’a yönelik olarak sür-
dürülen propaganda faaliyetlerindeki ana 
vurgu ve argümanlara bakıldığında “devlet 
terörü, sistematik baskı, eşitsizlik ve ayrım-
cılık” gibi öğelerin öne çıkarıldığı görülebil-
mektedir. Buna paralel olarak söz konusu 
gruplar, Çin’in anti-demokratik ve totaliter 
bir ülke olduğu yönündeki argümanları 
çerçevesinde İran-Çin iş birliğini “anti-de-
mokratik iş birliği” şeklinde sunma çabası 
gösterebileceklerdir.

Bu açıdan bakıldığında, İran-Çin Anlaşma-
sı’yla birlikte savunma-güvenlik alanında 
gerçekleşmesi öngörülen bazı girişimlerin 
de birtakım “amaçlanmamış sonuçlar” üret-
me potansiyeline sahip olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu noktada İran’ın; iç güven-
lik, kitle hareketleri veya muhalif yapılarla 
mücadele adına Çin’in iç güvenlik tecrübesi 
ve anlayışından yararlanması; güvenlik ka-
meralarının yaygınlaştırılması, siber alanın 
mutlak kontrolü ve istihbarat ağının yaygın-
laştırılması gibi süreçler kısa ve orta vadede 
olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilecektir. 
Bu sonuçlardan ilki, şiddet-dışı siyasal ak-
tivizmin ve toplumsal muhalefetin yeraltı 
faaliyetlerine daha fazla yönelmesi ve hatta 
silahlı gruplara angaje hâle gelmesi olasılı-
ğıdır. Bu durum, İran’daki iç güvenlik yapısı 
ve kurumları açısından daha fazla “öngö-
rülemezlik” sorunu doğurabilecek mevcut 
ve potansiyel risklerin tespiti ve kontrolü 
daha zor bir hâl alabilecektir. İkincisi ise 
hâlihazırda özgürlükler bağlamında ciddi 
sorunlar yaşayan toplumun üzerindeki yo-
ğun ve sistematik baskının, kitle hareketleri 
ve sosyal patlamalara sebebiyet verebilecek 
olmasıdır. Çin’in iç güvenlik tecrübesi ve 
stratejisinin İran kurumları tarafından bir 
referans kaynağına dönüşebilecek olması 
bu durumun esas kaynağına işaret etmek-
tedir. Bu bağlamda özellikle etnik siyasi ha-

reketler ve oluşumlar arasında gelişebilecek 
iş birlikleri ve ortaklıklar ciddi bir güvenlik 
riski oluşturabilecektir.

Son olarak İran-Çin Anlaşması’nın etnik kı-
rılganlıklar bağlamında iç güvenliğe yönelik 
etkilerinin dışsal boyutunu da eklemek ge-
rekmektedir. Bu noktada özellikle ABD’nin 
tutumu önem taşımaktadır. Biden yöneti-
miyle birlikte insan hakları ve demokrasi 
güçleri söylemlerini daha fazla ön plana 
çıkaran ABD’nin, İran-Çin Anlaşması’nın 
İran içindeki etnik gruplar ve diğer top-
lumsal muhalefet hareketleri açısından ya-
ratacağı tepkiselliği destekleyici bir tutum 
sergilemesi, İran’ı zorlayıcı bir durum yara-
tabilecektir. Bu noktada örneğin Suriye’nin 
kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne destek 
sağlayan ABD’nin, bu örgütün İran’ın par-
çası niteliğindeki PJAK’a yönelik tutumunu 
nasıl şekillendireceği, İran’daki diğer etnik 
ayrılıkçı Kürt ve Arap gruplar ile ne yönde 
bir ilişki kuracağı en önemli sorular arasın-
dadır. ABD-Çin rekabetinin sahalarından 
bir tanesine dönüşebilecek olması, bu bağ-
lamda İran’ı iç güvenlik tehditleriyle daha 
fazla karşı karşıya getirebilecektir. Bununla 
birlikte İran’ın, Hindistan-Çin rekabetinin 
de yoğunlaşacağı bir alana dönüşmesi özel-
likle silahlı Beluç gruplar özelinde İran için 
tehditler oluşturabilecektir. İ

• Enerji yatırımları ve 
kalkınma

• Milliyetçi Türk muhalefetine 
yönelik argüman elde etme

• Kitle hareketlerine ve 
muhalif yapılara yönelik 
daha kapsamlı tedbirler

• Etnik-ayrılıkçı silahlı 
grupların “sömürgecilik, 
işgal” söylemlerinin itibar 
kazanması

• Uluslararası kamuoyunun 
İran’da insan haklarına 
yönelik hassasiyetinin 
artması

• Muhalif yapıların yeraltına 
inmesi veya şiddete 
yönelmeye başlaması

Amaçlanmamış 
Potansiyel Sonuçlar

Amaçlanan Sonuç
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Irak Silahlı Kuvvetlerinin bölgenin kont-
rolünü yeniden ele geçirmesinin ardından 
geçen dört yılda Sincar’ın yerli halkının 
%77’sinin bölgeye geri dönmediği tahmin 
ediliyor. Hâlihazırda Sincar’da konutlar, 
çiftlikler ve altyapı tahrip olmuş ve savaş-
tan kalan patlayıcı maddelerin ve el yapımı 
patlayıcıların oluşturduğu kirlilik devam 
etmektedir. Ezidilerin geri dönüş ikilemi, 
DEAŞ öncülüğünde Irak’a gerçekleştirilen 
saldırı ve Ağustos 2014’te Ezidilere yönelik 
soykırım ile görünürlük kazanan var olma 
krizine dayanmaktadır. Söz konusu var 
olma krizi sadece Ezidilerin tecrübesi ile sı-
nırlı değildir. Bu durum; Sünni ve Şii Arap-
lar, Türkmenler ve Hristiyan toplulukların 
bir arada yaşadığı Ninova’daki toplumsal 
uyumu da zedelemekte ve söz konusu halk-
lar da yıkıcı sonuçları olacak bir hizipleşme-
den endişe duymaktadır.

Center for Civilians in Conflict’in sahada 
yürüttüğü çalışmalara dayanarak hazırladı-
ğı 2020 yılı raporunda pek çok Ezidi, Sünni 
Arap komşularının büyük bir bölümünü ve 
bir dereceye kadar da Sünni Kürt komşula-
rını 2014’te DEAŞ saflarına katılmakla suç-

luyor ve onlarla tekrar aynı yerde yaşamak-
tan endişe duyuyor. Buna karşın ülke için-
de yerinden edilmiş birçok Sünni Arap ise 
bölgede sayıları giderek artan Ezidi silahlı 
grupların olası intikamından dolayı bölgeye 
dönmekten korkuyor.

Ezidi sorunu, Irak’ın ağırlıklı olarak “Şii İs-
lam’ın iktidarı” düşüncesinin hâkim oldu-

ğu ancak bu bağlamda konumuz olmayan, 
daha geniş bir kimlik meselesi üzerinde 
düşünmemize olanak sağlıyor. Bir taraftan 
Ezidiler, aşırılık yanlısı bir Sünni grubun 
saldırısına uğrarken diğer taraftan yönetim, 
Kürt ve Şii siyasi gruplara nazaran Ezidile-
rin yaşam koşullarını iyileştirmede başarısız 
oldu.

2014’te yaşanan soykırımdan ailesiyle bir-
likte kaçıp şu anda Duhok’taki Khanqe 
Kampı’nda kalan ve güvenlik gerekçesiyle 
anonim kalmayı tercih eden Ezidi bir akti-
vist İran Araştırmaları Merkezine (İRAM) 
yaptığı açıklamada, “Bunun olacağını çok 
önceden anlamıştım.” dedi. Bununla bir-
likte “DEAŞ öncülüğündeki soykırım, siyasi 
partiler tarafından gerçekleştirilen eko-
nomik ve siyasi tekelleşme ve aktivistlerin 
hapis cezasına çarptırılması ve sindirilmesi 

ile tabandan bağımsız herhangi bir girişi-
min sınırlandırılması gibi yıllarca süregelen 
olayların birikiminin doğal sonucuydu.” 
diye ekledi.

Ezidilerin çoğunlukta olduğu Sincar bölge-
sinde güvenlik koşullarında çeşitli değişim-
ler meydana geldi ve bu da zaman içinde 
demografik değişikliklere neden oldu. Söz 
konusu değişimler şu şekilde özetlenebilir: 
2003’teki ABD işgali ve KDP’ye bağlı Peş-
mergelerin kontrolü ele geçirmesi, PKK ile 
bağlantılı YPG’nin, DEAŞ ile savaş döne-
minde nüfuz kazanması ve Haşdi Şabi ile 
birlikte Irak federal güçlerinin bölgeye ye-
niden girişi.

Bazı Ezidi ailelerin peyderpey memleket-
lerine dönmeyi düşündükleri dönemde 
ise olaylar tekrar tırmanışa geçti. Hâliha-
zırda yeni oluşturulan Ezidi silahlı grup-
ları, KDP’ye bağlı Peşmergeler ve PKK ile 
bağlantılı YPG güçlerine ek olarak son dö-
nemde Sincar’da Haşdi Şabi’ye bağlı İran 

destekli birçok grubun konuşlandırıldığına 
tanık oluyoruz ki bu da Kasım 2020’de Er-
bil ve Bağdat arasında imzalanan son Sin-
car Anlaşması’nı baltalayan bir hareketti. 
“Tarihî” anlaşma olarak nitelendirilen ve 
BM, ABD, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi (IKBY) tarafından memnuniyetle 
karşılanan Sincar Anlaşması’yla; bölgenin 
güvenliğinden federal yönetime bağlı yerel 
polislerin sorumlu olması, yerel güvenlik 
güçlerine IKBY tarafından bölge sakinlerin-
den 2.500 kişilik atama yapılması, tüm si-
lahlı grupların bölgeden çıkarılması ve Bağ-
dat, Erbil ve Ninova arasında ortak bir idari 
komitenin tesis edilmesi öngörülüyordu. 
Ancak Anlaşma baltalandı ve muhtemelen 
hiç uygulanmadı.

Ezidi aktivist ve aynı zamanda Ezidi soykırı-
mını ele alan bir kitabın yazarı olan Shahab 

Zeidon Alkinani 

GÖRÜŞ 
03.04.2021

Sincar’daki Aşırı  
Militarizasyon Karşısında 
Iraklı Ezidilerin Varlık Krizi

Jeopolitik güvenlik sorunları ve hükûmet öncülüğünde 
etkin bir ulusal uzlaşının sağlanamaması sonucu, 
Ezidilerin varlık krizi ve geri dönüş ikilemi sürüyor.
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Ahmed, Ezidileri dışlamış olmasına rağmen 
“birleşmeyi, Erbil ve Bağdat arasında reka-
bet hâlindeki ikili yönetimi sona erdirmeyi 
ve soykırıma karışan suçluların yargılanma-
sını” güvence altına aldığı takdirde Sincar 
Anlaşması’nın uzlaşma için iyi bir başlangıç 
olduğunu öne sürmektedir. Ancak Ahmed, 
Irak hükûmetinin yerlerinden edilmiş Ezi-
dilerin Sincar’a dönüşüne olanak sağlamaya 
yönelik çabasının olmayışı nedeniyle Ezidi-
lerin yaşadığı hayal kırıklığını vurgulayarak 
“Çoğu insan, evlerini tekrar inşa etmeye 
yetecek maddi gücü olmadığı için geri dö-
nemiyor. Hükûmet, bölgeye dönen ailelerin 
ulaşım masraflarını dahi karşılamadı. Ayrı-
ca kontrol noktalarında saatlerce bekletildi-
ler.” dedi.

Bazı kesimler ise Sincar Anlaşması’na ka-
ramsar bakıyor. 2017’de Musul’un kurtuluşu 
sırasında yaralanan ve kapsamlı bir şekilde 
Sincar’ı takip eden savaş muhabiri Chak-
dar Atrushi, “Önemli bir Anlaşma olmasına 
rağmen hiçbir hükmü uygulanmadı.” diyor. 
Ayrıca Atrushi, “Bağdat ve Erbil, Sincar’da 
eşit derecede söz hakkına sahip değil. Bölge 
tam anlamıyla Devrim Muhafızları Ordusu 
(DMO) ve buna bağlı Kudüs Gücü ve İranlı 
Besic üyelerinin yanı sıra PKK ve Haşdi Şa-
bi’nin kontrolü altında.” diye ekliyor.

On yıllar olmasa da önümüzdeki yıllar içe-
risinde Sincar’ın geleceğini belirleyebilecek 
tüm bu jeopolitik gerginliklerin ortasında 
Ezidilerin dönüş sorununa nasıl bir çözüm 
getirilebilir? Ezidilerin bu konudaki söyle-

mi ağırlıklı olarak DEAŞ’ın Sincar’ı işgalinin 
ardından şekillenen kötü hatıraların üze-
rine komşularıyla toplumsal güveni nasıl 
tekrar inşa edebilecekleri yönünde. Buna 
karşın sahadaki gerçeklik; çelişkili bakış 
açılarıyla İran ve Türkiye açısından Sincar’ı 
çarpık bir coğrafya olarak aksettiriyor.

13 Mart 2021 tarihinde Clubhouse’da düzen-
lenen “Ezidilerin yarası iyileşecek mi? Ezi-
diler yeniden komşularına güvenebilecekler 
mi?” başlıklı çevrim içi etkinlikte Ezidilerin 
var olma krizi ele alındı. Söz konusu et-
kinlik, Newlines Institute for Strategy and 
Policy’den Rasha al-Aqeedi ve Yazda Orga-
nization’dan Murad Ismael tarafından dü-
zenlendi.

Oturumda iki konu üzerine görüşler belir-
tildi: Dinin aşırılıkçı yorumunun ıslahı ve 
suçların toplumsal olarak kabulü yoluyla 
Ezidilerin umudunun nasıl yeniden inşa 
edileceği. İlki ile ilgili olarak Sincar’a yakın 
bölgelerde DEAŞ’tan kalan izlerin, Ezidile-
rin toplum olarak yeniden sivil bir yaşam 
inşa etme girişimlerini zorlaştırdığı öne 
sürüldü. Ezidiler açısından DEAŞ soykırımı 
karşısında komşularının sessizliğini unut-
mak kolay değil. Diğer bir husus olarak DE-
AŞ’ın yalnızca bir grup yabancı savaşçıdan 
ibaret olduğu iddiası, Ezidilere yönelik yerel 
ve toplumsal ihanetin sorunlu bir inkârı ol-
duğunu düşündürüyor.

Murad Ismael öncelikle kendi içindeki aşı-
rılıkçı ideolojiyi bertaraf etmeden ve adalet, 

eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine dayanan 
yeni bir toplumsal sözleşme oluşturmadan 
adaletin yerine getirilemeyeceğine dikkat 
çekti. Ayrıca çoğulcu ve kapsayıcı bir Irak 
vatandaşlığının güçlendirilmesinin, Irak 
Devleti’nin tüm Iraklı azınlıkları gelecekte-
ki saldırılara karşı korumak için benimse-
yebileceği en değerli yaklaşım olacağı ileri 
sürüldü.

Oturumda yer alan diğer katılımcılar, saha-
daki endişe verici akımların Ezidilerin var 
olma krizini sürekli gölgelediğini vurguladı. 
Irak’taki dinî liderlerin Ezidi soykırımına 
gereken ilgiyi göstermediği de öne sürüldü.

Veto yetkisi ile yeni yasaları yürürlüğe gir-
meden önce gözden geçirme, onaylama ve 
reddetme yetkisine sahip olacak olan Şii, 
Sünni ve Kürt hukukçuların Federal Mah-
keme Komitesine dâhil edilmesine yönelik 
yakın zamanda yeni bir Federal Mahkeme 
Yasası çıkarıldı. Yasa’da önerilen komite, 15 
üyenin üçte ikisinin onayı olmadan herhan-
gi bir yasanın geçirilmesine izin vermiyor. 
Söz konusu Federal Mahkeme Yasası; ak-
tivistler, siyasetçiler ve yazarlar tarafından 
protesto edilmesinin yanı sıra Ezidilerin, 
Hristiyanların ve Sabiilerin parlamentoda-
ki temsilcileri tarafından da boykot edildi. 
Bu Yasa, Irak’ın siyasi sistemini daha da et-
no-mezhep odaklı hâle getirecektir. Kaldı 
ki bu da Irak’taki tüm Ezidilerin haklarını 
koruyabilecek çoğulcu ve sivil bir demokra-
sinin kurulmasındaki başarısızlıkların arka-
sında yer alan temel nedenlerden biridir.

Irak’ta demokratik, medeni ve hukuki yol-
larla reform gerçekleştirmek yalnızca Ezi-
dilerin karşılaştığı bir zorluk değil. Bu aynı 
zamanda diğer mezhep ve dinlere mensup 
olan farklı kültürel ve coğrafi arka plana sa-
hip tüm Iraklıların başarmaya çalıştığı, en 
önemli örneğini de Ekim 2019’da başlayıp 
aylarca süren hükûmet karşıtı protestoların 
oluşturduğu bir mücadele alanıdır.

Adalet açısından Ezidilerin kaybı tüm Irak 
için bir kayıptır. Ezidi kimliğinin var olma 
krizi, bünyesindeki tüm toplulukların hak-
larını eşit şekilde koruması gereken kolektif 
Irak kimliğinin çeşitliliği açısından da teh-
dit oluşturmaktadır. İ
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Mart’ın sonunda düzenlediği bölgesel turu-
nun son ayağında 27 Mart’ta İran’ın başken-
ti Tahran’a giden Çin Dışişleri Bakanı Wang 
Yi ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ara-
sında imzalanan yirmi beş yıllık kapsamlı 
iş birliği anlaşması gerek İran’da gerekse 
uluslararası toplumda tartışmalara yol açtı. 
İran’da bazı çevreler ayrıntıları açıklanma-
yan bu anlaşma ile “İran’ın Çin’e satıldığını” 
savunurken küçük çaplı protesto gösteri-
leri dahi düzenlendi. Hatırlayabildiğimiz 
kadarıyla bu olaylar doğrudan dış politika 
kaynaklı ilk protesto gösterileri oldu. Daha 
önceki toplumsal gösterilerde dış politikaya 
dair kimi sloganlar dile getirilse de bu pro-
testolar genellikle benzin zammı, seçimler-
de hile iddiası ya da şehirler arası idari an-
laşmazlık gibi iç politik-ekonomik neden-
lerden kaynaklanıyordu.

Halk arasındaki olumsuz tepkilerin kamu-
oyunun yeterince bilgilendirilmediğinden 
kaynaklandığını savunan bazı yetkililer 
özellikle anlaşmanın İran’daki uzun Nev-
ruz tatilinden hemen sonra imzalanması 

nedeniyle bir boşluk oluştuğunu belirttiler. 
Bu bağlamda anlaşmanın ardından İranlı 
kullanıcılar arasında giderek yaygınlaşan 
Club House uygulamasında gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Dışişleri sözcüsü Said 
Hatipzade’nin konuşması bir anda giderek 
kalabalıklaştı ve daha sonra Dışişleri Bakanı 
Zarif ’in ve diğer bakanların da katılmasıy-
la uygulamadaki azami kullanıcı sayısına 
ulaşıldı. Sorular genellikle anlaşmanın ta-
kibinin neden seçilmiş hükümet tarafından 
değil de eski Meclis Başkanı Ali Laricani 
tarafından yapıldığı, anlaşmanın detayla-
rının neden açıklanmadığı, böylesi önemli 
bir konudaki anlaşma sürecinin ve içeriği-
nin halktan neden gizlendiği yönündeydi. 
Zarif kısaca eski Dışişleri Bakanı Kemal 
Harrazi’nin açıklamalarının aksine Lari-
cani’nin Ruhani hükümetine güvenmeyen 
Çinliler tarafından değil kendisi tarafından 
önerildiğini, bu nedenle “devrim liderinin 
Çin özel temsilcisi” sıfatıyla Laricani’nin 
dosyayı takip ettiğini ancak tüm ayrıntıların 
Dışişleri Bakanlığı gözetiminde hazırlandı-
ğını, bütün devlet kurumlarının da geçen 
beş yıllık süre zarfında anlaşmaya dair tüm 
detaylara sahip olduğunu söyledi. Bilgilen-
dirme konusunda da Bakanlığın üzerine dü-
şeni yaptığını ancak asıl sorumlu kurumun 
(Radyo-TV kurumunun) kendilerinden ba-
ğımsız olduğunu söyleyerek topu hükümet 
dışına attı. Zarif ’in ve geniş kesimlerin tep-
kisi üzerine İran Radyo-TV kurumu sosyal 
medyadaki bu konuşmanın büyük bölümü-
nü yeniden yayımlamak zorunda kaldı.

İlk gündeme geldiği 2016’dan beri özellik-
le İran’da tartışılan ancak Çinlilerin sessiz 

kaldığı anlaşma ya da İranlı yetkililerin ta-
biriyle “yol haritası niteliğindeki belge” ile 
ilgili eldeki metinler incelendiğinde altyapı 
projelerinden liman işletmeciliğine, enerji 
yatırımlarından teknoloji transferine kadar 
çok geniş bir iş birliğinin öngörüldüğü anla-
şılıyor. İranlı çeşitli isimler Çinlilerin bu an-
laşmanın ayrıntılarının basına yansımasını 
istemediklerini belirtiyor. Bununla birlikte 
Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 
bazı muğlak ifadeler bile Çin’in İran ekono-
misi üzerindeki etkisini denetleme yetkisi 
verecek kadar artırdığı şeklinde yorumlan-
maya müsait. Bu yüzden özellikle araların-
da bazı ünlü sanatçıların da bulunduğu yurt 
dışındaki rejim karşıtlarınca anlaşmanın 
tarihi kapitülasyonlara benzetilmesine şa-
şırmamak gerekir.

Anlaşmanın teknik detayları açıklanmadığı 
için bazı kaynakların ileri sürdüğü rakam-
ların doğru olup olmadığı veya iş birliğinin 
askeri boyutunun ne derecede olduğu gibi 
konular belirsizliğini koruyor. Ancak genel 
bir değerlendirme olarak Washington yö-
netiminin yoğun baskısı altında zayıflayan 
Tahran’ın Pekin yönetimiyle hızlı bir şekilde 
kapsamlı bir iş birliğine gitmesi ya da za-
ten birçok konuda ABD ile ciddi sorunlar 
yaşayan Çin’in İran’ı kollama pozisyonuna 
geçerek mevcut problem alanlarına bir ye-
nisini eklemesi çok gerçekçi görünmüyor. 
Zira Pekin yönetimi yakın geçmişte Trump 
döneminin ağır yaptırımlarına uymak dahil 
ABD’nin İran hassasiyetine özen göstermiş-
tir. Biden yönetimi ile bu durumun değişip 
değişmediğini göreceğiz. Bütün yumurtala-
rını aynı sepete koymaktan özenle kaçınan 
Çin’in Körfez’in karşı yakasıyla olan ticaret 
hacminin İran’a kıyasla çok daha fazla ol-
ması yine İsrail ile Çin arasında ABD’nin 
tepkisini çekecek derecede yakın ilişkilerin 
bulunması anlaşma ya da belgenin bugün 
için stratejik bir sonuç üretmekten uzak 
olduğunu düşündürüyor. Yine de önümüz-
deki dönemde iki ülke arasında başta enerji 
ve ekonomi olmak üzere somut anlaşmala-
rın imzalanması, Çin’den İran’a kredi ya da 
yatırım olarak sermaye girişinin sağlanması 
durumunda anlaşmanın hayata geçmeye 
başladığı söylenebilir. İ

Dr. Hakkı Uygur 

HABER ANALİZ 
06.04.2021

Çin-İran Anlaşması  
Neyi Gösteriyor?

Bu makale ilk olarak 3.4.2021 tarihinde 
Sabah’ta yayımlanmıştır.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/
perspektif/hakki-uygur/2021/04/03/cin-i-
ran-anlasmasi-neyi-gosteriyor



20 İRAM BÜLTEN  |  NİSAN 2021

Giriş

Çağdaş Türkiye tarihinin en önemli dönüm 
noktalarından biri olan 15 Temmuz darbe 
girişimi, Türkiye’nin dört bir yanında kahra-
manca mücadele eden halkımızın fedakâr-
lığı ve siyasilerimizin darbe karşıtı tutumla-
rı neticesinde başarısız olmuştur. Bu kanlı 
darbe girişimi ve amillerinin transatlantik 
bağları, Türkiye’nin ve diğer İslam ülkeleri-
nin hiç de yabancı olmadığı bir durumdur. 
Nitekim 20. yüzyılda sömürgeci güçlerin 
doğrudan müdahil oldukları darbelerin 
örnekleri İran ve Mısır gibi güçlü İslami 
ülkelerde de sıkça görünen bir olaydır. Sö-
mürgeci zihniyetin “kontrolü dışına” çıkan 
güçlü liderlere karşı giriştiği darbelerin en 
önemlilerinden biri de şüphesiz 19 Ağustos 
1953’te İran’da düzenlenen darbedir.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Bir-
leşik Krallık’ın ortak planı olan TPAJAX1 

projesi, Muhammed Musaddık hükûme-
tinin devrilmesiyle sonuçlanmış ve çağdaş 
İran tarihinde belki de en büyük kara leke 
olarak kayıtlara geçmiştir. Her ne kadar Bir-
leşik Krallık yönetimi bu Darbe’deki rolü 
hakkında sessiz kalsa da ABD’nin 2000’li 
yılların başında gizliliğini kaldırdığı dev-
let arşivleri2, bu müdahaleye yönelik inkâr 
edilemeyecek kanıtlar sunmuştur ve her iki 
devletin de bu Darbe’nin arkasında olduğu 
gün ışığına çıkmıştır. Ayrıca 2009 yılında 
dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın 

60 yıl sonra gelen itirafları3, bu Darbe’nin 
aktörleri hakkında hiçbir şüphe bırakma-
mıştır. Darbe’nin bir tarafında baskıcı İran 

Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, diğer tara-
fında ise halk tarafından seçilmiş ve başka 
hiçbir dayanağı olmayan Musaddık hükû-
meti vardı. Bu durum, çağdaş Türkiye tari-
hinin darbelerle karalanmış tarihini aklımı-
za getirmiyor değil.

Çağdaş İran’da İlk Darbe: 
1921 Pehlevi Darbesi

Her ne kadar Musaddık hükûmetine karşı 
yapılan 1953 Darbesi önemli olsa da yakın 
tarihli bu Darbe, İran tarihinin ilk darbesi 
değildir. 19. yüzyılın ortasından itibaren 
kolonyal Batı Avrupa devletleri bilhassa 
Birleşik Krallık, Türk soylu Kaçarlar tara-

fından yönetilen İran’ın stratejik konumu-
nun farkına varmış ve çeşitli yöntemlerle 
ülkenin insan gücünü ve doğal kaynaklarını 
kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya 
başlamıştır. 1872 Reuter Anlaşması’ndan4 
başlayan bu sömürgecilik faaliyeti, İran’da 
tütün üretimini ele geçirmeyi amaçlayan 

Dr. Hakkı Uygur 

GÖRÜŞ 
08.04.2021

İran Tarihinin Darbelerle 
İmtihanı: 1953 Darbesi ve 
Transatlantik İttifakı

Her ne kadar Musaddık hükûmetine karşı yapılan 
1953 Darbesi önemli olsa da yakın tarihli bu Darbe, 
İran tarihinin ilk darbesi değildir.

Bu makale ilk olarak 30.3.2021 tarihinde 
Darbeler.com’da yayımlanmıştır.

Yazının tamamını okumak için:
http://darbeler.com/2021/03/30/iran-ta-
rihinin-darbelerle-imtihani-1953-darbe-
si-ve-transatlantik-ittifaki-hakki-uygur/

1 AJAX Operasyonu olarak bilinen 1953 Darbesi, 
resmî evraklarda TPAJAX kısaltmasıyla kulla-

nılmaktadır. Bazı kaynaklar bu Darbe’yi CIA’in 
rejim değiştirmeyi amaçlayan ilk operasyonu 
olarak değerlendirmektedir. Bk.: Heing, Bridey, 
“Operation Ajax: Bridey Heing”, Lapham’s Quar-
terly, 26, (Kasım 2018). https://www.laphamsqu-
arterly.org/roundtable/operation-ajax (Erişim 
Tarihi: 19.03.2021).

2 2017’de güncellenen rapor için bk.: James C. Van 
Hook ve Adam M. Howard, Foreign Relations 
of the United States 1952–1954, Iran, 1951–1954, 
Washington DC: United States Government 
Publishing Office, 2017. https://static.history.
state.gov/frus/frus1951-54Iran/pdf/frus1951-54I-
ran.pdf (Erişim Tarihi: 19.03.2021).

3 “Obama Admits US Involvement in Iran Coup”, 
Sydney Morning Herald, 5.06.2009. https://
www.smh.com.au/world/obama-admits-us-in-
volvement-in-iran-coup-20090605-bxf5.html 
(Erişim Tarihi: 19.03.2021).

4 Baron Reuter ve Nasırüddin Şah arasında 1872’de 
bazı devlet adamları vasıtası ile imzalanan anlaş-
manın sonucunda; İran’ın doğal kaynaklarının, 
madenlerinin ve finansal kuruluşlarının yetkisi 
uzun süreliğine Baron Reuter’e verilmiştir.
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Reji İmtiyazı5 ile devam etmiştir. Lakin Bir-

leşik Krallık’ın 1901’de D’Arcy İmtiyazı6 ile 

İran’da petrol arama monopolisi elde etme-

si, tüm ülkenin kaynaklarını sahiplenme 

niyetini aşikâr etmiştir. 1908’da İran’ın Mes-

cidi Süleyman kentinde petrol bulunması-

nın ardından Anglo-Persian Oil Company 

(APOC) kurulmuş ve İran petrolü, Birleşik 

Krallık’ın önemli gelir kaynaklarından biri 

hâline gelmiştir. Birleşik Krallık, Birinci 

Dünya Savaşı esnasında da kendisi için ha-

yati nitelikte olan İran petrolünü kaybet-

memek için ülkenin güneyini işgal etmiş ve 

çıkarlarını muhafaza etmeye çalışmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesinin ardın-

dan 1919’da gizli görüşmeler yapıp rüşvet-

ler dağıtarak kendi tekelini güçlendirmek 

isteyen Birleşik Krallık, İran siyasilerinin 
bu girişime topyekûn karşı çıkması sonucu 
başarısız olmuştur. Meşru yollardan ama-
cına ulaşamayan Birleşik Krallık, bu sefer 
askerî yöntemlere başvurmuş ve çağdaş İran 
tarihinin ilk darbesini desteklemiştir. Tec-
rübeli General Edmund Ironside’ın desteği 
ile gerçekleşen İran tarihinin bu ilk darbe-
si, 1921’de Muhammed Rıza Şah’ın babası 
Rıza Han’ın İran siyasetini ele geçirmesi ile 
sonuçlanmıştır. 1921 Darbesi’nden kısa süre 
sonra “Rıza Han” Kaçarlar hâkimiyetine son 
vererek kendisini “Rıza Şah” ilan etmiş ve 
Pehlevi Hanedanı’nı kurmuştur.7 Pehlevi 
Hanedanı’nın yarım asırlık saltanatı boyun-
ca İran’ın modernleşme süreci başlamış, 
ülkede sıkıyönetim uygulanmış ve siyasi 
muhalifler susturulmuştur.8 İkinci Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla beraber Rıza Şah’ın 
Hitler Almanya’sıyla yakınlaşması, Mütte-
fikleri tedirgin etmiş ve 1941’de Sovyetlerin 
ve Birleşik Krallık’ın İran topraklarını işgal 
etmesi için elverişli bir neden olarak görül-

müştür. Bu işgal sonucu Rıza Şah tahttan 
indirilip sürgüne gönderildikten sonra oğlu 
Muhammed Rıza, ikinci Pehlevi şahı olarak 
tahta çıkmıştır.

Muhammed Musaddık ve 
Petrolün Millîleştirilmesi

Muhammed Rıza Şah, İkinci Dünya Sava-
şı bitinceye kadar İran’da etkili bir otorite 
kuramamıştır. Bunun en önemli nedeni ise 
İran topraklarının hâlâ işgal altında olma-
sı ve ülke yönetiminde daha çok Sovyetler 
Birliği’ne sempatisi olan Tudeh Partisi9 gibi 
siyasi akımların etkin olmasıdır. Muham-
med Rıza Şah’ın ilk ciddi imtihanı 1945-1946 
yıllarında ortaya çıkan “Azerbaycan Krizi” 
olmuştur. Seyid Cafer Pişeveri liderliğinde 
kurulan Azerbaycan Demokrat Fırkasının 
özerklik ilanı, Muhammed Rıza Şah hükû-
metinin yanı sıra diğer merkeziyetçi sağ ve 
sol partileri de tedirgin etmiş ve bu grupları 
Azerbaycan Demokrat Fırkasına karşı bir 
araya getirmiştir. Muhammed Rıza Şah bu 
tarihî fırsattan faydalanarak Azerbaycan’ın 

5 Çağdaş İran tarihinin en önemli ayaklanmasına 
sebep olan Reji İmtiyazı, İran tütün monopolisi-
ni Nasırüddin Şah imzası ile 50 yıllığına Birleşik 
Krallık vatandaşı olan Talbot’a devretmiştir. Dö-
nemin meşhur ulemasından olan Mirzayi Şira-
zi’nin fetvası sonucu bu imtiyaz iptal edilmiş ve 
Nasırüddin Şah geri adım atmıştır.

6 18 maddeden oluşan bu anlaşma, William Knox 
D’Arcy ve Kaçar Şahı Muzafferüddin Şah arasın-
da imzalanmış ve İran’ın güneyinde petrol kay-
naklarının arama ve çıkarma hakkı 60 yıl boyun-
ca D’Arcy’ye verilmiştir. Daha fazla bilgi için bk.: 
Hesamedin Navabi, “D’Arcy’s Oil Concession of 
1901: Oil Independence, Foreign Influence and 
Characters Involved”, Journal of South Asian and 
Middle Eastern Studies, 33/2 (2010), ss. 18-33

7 Darbe ile ilgili daha fazla bilgi için bk.: Shareen 
Blair Brysac, “A Very British Coup: How Reza 
Shah Won and Lost His Throne”, World Policy 
Journal, 24/2 (2007), ss. 90-103.

8 1921 Darbesi ve dönemle ilgili daha fazla bilgi için 
bk.: Michael P. Zirinsky, “Imperial Power and Di-
ctatorship: Britain and the Rise of Reza Shah, 
1921-1926”. International Journal of Middle East 
Studies, 24/4 (1992), ss. 639-63.

9 1941’de kurulan Tudeh Partisi, İran sol siyasi ta-
rihinin en önemli partilerinden biridir. Sovyetler 
Birliği desteğini de arkasına alan Tudeh Partisi, 
Rıza Şah’ın sürgün edilmesinden kısa süre sonra 
devletin kontrolünü büyük ölçüde ele geçirmiş-
tir. Daha fazla bilgi için bk.: Farhang Jahanpour, 
“Iran: The Rise and Fall of the Tudeh Party”, The 
World Today, 40/4 (1984), ss. 152-59.
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kontrolünü geri almış ve otoritesini güçlen-
dirmiştir. Önemli bir krizi başarıyla atlatan 
genç Şah, kısa süre içerisinde ABD ve Bir-
leşik Krallık tarafından Sovyetler Birliği’nin 
nüfuzuna karşı etkili bir müttefik olarak 
görülmeye başlanmış; bu durum, söz konu-
su güçlerin Muhammed Rıza’nın ülke içeri-
sindeki otoriter ve baskıcı politikalarına ve 
siyasi muhaliflerin susturulmasına tepkisiz 
kalmalarına neden olmuştur.

Yine de birkaç yıl geçmeden Muhammed 
Rıza Şah yönetimi, babası Kaçar Dönemi 
vezirlerinden olan ve kendisi de İsviçre’de 
hukuk eğitimi almış bulunan Muhammed 
Musaddık tarafından yönetilen Millî Cep-
henin10 muhalefetiyle karşılaşmıştır. 1949 
yılındaki Meclis seçimlerinde az da olsa mil-
letvekili çıkarmayı başaran Musaddık lider-
liğindeki Millî Cephe, petrolün millîleştiril-
mesine karşı çıkan eski general ve dönemin 
başbakanı Ali Rezmara’nın11 Fedaiyan-ı İs-

lam12 örgütüne mensup Halil Tehmasbi ta-

rafından öldürülmesinin ardından petrolün 

millîleştirilme tasarısını Mart 1951’de Mec-

listen geçirmiş ve seçmenler arasında güçlü 

bir taban elde etmiştir. Bu tasarının Meclis-

ten geçmesinin ardından başbakan olarak 

seçilen Musaddık’a karşı Birleşik Krallık, 

petrol alanındaki imtiyazlarını kaybetme 

korkusu ile karşılaşmıştır. Musaddık’ın se-

çilmesini kendi çıkarlarına büyük bir tehdit 

olarak gören Londra yönetimi; diplomatik 

tehditler, Birleşmiş Milletleri (BM) devre-

ye sokma ve aynı şekilde Basra Körfezi’ne 

donanma gönderme gibi farklı yöntemlerle 

Musaddık hükûmetine karşı topyekûn bir 

mücadele başlatmıştır. Bütün bu çabaya 

rağmen Musaddık’ın 1952 yılındaki Meclis 

seçimlerinde oyunu artırarak sandıktan çık-

ması ve uzun süren siyasi karmaşadan sonra 

tekrardan başbakan seçilmesi, Birleşik Kral-
lık yönetimini daha fazla tedirgin etmiş ve 
kendine bağımlı bulunan Muhammed Rıza 
Şah hükûmetinin geleceğini korumak için 
harekete geçmiştir.

1800’lerden itibaren İran’ın doğal kaynakla-
rına göz dikmiş olan Birleşik Krallık, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan zaferle ayrılsa da hem 
ekonomik hem de askerî gücünün büyük 
ölçüde zayıflamasından dolayı Musaddık 
hükûmetine tek başına müdahale edeme-
miştir. Bu arada Musaddık’ın ordu içinde-
ki Şah yanlısı generalleri tasfiye etmesi ve 
Tahran’daki Birleşik Krallık elçiliğini kapat-
ması da Londra’yı darbe düzenlemeye ikan 
etmede etkili olmuştur. İkinci Dünya Sava-
şı’nın ardından deniz ötesi operasyon gücü-
nü büyük ölçüde kaybeden Londra, Tudeh 
Partisi üzerinden Moskova’nın da İran’daki 
olaylara müdahil olma ihtimalini görmüş 
ve Tahran’daki çoğunlukla gayrimeşru çı-
karlarını büyük ölçü de kaybedeceğini fark 
ettiğinden darbe yapabilmek için kendisine 
müttefik aramaya başlamıştır.

Birleşik Krallık’ın İran üzerinde bu denli 
yoğun bir çaba sarf etmesini anlamlı kılan 
ve daha derin bir perspektif katan husus, 
aslında Tahran’daki hükûmetin petrolün 
millîleştirme adımının daha geniş ölçekte 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan 
dekolonizasyon sürecinin bir parçası olma-
sıdır. Başka bir ifade ile İkinci Dünya Sava-
şı’ndan sonra Avrupalı sömürgeci güçlerin 

Görsel 1: Genelgenin Metni

10 Millî Cephe (Cephe-yi Milli-yi İran), 1949’da 
Muhammed Musaddık tarafından kurulan mil-
liyetçi ve seküler bir siyasi parti olmuştur. 1953 
Darbesi’nden sonra kısa süreliğine siyasi etkisini 
kaybetse de 1979 Devrimi sürecinde Muham-
med Rıza Şah’a karşı etkin olarak mücadele 
eden siyasi akımlardan biridir. 1979 Devrimi 
sonrasında geçici hükûmette başbakan ve dışiş-
leri bakanı olarak görev yapan Mehdi Bazergan 
ve Kerim Sencabi, Millî Cephenin önde gelen 
üyelerindendir.

11 Ali Rezmara (1901-1951), İran’ın 33. başbakanı ve 
etkili generallerindendir. Askerî kariyerinin en 
önemli noktası Seyid Cafer Pişeveri öncülüğün-

de kurulan Azerbaycan Millî Hükûmeti’ne karşı 
başlattığı askerî operasyondur. 1950’de başba-
kan olarak atanması, Musaddık ve arkadaşları 
tarafından sert eleştirilere yol açmıştır. 1951’de 
Halil Tehmasıbi adlı Fedaiyan-i İslam mensubu 
tarafından silahla infaz edilmiştir. Rezmara’nın 
hayatı ile ilgili daha fazla bilgi için bk.: M. Reza 
Ghods, “The Rise and Fall of General Razmara”, 
Middle Eastern Studies, 29/1 (1993), ss. 22-35.

12 Fedaiyan-i İslam Örgütü, kurucusu olan Nevvab 
Safevi’nin (gerçek ismi Mücteba Mir Levhi) ön-
cülüğünde Şah rejimine karşı silahlı mücadele 
eden ilk örgüt olarak bilinmektedir. Nevvab 
Safevi’nin kurduğu bu örgütün düşünceleri ve 
mensupları, 1979 Devrimi’nde etkili olan siyasi 
akımlardan biri olmuştur.
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özellikle Asya ve Afrika’da yıllarca istismar 
ettiği halkların art arda gelen bağımsız-
lık ilanları, dünyanın en büyük sömürgeci 
gücü olan Birleşik Krallık’a büyük darbe 
vurmuştur. Nitekim 1950’lerdeki dünya si-
yasetine baktığımızda Birleşik Krallık’ın 
Musaddık’a karşı sert tutumunun nedeni, 
aslında İran’daki petrolün millîleştirilme-
si hareketinin, bağımsızlığını kazanmaya 
başlayan diğer ülkelere örnek olma ihtimali 
ve sömürgelerden elde ettiği zenginlikleri 
tamamen kaybetme korkusuydu. Birleşik 
Krallık bu hususta ABD’yi de uyarmış ve 
Musaddık’ın petrol üzerinde kontrolü ele 
geçirmesi durumunda diğer ülkelerin de 
yer altı kaynaklarını millîleştirme hareke-
tine girişeceklerini ve bu durumda yalnız-
ca Londra’nın değil Washington’ın da En-
donezya’dan Latin Amerika’ya kadar olan 
bölgedeki çıkarlarının tehlikeye gireceğini 
hatırlatmıştı.

Darbe’ye Giden Yol

Birleşik Krallık’ın savaş sonrasındaki tek 
sorunu, Musaddık’ın başlattığı millîleştir-
me hareketinin dünya siyaseti üzerindeki 
etkisi değildi. İran’ın petrol rezervlerini 
Birleşik Krallık için vazgeçilmez stratejik 
kaynak yapan diğer önemli bir husus, son-
radan British Petroleum’a (BP) dönüşecek 
olan Anglo-Iran Oil Company (AIOC) şir-
ketinin en büyük operasyon alanının İran 
olmasıydı. AIOC’nin dünya üzerindeki en 
büyük rafinerisinin İran topraklarında bu-
lunması nedeniyle ülkedeki herhangi bir 
siyasi değişim, enerji üretim ve intikalini 
sekteye uğratabilirdi ki bu durum, Birleşik 
Krallık yönetimi için hayati bir tehlikeydi. 
AIOC’nin yıllık kazancının büyük bir kısmı 
İran’daki kaynaklardan oluşuyordu ve bu 
rezervler sayesinde Şirket, dünyanın en bü-
yük ikinci ham petrol ihracatçısı ve üçün-
cü rezerv sahibi petrol şirketi konumuna 
gelmişti. Birçok araştırmacının kullandı-
ğı resmî verilere göre sadece 1949 yılında  
92 milyon sterlin döviz girdisi sağlayan ve  
26 milyon sterlin vergi ödeyen bu Şirket, 
İran petrolünün %70’ine kadar ulaşan ka-
zancını Birleşik Krallık’a aktarıyor ve İran 
hükûmeti ya da halkına çok az bir pay  

bırakıyordu.13 Daha da önemlisi Birleşik 
Krallık’ın deniz kuvvetlerinin yakıt ihtiya-
cının %85’i de İran petrolünden temin edi-
liyordu. İran açısından kabul edilemez bu 
duruma sessiz kalmayan Musaddık, Ekim 
1951’de BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) 
konuşmasında Birleşik Krallık ve AIOC’ye 
çok sert eleştiriler yöneltmişti. Musaddık’a 
göre bu Şirket, uzun yıllardır İran’da faa-
liyet göstermesine ve İran’ın kaynaklarını 
kullanmasına rağmen yalnızca Birleşik 
Krallık’a fayda sağlıyor, İran halkına ve eko-
nomisine hiçbir katkıda bulunmuyordu.

Petrol sanayisinin gerçek anlamda ne İran 
halkının refahına ne de teknik ve endüst-
riyel gelişimine katkısı olmuştur. Bunun en 
büyük kanıtı, yabancı bir şirketin (AIOC) 
50 yıllık faaliyetinden sonra bugün bile bi-
zim yeterince İranlı teknisyenimiz yoktur ve 
hâlâ yabancı teknisyenlere muhtacız.14

Kendi açısından hayati kaynakları elinde 
tutmak isteyen Birleşik Krallık, konunun 
gün geçtikçe artan biçimde İran halkının ve 
yönetiminin tepkisini çektiğini görüyor özel-
likle de Sovyetler Birliği’nin Musaddık hükû-
metine muhtemel desteğini göz önünde bu-
lundurarak harekete geçmek için ABD’nin 
desteğini almak istiyordu. Ancak Başkan 
Harry Truman bu teklifi açık bir şekilde 
geri çevirmişti. Kasım 1952’de Dwight Ei-
senhower’ın Başkanlık seçimini kazanması 
Musaddık’a karşı yapılacak olan muhtemel 
operasyonları tekrardan gündeme getirmiş 
ve yeni Başkan’ın ekibi, darbe için ikna edil-
mişti. Darbeye giden yolun ilk adımı ise CIA 
Orta Doğu Direktörü Kermit Roosevelt’in 
Haziran 1953’te yüklü nakit parayla birlikte 
Tahran’a gitmesi ve çok sayıda politikacı, ga-
zeteci ve din adamına Musaddık’a karşı çık-
maları için rüşvet dağıtması olmuştur.

CIA tarafından yeni yayımlanan ve gizlili-
ği kaldırılan birçok belge arasında bu para 

ile ne yapıldığına dair işaretler bulunuyor. 
Kermit Roosevelt tarafından dönemin CIA 
Başkanı Allen Dulles’a 4 Nisan 1953’te gön-
derilen talimatta, bu finansal kaynakların 
nasıl kullanılacağına dair detaylı ifadeler 
bulunmaktadır:

Özel Operasyon TP AJAX Desteği

1. 2 Nisan 1953 tarihindeki görüşmemize 

istinaden, mutabık kaldığımız amaca 

yönelik fonların harcanması için dikkat 

edilmesi gereken hususlar:

a. Operasyonda yer alacak elemanların 

niyetleri ve kapasiteleri Amerikan Bü-

yükelçisi’nin ve temsilcimizin ortak 

mutabakatı ile belirlenene kadar kay-

nak taahhüt edilmeyecektir.

b. Ödemeler operasyonla bağlantılı ola-

rak aşamalı bir şekilde yapılacaktır.

2. Bu taahhüt için Proje İnceleme Komi-

tesine bir proje veya idari plan sunmaya 

gerek kalmaması için muafiyet talep edil-

mektedir.

3. Bu özel operasyon, açıkça özel güvenlik 

önlemlerine gerek duyar ve bunu bilmesi 

gereken kişiler arasında “Tek Başına Göz-

ler” prensibi temel alarak ilerlenecektir. 

Dolayısıyla olağan durum şartları katı 

bir şekilde uygulanamaz ve bu nedenle 

alıcıların yazılı makbuz teslim etmeleri 

gerekli değildir.”15

Bu çalışmaların başlamasıyla birlikte ilk he-

def Musaddık ve yakın çevresinde olan kişi-

lerin dezenformasyon ile şeytanlaştırılması, 

halk arasında itibarsızlaştırılması ve gözden 

düşürülmesiydi. Bu amaçla çeşitli yalan ve 

iftiralarla kamuoyu oluşturma çabalarına 

girişilmiş, solcu Tudeh Partisiyle olan irti-

batından dolayı Başbakan, komünizm ta-

raftarlığı ile suçlanmıştır. Dönemin şartları 

ve Soğuk Savaş’ın yeni başladığı düşünül-

düğünde Musaddık’ın özellikle Batı kamu-

oyunda şeytanlaştırılması için bundan daha 

uygun bir yafta bulunamazdı. Aynı şekilde 
13 Edward Henniker-Major, “Nationalisation: The 

Anglo-Iranian Oil Company, 1951 Britain vs. 
Iran”. 2/2 (2013), s. 18.

14 Security Council official records, 6th year: 560th 
meeting, 15.10.1951, Flushing Meadow, New York. 
S_PV-560-EN, 6. https://digitallibrary.un.org/
record/629250?ln=en (Erişim Tarihi: 18.03.2021).

15 James C. Van Hook ve Adam M. Howard, Fo-
reign Relations of the United States 1952–1954, 
Iran, 1951–1954, Washington DC: United States 
Government Publishing Office, 2017, s. 513.
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ABD ve Birleşik Krallık kontrolündeki Batı 
ve İran medyası da Musaddık ve Dışişleri 
Bakanı Dr. Fatımi gibi isimlerin “diktatör”, 
“demagog”, “şehitlik saplantılı duygusal İs-
lamcı”, “eş cinsel”, “uyuşturucu bağımlısı”, 
“Yahudi” ve “Bahai” olduklarına dair yayın-
lar yapıyordu.16

Darbe hazırlıkları İran dışında da hızla de-
vam ediyordu. Musaddık’a karşı uluslararası 
propaganda kampanyaları düzenlenmiş ve 
İran’a karşı ekonomik bir savaş başlatılmış-
tı. Londra yönetimi İran’ın kendi toprakla-
rındaki mal varlıklarını dondurmuş, İran’a 
petrol endüstrine yönelik ambargo uygula-
mıştı. Ayrıca ABD’nin İran’a vermeyi düşün-
düğü 25 milyon dolarlık krediyi engellemiş 
ve İran petrolü müşterileri farklı yollardan 
tehdit edilmişti.

Musaddık’ı güçlü bir siyasetçi yapan şey 
uzun yıllar boyu edindiği siyaset tecrübe-
sini kullanarak tüm millî güçleri etrafında 
toplamayı başarması idi. Nitekim Musad-
dık öncülüğündeki Millî Cephe, Şah ve 
Batı karşıtı tüm güçleri yanına çekmişti. 
Sovyet yanlısı solcu Tudeh Partisinden, dinî 
kesimlerin sözcüsü Ayetullah Kaşani’ye, 
Tahran esnafından yerel toprak sahipleri-
ne kadar birçok kesimin desteğini almıştı. 
Ancak farklı ideolojilerin koalisyonu kısa 
süre içinde sorunlara yol açmış; kadınlara 
oy hakkı verilmesi tasarısı ya da toprak re-
formu gibi adımlar, Musaddık’ın Tudeh dı-
şındaki gruplarla arasının açılmasına neden 
olmuştu. Aynı zamanda Birleşik Krallık ve 
ABD’nin propaganda savaşı ve cömert rüş-
vetleri sonucu Musaddık’ın halk arasındaki 
imajı da ciddi bir şekilde zedelenmişti.

Görüş ayrılığı yaşadığı büyük arazi sahiple-
rini ve dinî çevreleri karşısına alması hem 
siyasi gruplar hem de halk arasında Mu-
saddık’ı yalnızlaştırmış ve ambargolardan 
kaynaklanan ekonomik krizin etkileri ile 

beraber ülke ekonomisinde büyük bir kı-

rılma olmuştu. Bu kriz ortamını yaratan 

güçlerin nihai amaçlarına ulaşabilmesine 

yönelik son aşama olarak gördükleri darbe 

planını gerçekleştirmek için uygun zaman 

gelmişti. 1 Temmuz’da Winston Churchill, 

11 Temmuz’da da Eisenhower tarafından 

resmen imzalanan TPAJAX planıyla hare-

kete geçildi. Operasyona legal bir görünüm 

kazandırmak için başlangıçta girişimin ba-

şarısız olması hâlinde başına geleceklerden 

endişe ettiğinden iş birliğine yanaşmayan 

Şah ikna edilmiş ve Musaddık’ın görevden 

alınmasına dair bir emri -anayasaya aykırı 

olsa da- imzalamayı kabul etmişti.

İlk darbe girişimi Şah’ın Muhafız Alayı Ko-

mutanı Albay Nasıri’nin Musaddık’ı tutuk-

lamaya gelmesi ile başlamış ancak ordudaki 

bazı kaynakların Musaddık’ı uyarması ile 

Nasıri’nin ve beraberindeki askerlerin tu-

tuklanması ile sonuçlanmıştı. Darbenin 

başarısız olduğunu öğrenen Muhammed 

Rıza Şah ise Bağdat’a ve daha sonra Roma’ya 

kaçmak zorunda kalmıştı. Başta Tudeh Par-

tisi olmak üzere darbe girişiminden haber-

dar olan Musaddık taraftarları sokaklara 

akın etmiş, Şah’ın ve babasının heykellerini 

devirerek devlet dairelerini ele geçirmiş-

ti. İlk planının başarısız olmasından sonra 

Roosevelt, ikinci girişimi başlatmış; Mu-

saddık’ın imajını zedelemek amacıyla pro-

vokatörlerine Musaddık lehine sloganlar 

atarak dükkânları yağmalama ve sokaktaki 

sıradan vatandaşlara saldırmalarına yönelik 

emir vermişti. Bu aşamada Roosevelt, Mu-

saddık’ı ikna etmesi için ABD Büyükelçisi 

Loy Henderson’ı göndermiş ve Büyükelçi, 

Amerikan vatandaşlarını da tehlikeye atan 

sokaktaki göstericilerin evlerine dönmeleri 

durumunda ülkesinin Musaddık hükûmeti-

ne her türlü yardımı sağlayacağını söylemiş-

ti. Bu çağrılara inanan ve darbe tehlikesinin 

geçtiğini düşünen Musaddık, taraftarların-

dan sokakları boşaltmalarını istemiş ancak 

Musaddık’ın “Alanları boşaltın.” çağrısıyla 

hayal kırıklığına uğrayan taraftarlarının 

çekildiği sokaklarda CIA’in parayla topla-

dığı kalabalıklar hâkimiyeti ele geçirmişti. 

Daha sonra bu kalabalıklara katılan Şah ve 

CIA yanlısı generaller, Musaddık’ın konu-

tunu tanklarla kuşatmış ve 19 Ağustos 1953 

tarihinde dokuz saat süren çatışmalardan 

sonra Musaddık’ı ele geçirmişlerdi. Mu-

saddık hükûmetinin devrilmesinden sonra 

Muhammed Rıza Şah, muzaffer bir şekilde 

İran’a geri dönmüştür.

Her ne kadar Birleşik Krallık yönetimi 1953 

Darbesi’ndeki rolü hakkında şimdiye kadar 

sessizliğini korusa da farklı kaynaklardan 

elde edilen bilgiler, bu Darbe’nin asıl aktörü-

nün Birleşik Krallık olduğunu göstermekte-

dir. Farsça yayımlanan İran Devleti’ne bağlı 

haber ajansları, 1953 Darbesi’nde operasyon 

için düğmeye basıldığını, Muhammed Rıza 

Şah’a BBC İngilizce radyosu tarafından oku-

nan haberlerde gizli mesaj olarak bildiril-

diğini öne sürmektedir. Bu kaynaklara göre 

BBC, Darbe sırasında gece haberlerinde her 

gün kullanılan “Şimdi gece saat 12.00’dir.” 

ibaresinin yerine operasyon kodu olan 

“Şimdi gece tam 12.00’dir.” ibaresini kulla-

narak Muhammed Rıza Şah’a operasyonun 

başlatıldığını iletmiştir.17 Buna benzer ka-

nıtlara İngiliz The Guardian gazetesinin 

Ağustos 2020’de yayımladığı eski bir MI6 

mensubu bir şahsın hatıratında da rastla-

mak mümkündür.18 Birleşik Krallık’ın 1953 

Darbesi’ndeki rolünü ele alan ve 2021’de viz-

yona giren Taki Emirani tarafından yapılmış 

“Coup 53” belgeseli de bu konuyu ele alan en 

önemli eserlerden birisidir.19

Sonuç

Gerek Türk soylu Kaçarların hâkimiyetini 
sona erdiren Birleşik Krallık destekli 1921 

16 Batılı basın ve diplomatların, İran’ın çıkarlarını 
korumaya çalışan Musaddık ve etrafındaki isim-
lere yönelttikleri birçoğu temelsiz suçlamalar 
konusunda ne kadar yaratıcı olduklarını göre-
bilmek için bk.: Ervand Abrahimian, “The 1953 
Coup in Iran”, Science and Society, 65/2 (Yaz, 
2001), s. 193-194.

17 Emir Tohid Fazıl, 1397, “Telaş beray-i Pakker-
den-i Redd-i Pay-i İngilis ez Kudeta-yı 28 Mor-
dad / Radyo BBC der Kudeta-yı 28 Mordad 
Çe Goft”, https://www.mojnews.com/fa/tiny/
news-241378; Abdülşerif Veledbeygi, 1395, “BBC 
ve Kudeta-yı 28 Mordad: ‘Eknun Saat Dagigan 
12 Nime-yi Şeb est’”, https://www.iribnews.
ir/005HBy (Erişim Tarihi: 19.03.2021).

18 “British spy’s account sheds light on role in 1953 
Iranian coup”, https://www.theguardian.com/
world/2020/aug/17/british-spys-account-sheds-
light-on-role-in-1953-iranian-coup (Erişim Tari-
hi: 19.03.2021).

19 Belgeseli izlemek için bk.: https://coup53.com/
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Rıza Şah Darbesi gerekse de 1953 Ajax Dar-
besi, Batılı egemen güçlerin kendi çıkarları 
tehlikeye düştüğünde en temel demokratik 
ve diplomatik kuralları hiçe sayıp ülke için-
deki piyonlarını sahaya sürerek nasıl kanlı 
operasyonlara başvurduklarını gözler önü-
ne sermektedir. İran özelinde darbeye ma-
ruz kalan iki yönetimin farklı siyasi, ideo-
lojik kökenlere sahip olması, Batılı güçlerin 
sömürgeci dönemin refleksleri ile hareket 
ederken kendi çıkarlarından başka bir kır-
mızı çizgileri olmadığını ortaya koymuş-
tur. Yine de gözden kaçırılmaması gereken 
husus, milletlerin uzun vadeli yönelimle-
rinde bu tür darbelerin yalnızca kısa süreli 
duraksamalara neden olduğu, uzun vadede 
ise darbecilerin beklentilerinin tam tersi so-
nuçlar doğurduğudur. Örneğin 1921 yılında 
Birleşik Krallık darbesi ile iş başına getirilen 
Rıza Şah, darbeci güçleri yeterince memnun 
edemediği için yine Birleşik Krallık tarafın-
dan İkinci Dünya Savaşı’nda Alman yanlısı 
sayılabilecek tutumlarından dolayı görev-
den alınarak sürgüne gönderilmiş ve orada 
hayatını kaybetmiştir.

1953 Darbesi için de benzer bir stratejik so-
nuçtan bahsetmek mümkündür. Birleşik 
Krallık ve ABD gizli servisleri tarafından 
ortaklaşa düzenlenen bu Darbe’nin İran 
üzerindeki etkisi, darbe ile sınırlı kalmamış; 
bütün siyasi ve toplumsal dinamikleri etki-
lemiştir. Transatlantik ittifakın meşru olma-
yan çıkarlarını korumak için seküler ve de-
mokrat bir siyasetçiye dahi tahammül ede-
mediğini gören İran halkında ve siyasi grup-
larda, ABD karşıtlığının hızlı bir şekilde 
arttığı hususunda gözlemciler arasında gö-
rüş birliği vardır. Stefen Kinzer’ın Darbe’yi 
konu edinen Şah’ın Bütün Adamları başlıklı 
kitabında isabetli bir şekilde vurguladığı 
gibi 1979 İslam Devrimi’nde halkın ABD’ye 
karşı olan öfkesinin önemli bir nedeni de 
Washington’ın 1953 Darbesi’ndeki rolüydü. 
1967’de ölene kadar göz hapsinde tutulan 
Musaddık gibi “ılımlı” ve “demokrat” sayıla-
bilecek bir siyasetçiye karşı düzenlenen bu 
Darbe her ne kadar başarılı olsa da ne İn-
giliz Petrol Şirketi millîleştirmeden önceki 
şartlara dönebilmiş ne de İranlıların ABD’ye 
bakışı eskisi gibi olmuştur. Üzerinden 60 yıl 

geçmiş olsa da 1953 Darbesi ve Musaddık’a 
yapılan adaletsizlik, çağdaş İran tarihinin 
en önemli kırılma noktalarından ve günü-
müz siyasetinde temel referans noktaların-
dan birisidir.

Sonuç olarak İran’da son yüzyılda gerçek-
leşen darbelerin bize verdiği temel ders şu-
dur: Başarılı olmaları hâlinde darbeler kısa 
vadede darbecilerin isteklerine ulaşmaları-
na yol açsa da darbenin yol açtığı travmanın 
gerek geniş halk kitleleri gerekse de siyasi 
elitlerin kolektif hafızasındaki olumsuz et-
kisi çok geçmeden daha büyük toplumsal 
ve siyasal hareketlere neden olmaktadır. 
Bugün bile İran’ı yöneten elitlerin başta 
Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere Batılı 
güçlere karşı olan derin güvensizliği, ülke-
nin makro politikalarını etkiler hâle gelmiş, 
İran’ı hızla Batı’nın etki alanından çıkararak 
uluslararası düzendeki alternatif Doğulu 
güçlere yaklaştırmıştır... İ
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5-8 Nisan tarihleri arasında İran Dışişleri 
Bakanı Cevad Zarif, Orta Asya ülkelerini zi-
yaret etti. Zarif, Özbekistan’ın ardından sı-
rasıyla Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakis-
tan ve Tacikistan’ın üst düzey devlet yetkili-
leriyle görüştü. Yapılan müzakerelerin ana 
konusu, bölge ülkeleriyle İran arasındaki 
transit-lojistik hatları hayata geçirmekti.

İran’ın Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini 
gözden geçirmesini ve bölgeye yeniden 
açılmasını tetikleyen iki önemli gelişme 
yaşandı. Birincisi, Türkiye’nin Kafkasya ve 
Orta Asya ülkeleriyle yeni makroekono-
mik projeleri hayata geçirmek için yaptığı 
atılımlar oldu. Türkiye’nin bu politikası, 
3-9 Ağustos 2019 tarihlerinde Büyükelçi-
ler Konferansında Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun “Yeniden Asya” stratejisini 
ilan etmesiyle tekrar ivme kazandı. 2020’de 
elde edilen Karabağ zaferinin ardından 
Kafkasya’da, önceye göre nispeten bir is-
tikrar sağlanmasıyla Türkiye ile Orta Asya 
arasındaki jeoekonomik projeler tekrar 
gündeme geldi. Mart 2021’de Çavuşoğ-
lu’nun Orta Asya ülkelerini ziyaretinde ve 

31 Mart Türk Konseyi Zirvesi’nde bu konu-

lar tekrar ele alındı.

İran’ı Orta Asya’da aktif politika izlemeye 

iten ikinci neden, 27 Mart 2021’de Tah-

ran’da İran ile Çin arasında yapılan yatı-

rım ve ticaret anlaşması olmuştur. Tahran 

nezdinde, İran ile Çin arasında yapılan bu 

yöndeki bir iş birliği doğal olarak kara üze-

rinden İran’ı Çin’e bağlayan Orta Asya’nın 

önemini artırmaktadır. Bu anlaşmayla 

İran, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol stratejisinin 

bir parçası hâline gelmektedir. Dolayısıyla 

da Orta Asya ülkeleriyle ulaşım-transit-lo-

jistik hatlarını geliştirmek zorunda kal-

maktadır. Çin’den çıkan malların sorunsuz 

bir şekilde Orta Asya ülkeleri üzerinden 

İran’a ulaşması gerekmektedir. İran’ın hem 

Çin hem de Orta Asya nezdinde önemli 

bir aktör olduğunu göstermek için bölge 

ülkelerine alternatif bir güzergâh sunması 

gerekmektedir. 

Tahran’ın bu politikası, Türkiye’yi kendisi-

ne rakip olarak görmesine yol açmaktadır. 

İran, Türkiye’nin projelerine karşı kendi al-

ternatif projelerini öne sürerek transit ülke 

olma rolünü üstlenmek istemektedir. Tah-

ran’ın Orta Asya açılımı, İran’ı aynı zaman-

da Rusya’nın da rakibi hâline getirmektedir. 

Rusya, Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin kendi 

toprakları üzerinden geçmesinden yana-

dır. Böylelikle Çin’le beraber hem proje 

kapsamında ülkedeki altyapı yatırımlarını 

artırmayı hem de Çin’den Avrupa’ya giden 

transit hattını kontrol etmeyi hedeflemek-

tedir. Trans-Sibirya Demir Yolu ve kara yolu 

projesinin yenilenmesinin sebeplerinden 

biri de budur. Ayrıca Rusya’nın bir diğer 

beklentisi, Kazakistan üzerinden gelecek 

olan Çin mallarının güney güzergâhı yeri-

ne kuzey güzergâhından yani Rusya üze-

rinden Avrupa’ya geçmesidir. Bu nedenle 

İran’ın önerileri, Rusya’nın çıkarlarıyla ör-

tüşmemektedir.

Zarif ’in ziyareti ve İran’ın Orta Asya açılı-

mının önünde bazı engeller bulunmakta-

dır.  Bunlardan birincisi, Ruhani hükûme-

tinin görev süresinin bitiyor olmasıdır. Ha-

ziran’da İran’da yapılacak seçimlerde yeni 

hükûmetin iktidara gelmesi beklenmekte-

dir. Yeni hükûmetin nasıl bir politika izle-

yeceği henüz belirsizdir. Bu da bölge ülke-

lerini bekleme durumunda bırakmaktadır.

İkincisi, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin 

Türkiye’yle olan ilişkileridir. Bu ülkeler, 

İran’la yapılacak herhangi bir iş birliğin-

de Türkiye’yle olan ilişkilerini göz önünde 

bulunduracaklardır. İran’dan farklı olarak 

Türkiye, her zaman bölge ülkelerinin çıkar-

larına öncelik veren bir siyaset izlemiştir. 

Türkiye’nin bölge ülkelerine sunabilece-

ği çok sayıda iş birliği alanı varken İran’ın 

transit geçit hattı dışında bölge ülkelerine 

önerebilecek fazla bir teklifi yoktur.

Üçüncüsü, İran’a olan güven sorunudur. 

İran alternatif ulaşım hatlarını sunma 

açısından bölge ülkelerinin ilgisini çeke-

bilir. Daha önce Özbekistan, Kazakistan 

ve Türkmenistan; İran üzerinden Körfez 

bölgesine açılmak için çok sayıda girişimde 

bulunmuştur. Fakat İran söz konusu ula-

şım hatlarını bu ülkelere baskı uygulamak  

için kullanmıştır. Bu da bölge ülkelerinin 

İran’la olan ilişkilerinde güven eksikliğine 

yol açmıştır.

İran, bölgede en zayıf siyasi etkiye sahip ül-

kelerden biridir. Bölge ülkelerinin de İran’a 

olan ilgisinin giderek azaldığı görünmekte-

dir. Böylelikle İran, bölge ülkelerinin karar-

larını belirleyen değil, o ülkelerin kararla-

rını beklemek durumunda kalan bir aktör 

konumundadır. İ

Dr. Sabir Askeroğlu 
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Bir Kuşak ve Bir Yol Girişimi’nin duyurul-

masından bu yana geçen yaklaşık sekiz yıl-

lık süreçte Çin’in dünya çapında genişleyen 

etki alanı dikkat çekmektedir. Kendine özgü 

ekonomik, jeopolitik ve ticari varlığıyla Çin, 

uluslararası yönetişimde varlığını güçlendir-

me istekliliğini her fırsatta dolaylı yollardan 

dile getirmektedir. Bu minvalde Orta Asya 

ve özellikle Kazakistan stratejik bir öneme 

sahiptir. Hatırlanacak olursa girişimin iki 

koridorundan biri olan İpek Yolu Ekono-

mik Kuşağı, Xi Jinping tarafından Nur-Sul-

tan’da (eski ismiyle Astana) açıklanmıştı. 

Bu durum, Kazakistan’ın Çin için öneminin 

en temel göstergelerinden biri olarak kabul 

edilmektedir.

Bir Kuşak Bir Yol Girişimi

Çin, hâlihazırda Orta Asya’nın önde gelen 

yatırımcılarından ve ticaret ortaklarından 

biri konumundadır. Bazı araştırmalar, Ka-

zakistan’ın yabancı yatırımcıları koruduğu 

düşünülen demokratik kurumlardan uzak 

olduğu sonucuna varsa da bu durum, Çin 

menşeli yatırımcıların Kazakistan’a doğru-

dan yaptıkları yatırımları üzerine bir engel 
teşkil etmemiştir. Aksine ülkedeki Çin yatı-
rımları giderek artan bir seyir izlemektedir. 
Bununla birlikte Dünya Bankası İş Yapma 
Kolaylığı Endeksi’ne göre de Kazakistan; Ka-
nada (23.) ve İrlanda’nın (24.) hemen arka-
sında 25. sırada konumlandırılmıştır. Ülke, 
çeşitli nedenlerden dolayı Çin ve diğer bir-
çok ülkenin yatırımları için bir cazibe mer-
kezi konumundadır. Bu nedenlerin arasında 
özellikle jeopolitiğin iki temel unsuru yer al-
maktadır: Coğrafi konum ve doğal kaynaklar.

Kazakistan’ın zengin doğal kaynakları; hızla 
büyüyen ekonomi ve nüfus ilişkisine dayalı 
artan yurt içi enerji talebini karşılamakta 
zorlanan Çin’in, ülkedeki varlığını gide-
rek artırmasının başlıca sebeplerindendir. 
Çin’in, Körfez’e olan enerji bağımlılığını 
Orta Asya ile çeşitlendirme çabaları, ülkenin 
enerji güvenliğini güçlendirmeye ne denli 

önem verdiğini göstermektedir. Bu doğ-

rultuda Kazakistan hükûmeti 2019 yılında; 

2015 yılında iki ülke arasında sanayileşme ve 

yatırım alanlarında iş birliğinin güçlendiril-

mesine ilişkin imzalanan “Hükûmetlerarası 

Çerçeve Anlaşması” uyarınca ülkede 27,6 

milyar dolar değerinde 55 ortak projenin uy-

gulanmakta olduğuna ilişkin bir liste yayım-

lamıştır. Bu projelerin genel dağılımındaki 

en yüksek pay ise şaşırtıcı olmayarak %27’lik 

dilimle enerji sektörüne aittir.Dünyanın ka-

nıtlanmış en büyük 12. ham petrol rezervine 

sahip olan Kazakistan, Orta Asya’daki en bü-

yük petrol üreticisidir. Doğal gaz sektörün-

de de dikkate değer rezervleri bulunan ülke, 

aynı zamanda dünya uranyum rezervlerinin 

yaklaşık beşte birine sahiptir ve dünyanın 

en büyük uranyum üreticisi konumundadır. 

Enerji ve madencilik sektörleri haricinde ül-

kede tarımsal üretim için de önemli olanak-

Arife Delibaş 

GÖRÜŞ 
10.04.2021

Kazakistan’da Yükselen 
Çin Varlığı ve İran
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lar mevcuttur. Ocak 2021’de gerçekleştirilen 
araştırmaya göre ABD özellikle Chevron ve 
ExxonMobil enerji şirketleriyle Kazakis-
tan’ın en büyük yabancı yatırım kaynağı 
konumundayken Çin de beşinci sırada yer 
almaktadır. Çin’in ülkeye 1991 yılından 2018 
yılına kadar yaklaşık 20 milyar dolar yatırım 
yaptığı öne sürülmektedir. Çin’in yatırım-
larının özellikle tarım, kimyasal üretim, 
madencilik ve ulaşım altyapısı alanlarında 
olduğu ve bu alanlardaki yatırımlarının ço-
ğunun Çin’e ihraç edilecek ürünlerin üreti-
mi için geliştirildiği belirtilmektedir.

Çin’in açıklanan projelerde yenilenebilir 
enerji sektöründeki yatırım planları ise 
özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer 
husustur. Bu noktada ise Çin’in hem fosil 
yakıt hem de yenilenebilir enerji altyapısı 
için dünyanın en büyük finansörü ve kuru-
cusu olduğunu hatırlamak gerekir. Enerji 
geçişlerinin yaşandığı bu dönemde, Kaza-
kistan da rüzgâr, güneş, biyokütle ve hidro-
lik güç potansiyeli ile özellikle 2012 yılından 
beri kendine bir B planı hazırlayarak “Yeşil 
ekonomi bizim geleceğimizdir.” vurgusunu 
yineliyor. İlk başta zayıf olarak nitelendiri-
lebilecek adımlar atılırken son zamanlarda 
Çin projeleri ile sınırlı da olsa sektör can-
landırılmış durumda. Sektörde ayrıca temiz 
enerjiye geçişi destekleyen öncülerden olan 
çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinin izlerini de 
görmek mümkün.

Sonuç olarak Kazakistan, birçok sektörde 
ön plana çıkan imkânlarıyla büyük güçlerin 
dikkatini ve yatırımlarını çekmiş durumda. 
Çin’in şu anda ekonomik büyümeyi hedef-
lediğini öne sürdüğü Orta Asya modeli, Ka-
zakistan için de oldukça umut verici olarak 
nitelendirilmektedir. Projelerin özellikle 
bölgesel ticaretin genişletilmesi yoluyla es-

kimiş ulaşım ve enerji altyapılarının moder-
nize edilmesine olanak sağlaması beklen-
mektedir. Bu bağlamda yükselen Çin’in Ka-
zakistan denklemi, olası bir anlaşmazlıkta 
coğrafi konumu hasebiyle denizden gelebi-
lecek tehditleri ortadan kaldıran ve Çin’i Ba-
tı’ya taşıyabilen devasa bir kara ülkesi, aynı 
zamanda Çin’in belirli ülkelere olan enerji 
bağımlılığını azaltarak enerji güvenliğini 
güçlendirecek bir kaynak şeklindeyken; Ka-
zakistan açısından ise Rusya’ya olan tarihsel 
bağı azaltan, ticari ve ekonomik gelişmeye 
katkı sunacak devasa bir ihracat pazarı ola-
rak değerlendirilebilir. Jeoekonomik açıdan 
“kazan-kazan” ile sonuçlanması beklenen 
bu oyun, geçtiğimiz günlerde diğer bir böl-
gesel oyuncu olan İran’ı ağırladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif; 5-8 Ni-
san tarihleri arasında sırasıyla Özbekistan, 
Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan ol-
mak üzere bir Orta Asya turu gerçekleştirdi. 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, 
Zarif ’in turunu duyururken Orta Asya ülke-
leri ile bağların güçlendirilmesinin İran’ın 
en önemli önceliklerinden biri olduğunu 
ayrıca vurguladı. Zarif ’in bölgesel turunun 
üçüncü ayağı ise 7 Nisan Çarşamba günü 
Nur-Sultan’da gerçekleştirildi. Toplantıda, 
iki ülke arasındaki iş birliği olanaklarıy-
la ikili bölgesel ve uluslararası konulara 
odaklanıldı. İranlı yetkililer, Kazakistan’ın 
uluslararası arenada İran’a ve nükleer prog-
ramına olan desteği için şükranlarını sunar-
ken ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in birçok girişimini ve nükleer 
silahsız bir bölge oluşturma inisiyatifini 
desteklediklerini belirtti. 

Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileu-
berdi’ye göre 2020 yılında iki ülke arasında-
ki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %37,2 

azalarak 237 milyon dolar olarak gerçekleş-
miştir. Bu bağlamda bu toplantıda çeşitli 
nedenlerden dolayı yavaşlayan ikili ticaret 
hacminin artırılmasının yollarının arandığı 
ifade edildi. Bununla birlikte Kazakistan’ın 
Bender Abbas Limanına erişiminin destek-
leneceği belirtilirken ülkenin Çabahar ve 
İnce Burun’daki varlığının artırılmasından 
duyulacak memnuniyet de dile getirildi. Ta-
şımacılık ve ulaşım sektörlerindeki artan iş 
birliğinin altı çizilirken ekonomi ve ticare-
tin yanı sıra Nükleer Anlaşma, Hazar Denizi 
ile ilgili sorunlar, Afganistan’daki barış süre-
ci, Astana Süreci, Orta Asya’daki bölgesel iş 
birlikleri ile “Asya’da İşbirliği ve Güven Ar-
tırıcı Önlemler Konferansı” görüşülen diğer 
önemli konular arasında yer aldı. Görüşme 
sonunda iki ülkenin dışişleri bakanlıkları 
arasında mevcut ikili ilişkilerin sürdürül-
mesi ve genişletilmesini hedefleyen on beş 
maddelik mutabakat zaptı imzalandı. 

İran ve Çin arasında 27 Mart’ta imzalanan 
Kapsamlı İş Birliği Anlaşması’nın hemen 
ardından gerçekleştirilen Orta Asya ziyaret-
lerinde ekonomi, ulaşım ve transit projele-
rinin ağırlıklı olarak görüşüleceği düşünülü-
yordu. Nitekim sonuç beklenildiği gibi oldu. 
Bir Kuşak Bir Yol Girişimi kapsamında İran-
Çin arasındaki kara yolu, Orta Asya üzerin-
den yapılacağı için bölgedeki taşımacılık ve 
transit projeleri İran için ayrıca önemlidir. 
Orta Asya ile gerçekleştirilmesi hedeflenen 
iş birliği ve güçlendirilen ilişkiler, İran’ı Çin’e 
daha da yakınlaştıracak ve yaptırımların et-
kisinin hafifletilmesinde İran’a yeni olanak-
lar sağlayacaktır. Tüm bunların farkındalığı 
ile İran’ın, Çin ile görüşmelerinin ardından 
gerçekleştirdiği Orta Asya ziyaretlerinin 
önemli bir stratejik hamle olduğunu söy-
lemek mümkündür. Kazakistan ise bölge 
ülkeleri içinde doğal kaynakları ve konu-
muyla ön plana çıkarken giderek artan Çin 
yatırımları ile bölgesel ekonomik ve siyasi 
konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. 
Bölgenin giderek artan jeopolitik öneminin 
ve Çin ile İran’ın Orta Asya’daki yükselen 
stratejik hamlelerinin, Joe Biden ve Vladimir 
Putin yönetimleri tarafından nasıl karşıla-
nacağı ise ülke ve bölge dengeleri üzerinde 
belirleyici rol oynayacaktır. İ

İran ile Ticaret (1990-2020) (milyar ABD doları)

Kaynak Kriter Yıl Sıralama

A. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Yolsuzluk Algılama Endeksi (A) 2019 113/180

B. Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 25/190

C. Küresel İnovasyon Endeksi 2020 77/131

D. Dünya Bankası, Kişi Başına Düşen Brüt Millî Gelir 2019 8.820$
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İran Nükleer Anlaşması’ndaki (Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı/KOEP) belirsizlik ve kriz 
devam ediyor. Krizi çözmek ve Anlaşma’nın 
seyrini belirlemek üzere Avrupa Birliği 
(AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya, Birleşik 
Krallık ve İran; 2 Nisan Cuma günü video 
konferans yoluyla bir araya geldi. ABD’nin 
Anlaşma’ya dönme ihtimalinin değerlendi-
rildiği KOEP Ortak Komisyonu toplantısı 
sonrası taraflar, 6 Nisan’da Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da bir araya gelme kararı 
aldı. AB tarafından yapılan açıklamaya göre 
Anlaşma katılımcılarının, “yaptırımların 
kaldırılması ve nükleer faaliyetlere ilişkin 
tedbirlerin görüşülmesi için” Viyana’da gö-
rüşmeler yapacağı belirtildi. Ortak komis-
yon toplantısından çıkan bu karar, ABD ve 
İran’ın doğrudan müzakerelere başladığına 
dair spekülasyonları tetiklese de Viyana’da, 
ABD-İran arasında bir mekik diplomasisi-
nin yürütüleceği kısa zamanda açıklığa ka-
vuştu.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter  
Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique 
Mora’nın başkanlık ettiği periyodik olarak 

gerçekleştirilen KOEP Ortak Komisyonu,  
6 Nisan günü oturuma yüz yüze devam etti. 
KOEP hükümlerine göre Ortak Komisyon, 
Anlaşma’nın uygulanmasını denetlemekten 
sorumludur. Komisyon toplantısına İran’ı 
temsilen İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı 
Abbas Arakçi katıldı. Viyana’ya gelen İran 
heyetinde; Merkez Bankası, Petrol Bakan-
lığı ve Atom Enerjisi Kurumu temsilcileri 
de yer aldı. Görüşmeler başlamadan önce 
resmî Twitter hesabından açıklama yapan 
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, görüş-
menin amacının “Yaptırımları bir an önce 
kaldırmak.” olduğunu kaydetti. Ancak ABD 
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price görüş-
menin, “karşılıklı uyum için zemin hazırla-
mak” olduğunu belirtti. ABD ve İran arasın-
da doğrudan bir görüşme gerçekleşmemişse 
de iki ülke arasında komisyon koordinatörü 
olan AB ve diğer KOEP katılımcıları aracılı-
ğıyla dolaylı olarak bir iletişim sağlanmıştır. 
İlk günkü toplantıların ardından açıklama 
yapan İranlı müzakereci Arakçi, İran-ABD 
arasındaki dolaylı müzakereyi teyit eder 
nitelikte bir açıklamada bulundu. Arakçi, 
ABD’nin Tahran’ın uranyum zenginleştir-
me işlemini durdurma karşılığında 1 milyar 
dolarlık donmuş İran petrol gelirini serbest 
bırakma önerisini saçma bulduklarını ve bu 
öneriyi reddettiklerini belirtti. Arakçi ay-
rıca ülkesinin müzakerelerdeki duruşunu 
da “ABD, Anlaşma’ya geri dönmek istiyorsa 
yaptırımları bir defada kaldırması gereki-
yor.” şeklindeki açıklamasında açık bir şekil-
de belli etti. Yine de mekik diplomasisinin 
ilk gününün ardından taraflar, müzakere 

atmosferini olumlu olarak değerlendirdi. 
Fakat Anlaşma’nın seyrine yönelik pozitif 
bir yorum yapmanın henüz çok erken oldu-
ğu vurgulandı.

6 Nisan’da başlayan görüşmeler hafta bo-
yunca devam etti ve taraflar, 9 Nisan’da 
tekrar bir araya geldi. Katılımcılar hafta 
boyunca çeşitli düzeylerde yapılan toplan-
tıların değerlendirmelerini yaparak devam 
eden ortak diplomatik çabaları daha fazla 
sürdürme kararlılıklarını vurguladı. Ortak 
Komisyon, bu toplantıda ayrıca önümüzde-
ki günlerde çalışmalarına yüz yüze devam 
etme kararı aldı. Toplantının ardından İran 
Dışişleri Bakanı Zarif, İran’ın müzakere-
lerde mantıklı bir yol haritası sunduğunu 
belirterek “Trump’ın uyguladığı tüm yaptı-
rımlar KOEP karşıtıydı ve adları ne olursa 
olsun kaldırılması gerekmektedir.” şeklin-
de açıklamada bulundu. Öte yandan ismi 
açıklanmayan üst düzey bir ABD Dışişleri 
Bakanlığı yetkilisi, Viyana’daki görüşmelere 
ilişkin verdiği brifingde, ABD’nin konumu-
nu açıkça belirtti. Gelinen noktada Biden 
yönetimi, KOEP ile uyuşmayan yaptırımla-
rın kaldırılmasına hazır olduklarını ve bu 
anlamda adım atmaktan da çekinmeyecek-
lerini masada net bir şekilde ortaya koydu 
fakat İran ile aynı masaya oturmak için hiç-
bir taviz verilmeyeceğini de belirtti. Yetkili 
ayrıca İran’ın talebinde ısrarcı davranması 
durumunda işlerin çıkmaza gireceğini, bu 
yüzden Tahran’ın Anlaşma’ya geri dönme 
niyetini ve ciddiyetini bir an önce gösterme-
si gerektiğini belirtti.

KOEP destekçileri müzakerelerde İran 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bir 
ilerleme kaydetmeyi umut etseler de kısa 
vadede gerçekleşecek olumlu bir gelişme, 
iki tarafta da mevcut olan önemli teknik ve 
politik engellerden dolayı mümkün gözük-
memektedir. İ

Emine Gözde Toprak 

HABER ANALİZ 
12.04.2021

Viyana’da  
Mekik Diplomasisi
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Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) 
taraf 4+1 ülkeleri (Birleşik Krallık, Fransa, 
Çin, Rusya + Almanya) ile İran arasında 
Viyana’da 6 Nisan’da başlayan Anlaşma’nın 
geleceği hakkındaki görüşmelerin önü-
müzdeki günlerde teknik düzeyde devam 
edeceği kararı alınmışken ABD tarafında 
sürece muhalif duran ya da çekinceli davra-
nan siyasiler, tepkilerini göstermeye devam 
ediyor. Bu bağlamda önde gelen Amerikalı 
senatörlerin arka arkaya yazdıkları mektup-
lar dikkat çekicidir.

İlk mektup, Viyana’daki toplantı öncesinde 
25 Mart’ta Demokrat Senatör Bob Menendez 
ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 
öncülüğünde Demokrat ve Cumhuriyetçi 
40 senatörün imzasıyla Başkan Joe Biden’a 
hitaben yazıldı. Söz konusu mektupta im-
zacı senatörlerin 2015’te imzalanan KOEP 
ve Trump yönetiminin maksimum baskı 
politikası hakkında farklı görüşlere sahip ol-
dukları belirtilmiş, öte yandan İran’ın sant-
rifüj üretimini artırmak, uranyumu %20’ye 
kadar zenginleştirmek de dâhil tüm nükleer 
faaliyetlerini hızlandırmasının, senatör-
ler nezdinde ortak kaygı yarattığına dikkat 

çekilmiştir. Bu bağlamda “İran, ABD’nin 
politikası hakkında hiçbir şüpheye sahip 
olmamalı. Demokratların ve Cumhuriyetçi-
lerin taktiksel farklılıkları olabilir ancak biz 
İran’ın nükleer silah elde etmesini önlemek 
ve çeşitli yasa dışı davranışlarını ele almak 

konusunda birlikteyiz.” ifadesi önemlidir. 
Biden yönetiminin Kongre ile şimdiye kadar 
olumlu bir ilişki kurduğunu kabul eden ve 
Başkan’ın, İbrahim Anlaşmalarını esas al-
masından memnuniyet duyduğunu belirten 
senatörler; İran’ın, nükleer programı dışında 

Dr. Bilgehan Alagöz 

HABER ANALİZ 
12.04.2021

ABD Senatörlerinin  
Yeni İran Hamleleri:  
Mektup Siyaseti
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balistik füze programının ve Orta Doğu’da-
ki eylemlerinin de ABD için ulusal güvenlik 
tehdidi oluşturduğunu ifade etti. Öte yan-
dan ABD Başkanı; uzun vadede Avrupalı 
müttefikleriyle, Basra Körfezi’ndeki güvenlik 
ortaklarıyla ve İsrail’le istişareye davet edildi.

Bundan daha sert bir içeriğe sahip olan ikin-
ci bir mektup ise 6 Nisan’da Cumhuriyetçi 
senatörler Jim Inhofe, Marco Rubio, Pat 
Toomey ve Todd Young imzasıyla yine ABD 
Başkanı’na hitaben kaleme alındı. Senatör-
ler, ABD’nin KOEP’e dönmek için yakın za-
manda İran’a uyguladığı yaptırımları kaldı-
rabileceğine dair son haberlerden büyük ra-
hatsızlık duyduklarını ve Viyana’da yapılan 

görüşmelerin ve sonrasında olabilecek her-
hangi bir müzakerede ABD’nin, İran Devleti 
üzerindeki baskıdan vazgeçmemesi gerek-
tiğini vurguladı. Mektupta, ABD’nin İran 
Özel Temsilcisi Robert Malley’in 17 Mart’ta 
BBC Farsça ile yaptığı röportajda maksi-
mum baskı politikasına yönelik sarf ettiği 
sözler şiddetle kınanarak KOEP’e dönme-
nin, İran’a önemli yaptırımlardan kurtulma 
hakkı vermek anlamına geldiğinin ve bunun 
uygulanabilir bir strateji olmadığının altı 
çizildi. Bu bağlamda Başkan’dan, İran’a dö-
nük yaklaşımdan derhâl vazgeçmesini talep 
etmeleri önemlidir. Oldukça sert bir üslupla 
yazılan mektuptan da anlaşıldığı üzere, İran 
ile olası bir müzakerede söz konusu sena-
törler, Senatodaki süreç karşıtı tavırlarını da 
artıracak ve Başkan üzerinde baskı kurmak 
için her yola başvuracaklardır.

Kongre üyelerini İran konusunda bu denli 

sert söylemler kullanmaya iten en önemli 

motivasyonun Kasım 2022’de gerçekleşecek 

olan Senato ara seçimleri olduğunu belirt-

mek gerekir. 100 kişilik Senatonun 34 üye-

sinin seçimi tekrarlanacak olup hâlihazırda 

%50-50 bölünmüş olan Senato açısından bu 

seçimlerin önemi giderek artmaktadır. Söz 

konusu 34 senatörün şu an itibarıyla 14’ü 

Demokrat, 20’si ise Cumhuriyetçidir. Do-

nald Trump’ın 2016’da kazandığı eyaletlerde 

Demokratların 10 sandalyeyi koruduğu 2018 

Ara Seçimlerinin aksine; Demokratların, 

Trump’ın 2020’de kazandığı hiçbir eyalette 

sandalye kazanamamış olması önemli bir 

ayrıntıdır. Zira Demokratların Trump’ın 

İran siyasetini açıkça eleştiren yaklaşımı-

nın, Cumhuriyetçiler tarafından seçim 

malzemesi olarak kullanılacağını şimdiden 

öngörmek mümkündür. Bu sebeple Biden 

yönetiminin aksine ABD’deki Demokrat 

senatörler, İran konusunda hassasiyetleri-

ni korumaya devam etmektedir. Bu da en 

başından beri İran ile Anlaşma’ya dönme 

konusunda sert bir tutum benimsemiş olan 

Cumhuriyetçilerin elini kuvvetlendirmek-

tedir. Dolayısıyla Biden yönetiminin bir 

yandan İran ile nükleer müzakere sürecini 

başlatma yönünde politika üretmeye çalışır-

ken diğer yandan Senatodaki hassas denge-

yi Demokratlar aleyhine döndürmemek için 

itidalli davranması gerekmektedir. İ

İran Nükleer Anlaşması’nın geleceği hakkında Viyana’da 
başlayan diplomasi trafiğine en büyük muhalefeti, 
2022 ABD Senato Ara Seçimlerini kaybetmek istemeyen 
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler gösterecektir.
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Suudi Arabistan, 21 Mart 2021 tarihinde 
Yemen’de savaştığı Husilere ateşkes teklif 
etmiş; anlaşma gerçekleştiği takdirde poli-
tik ilişkilerin kurulacağını, başkent Sana’ya 
uçuşların yeniden başlayacağını ve Husile-
rin kontrol ettiği bölgelere gıda desteği sağ-
lanacağını belirtmişti. Ancak bu öneri, Hu-
siler tarafından net bir şekilde reddedilmiş 
ve savaş hâli ortadan kalkmamıştı. Bunun 
üstüne, Husilerin sözcülerinden olan Mu-
hammed Abdelselam; bir yılı aşkın süredir 
tartışılan ateşkes fikrinin yeni bir öneriymiş 
gibi sunulmasını eleştirmiş, Suudi Arabis-
tan’ın saldırgan tavrından vazgeçmesini is-
temiş ve uygulanan kuşatmanın tamamen 
kaldırılması gerektiğini açıklamıştı.

İlk olarak Suudi Arabistan, Mart 2015’te 
ulusal güvenlik tehlikesi sebebiyle dâhil 
olduğu ve 6 haftada Yemen topraklarını 
Husi işgalinden kurtarmayı planladığı sa-
vaşta hedeflerine hâlâ ulaşamamıştır. 6 
senelik saldırganlığın ardından Husilerle 
ateşkes imzalamayı talep eden Suudi Ara-
bistan’ın tavrını değiştiren motivasyon, Joe 
Biden’ın ABD başkanı seçilmesiyle birlikte 

ABD’nin değişkenlik gösteren Orta Doğu 
güvenlik politikaları olarak yorumlanabilir. 
Biden’ın, Yemen’deki savaş için Suudi Ara-
bistan’a sağladığı desteği geri çekeceğini 
açıklamasıyla birlikte Suudi Arabistan’ın 
eli zayıflamış, caydırıcılığı azalmış ve sava-
şı kazanmak için sarf etmesi gereken efor 
artmıştır. Hâlihazırda ekonomik ve askerî 
açıdan önemli kayıplar veren Suudi Arabis-
tan, sonucunu öngöremeyeceği bir savaşa 
hapsolmuş durumdadır.

Donald Trump’ın görevi bırakmadan he-
men önce uluslararası teröristler listesine 
aldığı Husi liderlerin, Biden yönetimi tara-
fından yaptırım listesinden çıkarılması ve 
yine aynı Biden yönetiminin, iki Husi lideri 
-İran’dan silah temin etmek ve saldırılar or-
ganize etmek suçlamasıyla- yeniden yaptı-
rım listesine alması, ABD’nin Yemen’deki iç 
savaşa yönelik politikasının netleşmediğini 
gözler önüne sermektedir. Suudi Arabistan, 
müttefiki ABD’nin zıt politikaları nedeniy-
le Yemen’deki savaşta adımlarını yavaşlat-
mayı tercih etmiştir.

İkinci olarak savaşın neden olduğu ekono-
mik yükümlülüğün 6 yıldır sona ermemesi, 
Suudi Arabistan’ın ateşkes talebini tetikle-
miş olabilir. Stockholm Uluslararası Barış 
Araştırma Enstitüsü, Suudi Arabistan’ın 
2015-2019 yılları arasında, dünyanın en bü-
yük silah ithalatçısı olduğunu belirten bir 
rapor yayımlayarak Suudilerin savaş döne-
minde yaptığı silah harcamalarının, 2011-
2015 yıllarındaki savunma sanayisi harca-
malarına oranla %130 arttığını belirtmiştir. 

Bahsedilen savaş harcamalarına ek olarak 
salgının etkilerini bertaraf etmek için 57 
milyar dolar harcadığı iddia edilen Suudi 
Arabistan’ın planlanmamış bu ekonomik 
kayıpları, ateşkes isteğine giden yolda bu-
lunan kaldırım taşları olarak okunabilir.

Öte taraftan Husiler, Suudi Arabistan’ın 
desteğinin azalmasının ardından daha 
çok kazanım elde edebilmek için ateşke-
si reddederek savaşı tercih etmiş olabilir. 
Bugünlerde Yemen hükûmetinin başkenti 
olan Marib bölgesini ele geçirmeye çalışan 
Husiler ve Yemen hükûmeti arasında cid-
di çatışmalar gerçekleşmektedir. Petrol ve 
doğal gaz kaynakları açısından zengin olan 
Marib şehri, Yemen’in elektrik üretiminde 
ilk sırada yer almaktadır. Bunlar göz önüne 
alındığında ekonomik olarak değerli görü-
len Marib şehrinin coğrafi açıdan da önemi 
mevcuttur. Ayrıca Husi grubu, destekçisi 
İran’ın bölgesel rakibi Suudi Arabistan’ı, 
saplandığı savaşta devam etmeye zorlaya-
rak mental ve metal yorgunluğa itmektedir.

Sonuç olarak Suudi Arabistan’ın ateşkes 
isteği reddedilmiş ve Yemen’deki iç savaş 
hız kesmeden devam etmektedir. Biden 
yönetiminin Yemen politikasında net bir 
tavır ortaya koyamaması, müttefik Suudi 
Arabistan’ın Yemen’deki iç savaşı şiddet-
lendirecek bir adım atmasını veya belki de 
savaş durumunu ortadan kaldıracak olan 
barışı talep etmesini engellemektedir. An-
cak ABD desteğinin kesilmesi, ekonomik 
yükün artması ve savaşın sona ereceği ta-
rihin bir türlü öngörülememesi gibi olum-
suzlukların etkisiyle ortaya çıkan fırtınadan 
korunmak adına güvenli bir liman arayan 
Suudi Arabistan, başarılı olamasa da ateş-
kes yoluna başvurmuştur.  Öte taraftan 
Suudi Arabistan’ın ateşkes teklifini kabul 
ederek Suudilerle politik ilişkiler kurma 
yoluyla uluslararası arenada kendine meş-
ru bir zemin bulabilecek olan Husiler, bu 
sayede savaşı kazanmış görüntüsü verebile-
cek olmasına rağmen bu yolu tercih etme-
yip stratejik ve ekonomik önemi olan Marib 
şehrini ele geçirerek iktidar alanını geniş-
letme hedefini gütmektedir. İ

Ömer Zengin 

HABER ANALİZ 
13.04.2021

Suudi Arabistan’ın  
Ateşkes Çağrısı ve  
Marib Çatışmaları
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21 Mart 2021 tarihinde İran’da 1400 yılına gi-

rilmesiyle beraber Devrim Rehberi Hame-

nei, yeni yılın ismini önceki yıllarda olduğu 

gibi ülkenin ekonomi gündemiyle ilgili ola-

rak “Üretim; Destekler ve Engeller” olarak 

belirlemişti. Devrim Rehberi yeni yılın ba-

şında yaptığı açıklamada, 1399 yılının “Üre-

tim Patlaması” ismine vurgu yaparak yeni 

yılda üretimdeki destek ve engellere dikkat 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Üretim 

kanalında meydana gelen engellerin tes-

pit edilerek minimize edilmesi gerektiğini 

söyleyen Devrim Rehberi, konuşmasının 

birçok kısmında bilhassa sanayi sektörüne 

yapılacak teşvik desteklerin öneminden 

bahsetmiştir.

1399 yılında İran’ın koronavirüs ile müca-

delesi ve yürürlükte olan yaptırımlar, sa-

nayi sektörünün kapasitesini oldukça zor-

lamıştı. Hükûmetin, odak noktasını sanayi 

sektöründen çekip başta borsa ve menkul 

kıymetler olmak üzere finans sektörüne 

desteğini artırarak ekonomik zararı mini-

mize etmek istemesi, sanayi sektörünün 

göz ardı edilmesine neden olmuştur. An-

cak borsa ve menkul kıymetler piyasasın-

da oluşan balonların patlaması, hükûmeti 

daha zor durumda bırakmış ve sanayi sek-

törünün reformculara olan politik deste-

ğini kaybetmesine neden olmuştur. Başta 

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf 

olmak üzere birçok muhafazakâr İranlı si-

yasi elit, “reel sektör” vurgusu ve sanayi ke-

siminin desteklenmesi bağlamında çeşitli 

açıklamalar yapmıştır.

İranlı Sanayiciler Ekonomi 
Hakkında Ne Düşünüyor?

Devrim Rehberi’nin yeni yıl için üretim-

deki engellere ve verilmesi gereken des-

teklere vurgu yapması üzerine Sanayi, 

Ticaret ve Maden Bakanlığı bu bağlamda 

sektörün oyuncularıyla bir anket yaptı. 

Çevrim içi düzenlenen ankete sanayi kesi-

minden 955 kişi katılmış ve sektör oyuncu-

larına söz konusu bağlam hakkında çeşitli 

sorular sorulmuştur. Ankete katılan kişiler 

bir soruya birden fazla cevap vermiştir. An-

kete katılan kişilere ilk soru olarak “Üreti-

min önündeki en büyük engel nedir?” soru-

su sorulmuştur. “Makroekonomik İstikrar-

sızlık” cevabı 630 oyla en fazla tercih edilen 

seçenek olmuştur. Bu cevabı; “Yüksek Enf-

lasyon Oranı” 400, “Likidite Yokluğu” 360, 

“Yaptırım ve Ambargolar” 330, “Reel Kesim 

Dışı Sektörlerin Desteklenmesi” 249, “Dö-

viz Düzenlenmelerindeki Değişiklikler” 

147 oyla takip etmiştir.

Bakanlık, anketin başka bir bölümünde 

“Bakanlığın sorumluğunda olan hangisinin 

iyileştirilmesi gerekiyor?” sorusunu sor-

muştur. 420 kişi “Sanayi Ruhsatının Veril-

Birkan Kemal Ertan

GÖRÜŞ 
14.04.2021

İran’da Sanayi  
Sektörünün Beklentisi:  
Yeni Yıl ve Seçimler

Grafik 1: Üretimin Önündeki En Büyük Engel Nedir? 

Kaynak: Dünya-yi İktisat
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mesi Süreci”, 415 kişi “Sanayi Sitelerinin Alt-
yapısı”, 350 kişi “İthalat ile İlgili Sorunlar”, 
281 kişi “Belirli Mallara Finansal Tahsis”, 280 
kişi ise “İhracat Engelleri” cevabını vermiştir.

Grafik 3’te “Yeni yılda Bakanlığın takip 
etmesi gereken öncelikler ne olmalıdır?” 
sorusu yöneltilmiştir. 620 kişi “Üretim Sek-
töründe Deregülasyon”, 520 kişi “Yatırım 
Teşvikleri” ve 380 kişi ise “Üretim ve Ticaret 
Sektörünün Birbirinden ayrılması” cevabı-
nı vermiştir.

Yapılan anket sonuçlarından da anlaşılaca-
ğı üzere sanayi sektörünün temel istekleri 
ekonomik istikrar, finansal destek ve mini-
mum müdahale başlıkları altında toplana-
bilir. Ancak sanayi sektörünün bu istekle-
rinin gerçekleşebilmesinde İran’ın içeride 
ve dışarıda yaşayacağı politik süreç ve bu 
süreçle ilgili sektörün beklentileri oldukça 
önemlidir.

Sanayi Sektöründe İstikrar 
Mümkün mü?
Anket cevaplarında yer alan ekonomik istik-
rarla ilgili cevaplar, hükûmet için bir bek-
lenti sürecini içermektedir. İstikrarın sağ-
lanması için öncelikle hükûmetin, Nükleer 
Anlaşma ile ilgili problemlerini minimize 
etmesi gerekmektedir. Böylece sanayi sek-
törüne pozitif beklenti ışığı yanabilir. Nük-
leer Anlaşma ve buna bağlı ambargo ve yap-
tırımların kalkmasıyla sanayi sektörünün 
“istikrar” isteği de pozitif beklentilerle daha 
da pekiştirilebilir. Aksi takdirde Nükleer 
Anlaşma’yla ilgili olumlu haberlerin gelme-
mesi ve buna bağlı olarak ambargo ve yap-
tırımların devam etmesi, sanayi sektörünün 
istikrar beklentisinin gerçekleşmemesine 
ve bunun sonucunda sektördeki yatırımla-
rın askıya alınmasına neden olacaktır. Bu 
da sanayi sektörünün büyüme oranlarında 
yüksek volatiliteyi beraberinde getirecektir. 
Ekonomik istikrar ve sanayi sektöründeki 
iyileşmeler, son yıllarda sanayi sektörünün 
büyüme verileriyle doğrulanmaktadır.

İran Merkez Bankası verilerine göre 1390-
1399 yılları arası sanayi sektörü ortalama 
olarak sadece %1,37’lük büyüme kaydede-
bilmiştir. Buna ilave olarak Grafik 4’ten de 
anlaşılacağı üzere büyüme oranları yüksek 

Kaynak: Dünya-yi İktisat

Grafik 2: Bakanlığın Sorumluğunda Olan Hangisinin İyileştirilmesi Gerekiyor?

Kaynak: Dünya-yi İktisat

Grafik 3: Yeni Yılda Bakanlığın Takip Etmesi Gereken Öncelikler Ne Olmalıdır?

Grafik 4: Sanayi Sektörünün Büyüme Oranları* (1390-1399**)

 *Sektörel büyüme verileri, 1390 yılı sabit fiyatlarıyla hesaplanmıştır.

 **1399 yılının verisi ilk 9 ayı içermektedir.

Kaynak: İran Merkez Bankası
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volatiliteye sahiptir. Bu denli volatilitenin 
en büyük nedeni, hiç şüphesiz İran’ın ulus-
lararası camiada maruz kaldığı yaptırım ve 
ambargolardır. 2012 ve 2018 yılında İran’a 
uygulanan yaptırımlar, sanayi sektöründeki 
negatif şoklara neden olmuştur.

Müdahalelerin Azaltılması 
ve Yapısal Reformların 
Gerçekleştirilmesi 
Gerekiyor

Ambargo ve yaptırımlar, İran’da sanayi sek-
törünün üzerinde teknik olarak bir kısıta 
neden olmaktadır. Hükûmet, ambargo ve 
yaptırımlar döneminde kaynak güvenliği-
ni artırmak ve dış ticaret göstergelerinde 
bozulmaları telafi etmek için döviz kuru 
düzenlenmeleri, ithalat ve ihracat engelleri 
ve yüksek tarife uygulamaları gerçekleştir-
mektedir. Ancak bu tarz müdahaleler, sek-
törde negatif şokların etkisini artırmakta ve 
gelecek beklentilerini negatife çekmektedir. 
Ayrıca sektördeki oyuncular, kayıt dışı faali-
yetlerini artırmaktadır.

Her ne kadar yukarıdaki dönemsel etkiler, 
ambargo ve yaptırım dönemlerine has olsa 
da sektöre müdahale edilmesi, sermaye ka-
çışları gibi “geri dönüşü olmayan” bir duru-
mun oluşmasına neden olmaktadır. Başta 
sanayi sektörü oyuncuları olmak üzere 

birçok sektör oyuncuları, ağır müdahale-

ler sebebiyle sermayelerini komşu ülkelere 

kaydırmaktadır. Resmî olmayan verilere 

göre son 2 yılda yaklaşık 100 milyar dolar 

sermaye kaçışı gerçekleşmiştir. Hiç şüphe-

siz müdahale ile ilgili beklentilerin artışı, 

gelecek dönemlerde sermaye kaçışını hız-

landıracaktır.

Bunun yanında yapısal reformların sanayi 

sektöründe gerçekleşmesi elzem gözük-

mektedir. Bu yapısal reformların başında 

Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanlığının kar-

maşık bürokratik yapısının iyileştirilmesi 

geliyor. Bakanlığın hem sanayi hem ticaret 

hem de maden sektörleriyle ilgili sorumlu-

lukları taşıması, yönetimsel olarak sıkıntı-

ları beraberinde getirmektedir. Bakanlığın 

bir ülke ekonomisinin en önemli sektörle-

rinin bir arada bulundurması ve bu sebep-

le odak noktasının birden fazla olması, bu 

sektörlerdeki gelişmelerin önünde engeldir. 

Bürokratik reformun yanında sanayi sek-

törünün altyapısının modernize edilmesi 

ve küresel standartlara yaklaştırılması da 

oldukça önemlidir. İran’da hâlâ sanayi sek-

törüne ait üretim tekniği verimlilikten ol-

dukça uzak ve teçhizatlar da verimli üretimi 

destekleyecek teknolojinin standartlarını 

karşılamamaktadır.

Sanayi Sektörü ve  
Haziran Seçimleri

Ülkenin genel politikalarının belirleyicisi 
olan Devrim Rehberi’nin yeni yıl şiarı ve 
sektör ile ilgili geçmiş tecrübeler göz önüne 
alındığında haziranda koltuğu devralacak 
hükûmetin sanayi sektörünün problemleri-
ni ve isteklerini göz önünde bulundurması 
gerektiği aşikârdır ve bu noktada muha-
fazakârların başta sanayi sektörü olmak 
üzere “reel kesim” vurgusu, onları reform-
cu dönemde yeterli teveccühü bulamayan 
sanayi sektörünün desteği bağlamında öne 
çıkarmaktadır. Ayrıca Devrim Rehberi ve 
muhafazakâr hükûmetin ideolojik ve po-
litik uyumunu düşündüğümüzde sanayi 
sektörünün oyuncuları açısından muhafa-
zakârlar daha cazip görünmektedir. Muha-
fazakârların uyum ve desteklerinin yanında, 
sanayi sektörünün istikrar ve müdahalenin 
azaltılması isteklerini de göz ardı etmemek 
gerekmektedir. Yaptırım ve ambargoların 
negatif etkisinin minimize edilmesini veya 
tamamen kaldırılmasını isteyen sanayi sek-
törü, Nükleer Anlaşma’yla ilgili verileri ya-
kından takip edecek ve gelecek stratejilerini 
ve beklentilerini bu gelişmeler üzerinden 
ele alacaktır. Ayrıca yaptırım ve ambargo 
döneminin kalıntıları olan müdahalelerin 
de gevşetilmesi bu noktada önem kazan-
maktadır. İ
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İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır 

Himmeti bir sosyal medya platformunda, 

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 

hazırlanan bir raporda, İran’ın sahip oldu-

ğu yabancı para rezervi miktarıyla ilgili ya-

pılan tahminle ilgili sert bir tepkide bulun-

du. IMF’nin Orta Doğu ve Orta Asya ülkele-

rine odaklanan raporunun istatistik ekinde 

sunulan tabloya göre 2020 yılının sonu 

itibarıyla İran’ın sahip olduğu gayrisafi dö-

viz rezervi miktarının 4 milyar ABD doları 

düzeyine gerilediği gözlemleniyor. IMF ra-

poruna göre İran’ın 2017-2022 yılı sonrası 

gayrisafi yabancı para rezervi ve önümüz-

deki iki yıla yönelik beklenti, Grafik 1’de 

gösterilmektedir. Grafik 1’e göre ABD’nin 

Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) 

çekildiği 2018 yılında, İran’ın rezerv mik-

tarı 122 milyar ABD doları düzeyindeyken 

yaptırımların devreye girmesi ile rezervle-

rin çok hızlı bir şekilde azaldığı; 2019 yılı 

sonunda 12,4 milyar ve 2020 yılı sonunda 4 

milyar ABD doları düzeyine gerilediği göz-

lemleniyor. Önümüzdeki iki yıl, durumun 

bir nebze toparlanacağı ve rezervlerin sıra-

sıyla 2021 yılında 12,2 ve 2022 yılı sonunda 
21 milyar ABD doları seviyesine yükseleceği 
tahmin ediliyor.

Donald Trump tarafından İran’a uygulanan 
“maksimum baskı” politikası her ne kadar 
beklenilen siyasi sonuçları üretmemiş olsa 
da bu politikanın, ülkeyi ekonomik cephe-
den sarstığı söylenebilir. Son 3 yılda İran 
ekonomisi hızla mevzi kaybetti ve ülkede 
ekonomik hayat giderek kötüleşti. Geçti-
ğimiz yılın ilk aylarında ülke ekonomisinde 
hafif bir toparlanma emareleri gözlemlen-
mişti. Ancak koronavirüs salgınının Mart 
2020’den itibaren ülkeyi etkilemeye başla-
ması ve takip eden dönemde uygulamaya 
konulan kapanma tedbirleri, ekonomik 
bağlamda iyiye gidişe yönelik cılız sinyalle-
rin de sönmesine neden oldu. Küresel an-
lamda salgın sonrası alınan kapanma ted-
birleri ve birçok ülkede bu tedbirlerin uy-
gulanmasıyla küresel petrol talebinin azal-
ması ve bununla birlikte petrol üreticileri-

nin, petrol üretimi kısıntısı konusunda 
anlaşamamaları, petrol fiyatlarının tarihî 
seviyelerde düşmesine neden oldu. Petrol 
fiyatlarının düşük olması ve ayrıca İran’ın 
petrol ihracatının yaptırımlar nedeniyle 
eskiye oranla %70-80’lere varacak düzeyde 
düşmesi, döviz rezervlerindeki azalmayı 
hızlandırdı.

İran’ın sahip olduğu rezervin ekonomi 
güvenliği bağlamında tehlikeli bir alanda 
olduğu söylenebilir. Gerek işletmeler bağ-
lamında gerekse de ülkeler için genel ola-
rak bir firmanın (ülke), hiç hasıla (döviz 
kazandırıcı gelir) elde etmese dahi en az 6 
ay işletmenin giderlerini (yabancı döviz ge-
reksinimi, ithalat vs.) karşılayacak düzeyde 
işletme sermayesi (yabancı rezerv) bulun-
durması tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda 
şu an sahip olunan rezerv miktarının, 2019 
yılı toplam ithalatı 35 milyar ABD dolarının 
yarısı olan 17,5 milyar ABD dolarının altı-
na düştüğü gözlemlenmektedir. Ekonomi 
güvenliği bağlamında mevcut tablo kötü 
görünmektedir.

Dr. Murat Aslan 

GÖRÜŞ 
15.04.2021

İran’ın Yabancı  
Para Rezervleri Eriyor

Grafik 1: İran’ın Gayrisafi Yabancı Rezerv Miktarı (Milyar ABD Doları)

Kaynak: IMF (2021).
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IMF’nin bu raporundan sonra konuyla il-
gili birçok yazı yazıldı. İnternet üzerinden 
yayın yapan Radio Farda, IMF raporunda 
sunulan rezerv rakamına yönelik bir ana-
liz yazısı yayımladı. Radio Farda’da yayım-
lanan analize göre aslında İran’ın toplam 
rezerv miktarı 2020 yılında 40 milyar ABD 
doları düzeyine geriledi. Ancak 40 milyar 
ABD doları değerindeki rezervlerin yakla-
şık 36 milyarlık kısmı yaptırımlar nedeniyle 
üçüncü ülkelerde bloke edilmiş durumda. 
Diğer bir şekilde ifade edilecek olunursa 
İran’ın toplam rezerv miktarı “malik” olma 
bağlamında 40 milyar ABD doları olsa dahi 
İran, bu paranın ancak 4 milyar dolarlık 
kısmını kumanda edebiliyor.

Himmeti, bu raporda yer alan rakamla-
rın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ancak 
herhangi bir detaylı bilgi de sunmadı. Es-
fandyar Batmanghelidj tarafından kaleme 
alınan diğer bir analiz daha farklı bir tablo 
sunuyor. Batmanghelidj, İran Merkez Ban-
kası tarafından sunulan rakamları esas ala-
rak rezerv miktarı ile ilgili bir çıkarım yaptı 
(bk. Grafik 2). İran Merkez Bankasınca 
sunulan yabancı rezervlerdeki değişim ve-
rileri dikkate alınarak Batmanghelidj tara-
fından yapılan hesaplamaya göre 2017-2020 
(İran takvim yılı bağlamında 1395-1399) 
arası 4 yıllık dönemde, İran’ın gayrisafi 
yabancı rezerv miktarında kayda değer bir 
azalma gözlemlenmektedir. Belirtilen dö-
nem, kısmen yaptırımların olmadığı döne-
mi kapsamasına rağmen 4 yıllık süreçte net 
rezervlerdeki erime 6,5 milyar ABD doları 

düzeyindedir. Yaptırımların ağır bir şekilde 
hissedildiği 1398 ve 1399 yıllarında kümü-
latif olarak ciddi bir değişim gözlemlenme-
mektedir.

 İran ile ilgili önemli bir sorun, ekonomik 
verilerin ve özellikle de stratejik verilerin 
İran Devleti tarafından sunulmaması, bile-
rek gizlenmesi ya da kafa karıştıracak şekil-
de farklı rakamlar verilmesi şeklinde kendi-
ni göstermektedir. Bu “karartma politikası”, 
güvenlikçi çerçevede çeşitli şekillerde savu-
nulabilir. Net rakamların sunulmaması ne-
deniyle İran ekonomisi ile ilgili hazırlanan 
raporlarda genelde birtakım varsayımlara 
dayanılarak tahminler yapılmaktadır. Bu 
yüzden aynı değişkenle ilgili farklı kurum-
ların hazırladığı raporlarda inanılması güç 
farklılıklar oluşmaktadır. Yukarıdaki ana-
lizlerden de anlaşılacağı gibi IMF tarafın-
dan hazırlanan rapora göre İran, son 3 yıl-
da kabaca 80 milyar ABD doları rezervini 
kaybetmiştir. Ancak İran Merkez Bankası 
verilerine dayanılarak yapılan hesaplamaya 
göre döviz rezervlerinde ciddi bir azalma 
olmamıştır.

İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Oda-
sı tarafından hazırlanan bir rapora göre 
geçtiğimiz 3 yılda İran’dan, İran vatan-
daşlarınca üçüncü ülkelere gayrimenkul 
almak ve iş yeri açmak için çıkarılan para 
miktarının 100 milyar ABD doları civarın-
da olduğu söylenmektedir. Gerek Türkiye 
gerekse de Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
İran vatandaşlarının çok sayıda gayrimen-
kul konut aldıklarına yönelik son birkaç 

yıldır çok sayıda haber yapıldığı ayrıca altı 
çizilmesi gereken bir konudur. İran Meclisi 
Araştırma Merkezi tarafından yapılan diğer 
bir araştırmaya göre yaptırımların devre-
ye girmesini takip eden bir yıllık süreçte, 
İran’dan 39 milyar ABD doları değerinde 
sermaye çıkışı olduğu ifade edilmektedir. 
Buna ilave olarak İran’ın IMF’den salgınla 
mücadele amacıyla borç para istemesi (ve 
bu isteğinde ısrar etmesi), fonların dondu-
rulduğu bazı ülkelerden fonların en azın-
dan bir kısmının serbest bırakılması için 
görüşmeler yapması ve diplomasi dışı yol-
lara başvurması (örneğin Güney Kore’ye ait 
bir geminin alıkonulması) döviz rezervle-
rinde ciddi düzeyde azalmaya işaret etmek-
tedir. Ülkede son 3 yılda ithalatta hissedilir 
düşüşe rağmen bu dönemde petrol ve di-
ğer ihraç kalemlerinin gelirlerinde azalma 
neticesinde anılan dönemde ticaret açığı 
gözlemlenmiştir. Bunun yanında ülkeden 
yabancı yatırımcıların çekilmesi ve İran 
vatandaşlarının eliyle hatırı sayılır düzey-
de sermaye çıkışı, yabancı para rezervinde 
önemli düzeyde azalma olduğu yönündeki 
şüpheleri kuvvetlendirmektedir.

Yukarıda verilen rakamlar arasındaki ciddi 
uçurum dikkate alındığında ortaya sağlıklı 
bir tablo koymak kolay değil. Maksimum 
baskı politikasının İran ekonomisinde ağır 
tahribat yarattığı kesin. Son 3 yılda millî ge-
lir, ihracat, enflasyon, döviz kurları ve diğer 
birçok değişkenle ilgili gelişmeler ekono-
mik anlamda kötüye gidişe işaret ediyor. 
Yaptırımların bu denli zorladığı ülkede 
diğer ekonomik göstergelerde olduğu gibi 
döviz rezervlerinde de hissedilir bir kötüye 
gidişi tahmin etmek güç olmasa gerek.  İ

Grafik 2: İran’ın Gayrisafi Yabancı Rezervindeki Değişim (Milyar ABD Doları)

Kaynak: Esfandyar Batmanghelidj tarafından İran Merkez Bankası verilerine dayanılarak  
hazırlanmıştır.
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İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi 
(IRISL) 1967 yılında kurulmuş ve 1979 İslam 
Devrimi’nden sonra güncel ismini almıştır. 
Ticari faaliyetlerine 2 iç ticaret gemisi ve 4 
açık deniz gemisi ile başlayan IRISL, küre-
sel alanda varlık gösteren, geniş bir alana 
yayılan şube ve ortaklıklara sahip ve dökme 
yük, parça yük, kargo ve konteyner taşıma-
cılığı başta olmak üzere pek çok deniz ta-
şımacılığı hizmeti sunan İran’ın ana deniz 
taşımacılığı şirketidir. IRISL ayrıca askerî 
kargoların deniz taşımacılığını yapmak ve 
İran’ın nükleer ve balistik füze geliştirme 
programlarıyla ilişkili etkinliklerinde fa-
aliyet göstermek gibi özellikleriyle de bi-
linmektedir. Şirketin ismi, bu faaliyetleri 
sebebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyinin (BMGK) İran’a yönelik kararlarında 
ve hem uluslararası hem bölgesel hem de 
ulusal yaptırım rejimlerinde geçmektedir.

Organizasyon olarak İran Ticaret Bakanlı-
ğına bağlı olan IRISL, İran’ın balistik füze 
araştırmalarını yürüten Havacılık Endüst-
rileri Organizasyonu üzerinde nihai yetkiye 
sahip olan İran Savunma ve Silahlı Kuvvet-

ler Lojistik Bakanlığı için lojistik faaliyetler 
yürütmektedir.

BMGK’nin Mart 2008 tarihli 1803 Sayılı Ka-
rarı tüm devletlerden, IRISL’ye ait gemilerle 
İran’a ve İran’dan taşınan kargoları denet-
lemesini istemiştir. Bunun sebebi olarak 
bu gemilerin, BMGK’nin 1737 (2006), 1747 
(2007) ve 1803 sayılı kararlarına göre taşın-
ması yasaklanan malların taşımacılığını 
yaptığına yönelik haklı şüpheler bulundu-
ğu ifade edilmiştir. ABD Yabancı Varlıklar 
Kontrol Ofisi (OFAC) bundan kısa bir süre 
sonra Eylül 2008’de, IRISL ve ona bağlı 18 
işletmenin; kitle imha araçlarını yaygınlaş-
tıranların ve destekçilerinin finansal ola-
rak tecrite maruz bırakılmasını amaçlayan 
13383 Sayılı Başkanlık Emri kapsamında de-
ğerlendirilmesine karar vermiştir. Listeye 
alınan şirketlerin içinde, 1989’da bağımsız 
bir işletme olarak kurulan ve Basra Körfe-
zi’nde yolcu ve kargo taşımacılığı alanında 
IRISL’ye bağlı faaliyet yürüten Valfajr Ge-
micilik Şirketi (Valfajr 8th Shipping Line 
Co SSK) de bulunmaktadır. Ayrıca Mısır, 
Belçika, Çin, Hindistan, İngiltere ve Mal-
ta’da IRISL’ye bağlı faaliyet yürüten işlet-
meler de liste kapsamına alınmıştır.

BMGK’nin Haziran 2010 tarihli 1929 Sayılı 
Kararı, üye devletlerden, IRISL’ye ait gemi-
lerin, BM yaptırımlarından kaçınmak için 
gerçekleştirdiği yeniden isimlendirme ya 
da yeniden kaydolma gibi devir eylemleri-
ni, BM’ye bildirmelerini talep etmiştir. Ka-
rarın ekinde IRISL tarafından kontrol edi-
len Irona Hind Gemicilik Şirketi, IRISL Be-

nelux NV ve Güney Gemicilik Hattı (SSL) 
listelenmiştir.

Bir ay sonra Temmuz 2010’da AB; IRISL 
ve şubelerini, nükleer silahlanmaya dâhil 
olan şirketler kapsamına almıştır. Buna 
bağlı olarak şirketlerin AB merkezli fonları 
ve ekonomik kaynakları dondurulmuştur. 
Bu karardan önce hâlihazırda IRISL’nin 
operasyonları, ayrıntılı gümrük bilgisi sağ-
lama zorunluluğu gibi önlemlerle kısıtlan-
mıştı.

IRISL’nin; Barbados, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi (GKRY), Britanya Virgin Adala-
rı, Mısır, Almanya, Hong Kong, Man Ada-
sı, Malta, Pakistan, Panama, Güney Kore, 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Marshall 
Adaları’nda şubeleri ve şirketleri olduğu bi-
linmektedir. Doğal olarak İran için bunca 
stratejik öneme sahip olan ve her kıtada fa-
aliyet gösteren bu şirket, uluslararası baskı-
ya rağmen faaliyetlerini tamamen durdur-
mamıştır. Şirket yönetimi için tek çözüm, 
kısıtlamaları atlatmaya yönelik yeni bir 
strateji geliştirmek olmuştur. IRISL, şirket 
üzerindeki BM ve AB yaptırımlarını kaldı-
racak olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın 
(KOEP) Temmuz 2015’te imzalanmasından 
önce birçok yaptırımdan kaçma taktiği 
benimsemiştir. Söz konusu taktiklerin en 
basiti, IRISL ya da şubelerine bağlı gemile-
rin, gemicilik yetkililerine ya da sevkiyatın 
nihai kullanıcılarına fark edilmemek için 
kargoları genelleyici terimlerle tanımlama-
ları olmuştur.

Mart 2011 tarihli bir OFAC raporu, IRISL ve 
bağlı şirketlerin eylemlerini maskelemek 
için kullandığı hileli yöntemlere dair ay-
rıntılı bilgiler sunmuştur. Bu yöntemlerin 

Ralitsa Karagyozova

GÖRÜŞ 
21.04.2021

Yaptırımlar Karşısında  
İran Gemicilik Şirketi IRISL
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içinde, konteyner numarasının bir kısmını 
oluşturan ve her bir konteyneri ayrı ayrı ta-
nımlamak için kullanılan konteyner kodla-
rını tahrif etmek de bulunmaktadır. Söz ko-
nusu numaralar, Nakliye Konteyner-Kod-
landırma Standardı ISO6346:1995’in ge-
rektirdiği, dört harf ve yedi sayının özgün 
alfanümerik kombinasyonundan oluşmak-
tadır. IRISL, geçmişte başka taşıyıcılara 
ait IRSU ve XBIU gibi konteyner kodlarını 
kullanmıştır. Bunun dışındaki durumlarda; 
konteyner kodları, nakliye numaralarından 
silinmiş ya da ALXU gibi geçersiz, eksik ya 
da yanlış konteyner kodları kullanılmıştır. 
Üçüncü seçenek ise belgelerde olmayan bir 
gemiyi var gibi göstermek olmuştur. Gün-
cel olarak konteyner kodlarını daha yüksek 
bir kesinlik oranıyla kontrol etmeyi sağla-

yan açık kaynaklı veri tabanları mevcuttur. 
Bu durum, söz konusu yaptırımdan kaçma 
taktiğini tamamen engellemese de önemli 
ölçüde sınırlandırmaktadır.

IRISL tarafından kullanılan bir diğer yön-
tem ise bayrakları iptal edilmiş olsa bile ge-
mileri işletmeye devam etmektir. Uluslara-
rası yaptırımların bir sonucu olarak birçok 
ülke, IRISL ve ona bağlı şirketlerin gemile-
rindeki bayrakları iptal etmiş ya da gemi-
lere bayrak vermeyi bırakmıştır. Bunun bir 
örneği, Sierra Leone’nin, Irano Hind’e ait 
Amin gemisinin bayrağını, Haziran 2012’de 
iptal etmesiyle görülmüştür. Irano Hind, 

Eylül 2008’de OFAC tarafından listelenen 
isimler arasındadır.

IRISL tarafından uygulanan en karmaşık ve 
tespit edilmesi en zor yaptırımlardan kaç-
ma yöntemlerinden biri offshore ve para-
van şirketlerin kullanılmasıdır. Şirketlerin 
karmaşık yapıları, iş yerinin kim tarafından 
kontrol edildiği ya da kime ait olduğunu 
maskelemek için kullanılan klasik yollar-
dan biridir. Ayrıca yatırımcılar güvenlik ya 
da politik sebeplerle ekonomik çıkarlarını 
gizlemek istediklerinde bu yasal bir uygu-
lama olarak kullanılmaktadır. Bir şirketin 
kaydını offshore yetki alanında yapmak 
yasa dışı bir eylem değildir çünkü bu uy-
gulama daha iyi vergi koşulları sağlamakta 
ve kârlarını maksimum seviyeye çıkarmak 
isteyen birçok işletme tarafından kullanıl-

maktadır. Bu tekniklerin aldatıcı tarafı ise 
kendilerine içkin olan şeffaflık eksikliğin-
den ötürü yaptırımlardan kaçmak için de 
oldukça fazla kullanılmalarıdır. Offshore 
finans merkezleri, mahkeme aksi bir karar 
almadıkça hissedar ve yöneticilerinin isim-
lerini ve diğer detayları ifşa etmeyi yasakla-
yan katı mahremiyet kanunlarına sahiptir. 
Bu sayede şirketin asıl sahibi; pek çok his-
sedar, memur ya da yönetici katmanının 
arkasında saklanabilmekte ve asıl maliki 
bulmak son derece güçleşmektedir.

2010 itibarıyla IRISL’nin yaptırımdan kaçma 
taktiği olarak paravan şirketler kurduğu-
na yönelik raporlar gerek devlet kurumları 

gerekse medyada yoğunlaşmaya başlamış-
tır. Bahsi geçen teknik, o zamanlardan beri 
defalarca kullanılmış IRISL bazen “System 
Wise” ya da “Great Method” gibi İngilizce 
isimler taşıyan, birbirinden ayrı işletmeler 
gibi görünmesine rağmen aslında IRISL 
adına hareket eden gemilere sahip şirketler 
kurmuştur. Bu şirketlerin yöneticileri, Man 
Adası ya da Samoa’da offshore yetki alanın-
da kaydolmuş diğer şirketler ya da Hong 
Kong, GKRY, Çin ya da Türkiye’deki diğer 
işletmeler olabilir. Bir dereceye kadar bir yö-
netici, hissedar ya da yönetim kurulu üyesi 
aynı zamanda IRISL ya da onunla bağlantılı 
kişilerle ilişkilendirilebilen diğer şirketlere 
de dâhil olabilir. Bu tür operasyonlar, bir ge-
minin ismini, operatörünü ya da yöneticisi-
ni birçok kez değiştirmeyi de içermektedir.

IRISL, Washington’ın Mayıs 2018’de KO-
EP’ten çekilmesiyle yeniden uygulanmaya 
başlayan tek taraflı ABD yaptırımlarından 
dolayı güncel olarak bu tür taktikleri kul-
lanmaya devam etmektedir. IRISL, kendi-
siyle ile ilişkili 65 şube ve kişinin yanı sıra 
kendisine ait olduğu ya da onun için ça-
lıştığı belirlenen 122 gemi, Kasım 2018’de 
OFAC’ın Özel Olarak Belirlenmiş Vatan-
daşlar Listesi’ne eklenmiştir. ABD yetkili-
leri, IRISL’nin operasyonlarını genişletmek 
ve kendisiyle iş birliği yapacak işletmeleri 
belirlemek amacıyla ortaklık arayışı içinde 
olmasına yönelik ihtiyatlı davranmayı sür-
dürmektedir. Bunun yakın bir örneği, Ekim 
2020’de OFAC, Hong Kong ve Şangay’dan 
6 şirketi ve 2 Çin vatandaşını kara listeye 
aldığında görülmüştür. Bu şirket ve kişiler, 
IRISL’ye Çin limanlarında rıhtım sağlayarak 
ve IRISL’ye bağlı Hafez Darya Arya Gemici-
lik Şirketine (HDASCO) 4 büyük konteyner 
gemisi satarak, sağlayarak ya da aktararak 
yardım etmekle suçlanmışlardır.

KOEP’in geleceğine yönelik görüşmelerin, 
ABD yaptırımlarının kaldırılmasını sağla-
yıp sağlamayacağı ve bunun zamanının ne 
olacağı gibi hususlar hâlen merak konusu-
dur. Eğer bu senaryo gerçekleşmezse İran 
ve IRISL’nin, işe yaradığı ispatlanmış olan 
yaptırımlardan kaçma taktiklerine başvur-
mayı sürdürmesi beklenmektedir.   İ
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ABD, 15 Nisan günü önce Beyaz Saray, ar-
dından Hazine Bakanlığı aracılığıyla Rus-
ya’yı siber casusluk operasyonlarından do-
layı açıkça suçlayan bir bildiri yayınladı ve 
yaptırımlar açıkladı. Ayrıca ülkede bulunan 
10 Rus diplomatı da Rusya Dış İstihbarat 
Servisi (SVR) ile bağlantılı oldukları gerek-
çesiyle sınır dışı etme kararı aldı. SVR, Rus-
ya Askeri İstihbarat Servisi (GRU) gibi Rus 
istihbarat servislerinin ABD’ye yönelik son 
aylarda yaşanan siber saldırılarda başat role 
sahip oldukları ifade edilen açıklamalara 
İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelan-
da, NATO ve Avrupa Birliği (AB) de destek 
verdi ve ABD ile dayanışma içinde oldukla-
rını belirterek Rusya’yı küresel siber casus-
luk operasyonlarından sorumlu tuttular.

ABD’nin söz konusu suçlamalarına ve yap-
tırım açıklamasına Kremlin’den tepki de 
gecikmedi. Öncelikle ABD’nin bu suçla-
malarının asılsız olduğu ve yaptırımların 
ABD-Rusya ikili ilişkilerini tehlikeye attığı 
belirtildi. Ardından suçlamalarda sıklıkla 
anılan Rus dış istihbarat servisi SVR tara-
fından yayınlanan yazılı açıklamada, bu 

ifadelerin “saçma” olduğu ve SVR’nin bu tip 
eylemlerde rolünün olmadığını belirtildi. 
Bu açıklamaların akabinde Kremlin, ara-
larında ABD Ulusal İstihbarat Direktörü 
(DNI), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 
ve eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) 
yöneticilerinin de olduğu 9 kişiye Rus top-
raklarına giriş yasağı getirdiklerini açıkladı.

Rusya’nın, GRU ve SVR üzerinden kontrol 
edilen APT (gelişmiş sürekli tehdit) grup-
ları aracılığıyla geniş ölçekli küresel siber 
casusluk operasyonlarına ilaveten geçtiği-
miz Aralık ayında tespit edilen SolarWinds 
operasyonu bazında da suçlandığı biliniyor. 
SolarWinds operasyonu, ABD ve Avrupa’ya 
ciddi oranda zarar veren ve bugüne kadar 
uygulanış bakımından örneği olmayan bir 
siber operasyon olarak nitelendiriliyor.

SolarWinds operasyonunda 
esas hedef ABD’ydi

Uluslararası alanda “SolarWinds saldırısı” 
olarak bilinen ve başta ABD olmak üze-
re dünya genelinde onlarca ülkede geniş 
ölçekli siber casusluk (cyber espionage) 
faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen küresel 
operasyonda Rusya doğrudan suçlanmıştı. 
Dünya çapında hizmet veren SolarWinds 
şirketinin Orion adlı platformundaki bir 
zafiyet üzerinden yürütüldüğü değerlen-
dirilen siber operasyonun gelişmiş teknik 
istihbarat kapasitesine sahip SVR ve GRU 
tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

ABD istihbarat servislerinin yanı sıra Fire-
Eye ve Microsoft gibi şirketler tarafından 

tespit edilip raporlanan SolarWinds ope-
rasyonunun, dünyada en çok zararı ABD 
kamu kurumlarına verdiği belirtilmişti. 
ABD’li yetkililer bu operasyonda açıkça Rus 
istihbarat servisleri SVR ve GRU’yu suçla-
mış ve bu servislere bağlı APT28 ve APT29 
gruplarının kritik kurumlara sızıp yaklaşık 
9 ay boyunca fark edilmeden istihbarî veri-
ler elde ettiğini açıklamıştı.

SolarWinds operasyonunun tespit edilme-
sinin ardından ABD istihbarat raporları 
ve küresel siber güvenlik şirketlerinin de-
ğerlendirmesine göre Kremlin destekli bu 
eylemin spesifik olarak doğrudan ABD’yi 
hedef aldığı görüldü. Anlaşılan, ABD’nin 
kritik kamu kurumlarına hizmet verdiği 
bilinen SolarWinds, bu konuda Ruslar için 
“en uygun hedef” olarak belirlenmişti. Bu 
stratejik hedef üzerinden Rusların kritik 
ABD kurumlarından istihbarat toplamak 
için uzun vadeli bir operasyon planladığı 
çıkarımı yapılabilir.

Operasyonun Mart ve Aralık ayları arasında 
9 ay boyunca devam ettiği bilgisinden ha-
reketle, siber casusluk faaliyetinin sonunda 
Ruslar tarafından kayda değer “hassas veri-
ler” elde edildiği ileri sürülebilir. Özellikle 
SolarWinds’i hedef olan Orion platformu-
nun Pentagon, Beyaz Saray, Ulusal Güven-
lik Ajansı (NSA) gibi stratejik kurumlar 
tarafından kullanıldığı bilgisi de göz önüne 
alınırsa Kremlin’in bu operasyonda hedef-
lenen başarıya ulaştığı söylenebilir.

Rus istihbarat servislerinin 
en kritik aygıtı: APT grupları

Dünya çapında başta Çin ve Rusya olmak 
üzere İran ve Kuzey Kore istihbarat servis-
lerinin kontrolünde olduğu değerlendiri-
len 60’a yakın APT grubunun var olduğu 
biliniyor. Bu noktada, küresel siber alanda 
faaliyet gösterdiği bilinen APT gruplarının 
çoğunun Çin menşeli olduğunu da belirt-
mek gerekir. Çin’in ardından gelen Rus-
ya’nın da en aktif ve gelişmiş iki siber ak-
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törü APT28 (Fancy Bear) ve APT29 (Cozy 
Bear) gruplarıdır.

Tamamen devlet desteğiyle/kontrolüyle 
hareket ettiği bilinen bu tip APT grupları-
nın amacı, ilgili hedeflere yönelik kapsamlı 
siber casusluk operasyonları yürütmek. Bu 
operasyonlar genellikle belirli bir plan ve 
program dâhilinde, kritik zafiyetler üze-
rinden aylarca, hatta yıllarca sürebilmekte. 
Dolayısıyla APT grupları, devletlerin istih-
barat servisleri için siber casusluk konu-
sunda en önemli aygıtlardan.

APT gruplarının GRU, SVR gibi Rus istihba-
rat servisleri için önemi de oldukça büyük. 
15 Nisan’da ABD tarafının açıklamasında 
da söz konusu Rus APT gruplarına dik-
kat çekilmişti. Buna göre, ABD’deki kritik 
kamu kurumlarını ve özel şirketleri hedef 
alan Rus siber operasyonlarının arkasında-
ki SVR ve GRU teşkilatlarının, doğrudan 
bünyelerinde yer aldığı düşünülen APT28 
ve APT29 grupları aracılığıyla saldırıları 
gerçekleştirdikleri ifade ediliyor.

ABD resmî istihbarat raporları ve teknik 
dokümanlar doğrudan adı geçen grupları 
ve istihbarat teşkilatlarını adres gösterir-
ken ardından açıklama yayınlayan İngiltere 
ve Kanada da aynı isimleri verdi. İngiltere 
ve Kanada’nın bu açıklamaları, APT28’in 
GRU’ya, APT29’un ise SVR’ye bağlı olduğu 
bilgisini de doğrulamış oldu.

Bunların ötesinde ABD ile ortak görüş be-
lirten açıklamalar yapan devletler ve NATO, 
AB gibi uluslararası aktörler de aynı değer-
lendirmede bulundular. Söz konusu açık-
lamalar, Rusya’ya karşı ciddi bir “siber itti-
fak”ın oluştuğunu ve Rusların siber casus-
luk operasyonlarına yönelik ortak mücade-
le stratejileri geliştirileceğini gösteriyor.

Rusya’ya karşı siber cephe
İlk olarak 1946 yılında ABD ve İngiltere 
arasında imzalanan, daha sonra Kanada, 
Avustralya ve Yeni Zelanda’nın katılımıy-
la genişletilen ve UKUSA şeklinde bilinen 
“elektronik istihbarat” ittifakı, Beş Gözler 
(Five Eyes) olarak ifade edilmekte. Bu an-
laşma günümüzde daha çok ABD-Birleşik 
Krallık ittifakı olarak tanımlanıyor. Zira 
Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda İngi-

liz Milletler Topluluğu üyesi olduğundan 
uzmanlara göre bu durum “ABD-Birleşik 
Krallık ortak istihbarat havuzu”na da işaret 
ediyor.

Dolayısıyla Beş Göz Grubu’nun esas olarak 
ABD ve İngiltere arasında bir elektronik 
istihbarat ittifakı olduğu ifade edilebilir. 
ABD’deki NSA ve İngiltere dijital istihbarat 
servisi GCHQ teknik istihbarat teşkilatları-
nın günümüzdeki esas yapısını bu anlaşma 
neticesinde kazandığı da söylenebilir.

Beş Göz Grubu’na ilaveten NATO ve AB gibi 
uluslararası aktörlerin de Rusya’ya yöneltti-
ği siber casusluk suçlamaları, bugüne kadar 
örneği olmayan bir durumu ifade ediyor. 
Daha önceleri ABD ve İngiltere farklı za-
manlarda ya da ortak yapılan açıklamalarla 
Rusya’yı siber saldırılardan dolayı doğru-
dan suçlamışlardı. Ancak bu kez ilk defa 
ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni 
Zelanda, NATO ve AB’nin peş peşe gelen 
açıklamaları ve bir tür ortak görüş bildirir 
gibi doğrudan Kremlin’i adeta “siber suç-
lu” gibi tanımlamaları son derece mani-
dar. ABD’nin yanı sıra özellikle İngiltere ve 
Avustralya hükümet yetkilileri de Rusya’nın 
zararlı siber faaliyetlerinin son bir yıldır ül-
kelerini ciddi anlamda tehdit ettiğini açık-
ça söylediler.

Bu aktörler, özellikle SolarWinds saldırısı 
üzerinden Rusya’yı hem kendi egemenlik-
lerine yönelik hem de uluslararası alanda 
zararlı siber aktivitelerin yanında kompli-
ke siber casusluk operasyonları yürütmek-
le suçluyor. Siber dünyada bu gelişmenin 
nelere yol açacağı şimdilik bilinmiyor an-
cak Rusya’nın, siber alandaki en önemli 
gücü olan APT gruplarının faaliyetlerini 
hiçbir şekilde durdurmayacağını hatta yo-
ğunluğunu daha da artıracağını söylemek 
mümkün.

Batı’nın siber casusluk 
grupları yok mu?

APT grupları temelinde küresel siber ca-
susluk faaliyetlerini yürüten aktörlerin 
sadece Çin, Rusya veya İran olmadığını da 
ifade etmek gerek. En az onlar kadar ABD 
ve İngiltere’nin de NSA ve GCHQ teşkilat-

ları üzerinden siber casusluk faaliyetleri 
yürüttüğü biliniyor. Hatta her iki ülkenin 
APT gruplarının varlığı da bir süre önce tes-
pit edilmişti.

Örneğin NSA’nın EquationGroup, CIA’in de 
Longhorn adı verilen APT gruplarına sahip 
olduğu ve bu grupların özellikle Microsoft, 
IBM, Apple gibi teknoloji devlerinin ürün-
lerini istismar edip küresel siber casusluk 
faaliyetleri de yürüttüğü söyleniyor. Daha-
sı, birçok kaynakta da EquationGroup’un 
sadece ABD değil, Beş Göz Grubu’nun ta-
mamına hizmet verdiği ve doğrudan NSA-
GCHQ ortak kontrolü altında hareket ettiği 
belirtiliyor.

ABD özelinde, daha çok teknoloji şirketleri 
ve yazılım firmaları üzerinden yürütülen 
bu tarz siber istihbarat faaliyetleri kimi 
zaman Çin tarafından da tespit ediliyor ve 
raporlanıyor. Örneğin geçtiğimiz yıl, Çin 
istihbarat servisleri tarafından desteklen-
diği iddia edilen CoreSecurity adlı şirketin 
yaptığı bir teknik rapor değerlendirmesin-
de, CIA’in kontrolünde olduğu belirtilen ve 
APT-C-39 olarak adlandırılan siber casus-
luk aktörünün 11 yıl boyunca Çin devlet ku-
rumlarını ve şirketlerini hedef aldığı ortaya 
çıkmıştı.

Buradan da anlaşıldığı üzere, Rusya, Çin, 
İran gibi devletlerin APT grupları üzerin-
den yaptığı operasyonları ABD, İngiltere 
gibi devletler teknoloji devleriyle olan iliş-
kilerinden dolayı başka araç veya aygıtlarla 
da yapabiliyor. Siber casusluk faaliyetle-
ri dışında ABD’nin NSA, İngiltere’nin de 
GCHQ üzerinden küresel gözetleme (sur-
veillance) faaliyetleri yürüttüğü de uzun 
zamandır biliniyor.

Dolayısıyla siber dünyada devletlerin sade-
ce savaş zamanı değil barış zamanlarında 
bile siber casusluk operasyonlarını gerçek-
leştirdiklerini, üstelik bunların fark edil-
meden sızdıkları yerde yıllarca kalarak cid-
di kayıplara yol açabildiklerini vurgulamak 
gerek. Küresel siber casusluk operasyonları 
çok yönlü olarak sürekli devam ediyor ve 
bundan sonra da yoğun olarak devam ede-
cektir.  İ



42 İRAM BÜLTEN  |  NİSAN 2021

İslami kaynaklarda, “eşrât-ı saat” (kıyamet 

alametleri) ve “fiten ve melâhim rivayetle-

ri” başlığı altında “kıyamet veya dünyanın 

sonu”yla ilgili konular bulunmaktadır. Bu 

rivayetlerin birçoğu Şii kaynaklarında “zu-

hur alâmetleri” veya “On İkinci İmam’ın 

zuhurundan önce meydana gelen hadise-

ler” olarak geçmektedir. Şii inancına göre 

On İkinci İmam’ın zuhurunun kıyametten 

önce olacağı göz önüne alındığında fiten ve 

melâhim ile zuhur alâmetleri, aslında belir-

li bir zaman dilimine işaret etmektedir.

Bazı din âlimlerinin kanaati, gelecekle ilgili 

öngörüde bulunan rivayetlerin gerçek ol-

madığı yönünde olsa da yaşanan birtakım 

olaylar, Müslümanların bu tür rivayetlere 

ilgi duymasına neden olmuştur. Bu tür riva-

yetler, Ehlisünnet’in dinî öğretilerinde fazla 

öneme sahip değildir. Ancak Şii inancında, 

imamilik meselesi ve Ehlibeyit’in haklarıy-

la ilişkili olduğundan dolayı bu rivayetlere 

daha fazla önem atfedilmektedir.

DEAŞ’ın ortaya çıkması, bu tür rivayetleri 

tekrar gündeme taşıdı. DEAŞ, sözde hi-

lafetinin kuruluşunu İslam tarihi ve dinî 
inançla ilişkilendirmeye çalıştı. Kullandığı 
semboller ve isimler de erken dönem İslam 
tarihinden esinlenilerek seçildi. Örgütün 
ünlü dergisinin (Dâbık) adı bile Peygamber 
Efendimize atfedilen ve Sahih Müslim’de 
de geçen bir rivayetten alınmıştır. Bu ri-
vayete göre kâfirlerle son savaş, Suriye’nin 
kuzeyindeki Dâbık bölgesinde gerçekleşe-

cektir. Dergide, “Kuzey Suriye’de Romalı-
larla savaş” ve “siyah cübbeli halifenin onlar 
üzerindeki zaferi” gibi dinî inançla ilişki-
lendirilmiş propagandalara her zaman yer 
verilmiştir.

DEAŞ’ın İslam dinini propaganda malze-
mesi olarak kullanması, bazı Şii milis grup-
larını da bu yönde cesaretlendirmiştir. DE-
AŞ’ın yenilmesinin ardından bu tür propa-
gandalar azaldıysa da bazı Şii milis gruplar, 
bu tür faaliyetlerini sürdürmeye devam et-
miştir. Radikal Şii gruplar bir yandan hadis 
ve rivayetleri yeniden yorumlarken diğer 
yandan bu hadis ve rivayetleri günümüz-
deki şahıs ve mekânlarla ilişkilendirmeye 
çalışmıştır. Nitekim bu yorumlara göre hâ-
lihazırda Haşdi Velayi’nin elinde bulunan 
yerlerin çoğu, Mehdi’nin zuhurundan önce 
ve sonra çatışmaların cereyan edeceği yer-

ler arasındadır. Ayrıca birçok Haşdi Velayi 
grubu, örgüt adını Peygamberimize atfedi-
len hadislerden esinlenerek seçmiştir. Bu 
hadislerde Mehdi’nin zuhuru döneminde 
kendisine yardım edecek gruplar “Asaib 
Ehli’l-Hak”, “Abdal”, “Nüceba”, “Ehli Bedir” 
vb. olarak zikredilmiştir.

Görünen o ki hâkimiyet alanı üzerindeki 
mücadele sadece coğrafi bölgelerle sınırlı 
olmamakta; tarih, kültür ve ideoloji dü-
zeyinde de sürdürülmektedir. Bu açıdan 
Mehdeviyet Doktoroni esasında yapılan 
yorumlamalarda, zuhur dönemindeki ça-
tışma bölgelerinden biri Curf el-Sahar’dır. 
Rivayetlere yapılan atıflara göre “Süfyani 
ordusu” ile “Horasani ordusu” karşılaşması 
bu bölgede gerçekleşecektir.

Curf el-Sahar Bölgesi

Irak’ın Babil şehrinde elli bin kilometre-
karelik yüz ölçümüne sahip Curf el-Sahar, 
kuzeyden Bağdat, güneydense Kerbela’ya 

dayanmaktadır. Ülkenin merkezinde stra-
tejik bir konumda bulunan bu bölge, İran’a 
iki yüz km, Suudi Arabistan’a dört yüz km, 
Ürdün’e beş yüz km ve Suriye’ye dört km 
uzaklıktadır. 2003’ten sonra özellikle el-Ka-
ide olmak üzere bazı radikal gruplar bölge-
ye Suriye’den sızdı ve orada etkin olmaya 
başladı. Bazı iddialara göre Aramco petrol 
tesisleri bu bölgeden hedef alınmıştır. Böl-
ge, Sersar ve Rezaze göllerine yakınlığı ve 
Fırat Nehri’nin bölgeden geçmesi nedeniy-
le zirai açıdan verimli topraklara sahiptir.

Bölgenin Demografik 
Yapısını Değiştirme 
Çabaları

DEAŞ’ın Haziran 2014’te Curf el-Sahar’ı iş-
gal etmesinden dört ay sonra Irak Ordusu 
ve Haşdi Şabi güçleri, iki gün süren “Aşure 
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Operasyonu”yla bölgeyi geri aldı. Ardından 
mayın temizleme faaliyetleri bahanesiy-
le altı ay süreyle bölge, girişlere kapatıldı. 
Bu süre zarfında, bazı Haşdi Şabi grupları 
bölgeye konuşlandırıldı. Devamında Irak 
Hizbullahı’nın 47. Tümeni bölgeyi tama-
men kontrol altına aldı ve Nüceba ile Sey-
yid el-Şuhada tugayları, Lübnan Hizbullahı 
ve DMO Kudüs Gücüne bağlı unsurlar gibi 
bazı gruplar dışında Irak Ordusu başta ol-
mak üzere diğer silahlı güç ve grupları böl-
geden çıkardı.

Bu gelişmelerin ardından mayın temizleme 
faaliyetlerinin süresi üç yıl daha uzatıldı. 
Ayrıca bazı bölge halkının teröristlere sı-
ğındığı öne sürülerek teröristlerin tekrar 
geri dönmesini önlemek gerekçesiyle böl-
genin on yıllığına yerleşim ve iskâna kapa-
tılması gerektiği açıklandı. Bölgenin adı da 
Curf el-Nasr olarak değiştirildi.

Böylece DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesi 
üzerinden altı yıldan fazla bir süre geçmiş 
olmasına rağmen yüz elli bin meskûn hal-
kın, evlerine dönmesi engellendi. Bu süreç-
te insanları kaçırıp öldürmek, mal varlıkla-
rını yağmalamak, binaları tahrip etmek ile 
mülk ve arazilere yasa dışı el koymak gibi 
eylemlerin, Haşdi Şabi tarafından bölgede 
gerçekleştirildiğine dair birçok iddianın or-
tada olduğunu da not etmek gerekir.

Birleşmiş Milletler (BM) ve dönemlerin 
Irak başbakanları Haydar el-İbadi ve Adil 
Abdülmehdi başta olmak üzere birçok yer-
li siyasi makam, parti, kurum ve kuruluşla 
beraber uluslararası örgütlerin de ısrarla-
rına rağmen bugüne kadar ne bölge halkı 
evlerine geri dönebildi ne de yüzlerce kayıp 
vatandaşın kaderi açıklığa kavuştu. Bölge-
deki bazı aşiret reisleri, bu konudaki karar 
vericilerin Irak’ta olmadığını fark ederek 
İran’a ziyarette bulundu. Ancak İranlı yet-
kililer, kendilerini Lübnan Hizbullahı’na 
havale etti. Ne var ki Lübnan Hizbullahı ile 
yapılan görüşmeler de sonuç vermedi ve bu 
yöndeki çabalar başarısız oldu. Eski Başba-
kan İyad Allavi, yaşananları doğrulayarak 
ulusal uzlaşı için örnek olma adına bölge 
halkının evlerine geri dönmesine izin veril-
mesini önerdi. Allavi bu doğrultuda Haşdi 

Şabi komutanları olarak Hadi el-Amiri ve 
Ebu Mehdi el-Mühendis’i görüşmeye davet 
ettiyse de iki komutan da daveti geri çevirdi.

Bazı milletvekillerinin ifadesine göre cum-
hurbaşkanı ve genelkurmay başkanı dâhil 
hiçbir siyasi veya güvenlik yetkilisinin böl-
geye girmesine izin verilmemektedir. Irak 
Meclisi Sözcüsü Muhammed el-Halbusi, 
bu iddiaları doğrulayarak Curf el-Sahar 
bölgesi sorununu Irak siyasetindeki kör 
düğüm olarak nitelendirdi.

Curf el-Sahar halkının geri dönmesine 
yönelik taleplere karşı Babil Şehir Mecli-
si, 7 Ağustos’ta bir yasa onayladı. Yasaya 
göre bölge halkının geri dönmesini talep 
etmek suç sayılacak ve geri dönmeleri-
ni talep edenler teröre destek suçundan 
yargılanacaktır. BM Irak Temsilciliği, bu 
girişime karşı şaşkınlıklarını açıklayarak 
söz konusu yasanın kaldırılmasını istedi. 
Nuri el-Maliki liderliğindeki ittifakın üyesi 
olan Curf el-Sahar Milletvekili Hanna Fet-
lavi ise “Curf el-Sahar halkının geri dönme 
meselesini bu kadar büyütmeye gerek yok, 
zaten sayıları az.” şeklinde bir açıklamada 
bulundu.

Tüm bu gelişmeler, Curf el-Sahar’ın de-
mografik yapısını değiştirme çabalarını 
açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 
bölge sakinlerinin, Sünni yoğunluklu An-
bar şehrine yerleştirilmesi önerilerini de 
dosyayı bu şekilde kapatma çabası olarak 
okumak gerekir.

“Kurtuluş”tan Altı Yıl Sonra
Curf el-Sahar’ın DEAŞ’tan geri alınmasın-
dan sonra bölgede yeni tesisler kurulmuş-
tur. Bunlardan bazılar şöyle sıralanabilir:

Havaalanı ve silah fabrikaları: İyad Al-
lavi’nin iddiasına göre Haşdi Şabi, bölgede 
özel bir havaalanı ve birçok silah fabrikası 
inşa etmiştir. Ayrıca Irak Ordusu’nun Haşdi 
Şabi’ye verdiği makineler ve ağır silahların 
büyük kısmı, bu bölgede depolanmıştır. 
Zilzal, Fatih 110 ve Zülfikar gibi İran menşeli 
balistik füzelerinin, eski Irak rejimi tarafın-
dan inşa edilen el-Fetih Askerî Tesisinin bü-
yük depolarında tutulduğu düşünülmekte-
dir. Buna ilaveten Lübnan Hizbullahı’nın iş 

birliğiyle Kudüs Gücü, bölgede bir insansız 
hava aracı (İHA) fabrikası kurmuştur.

Gizli hapishaneler: Eski Milletvekili Mi-
sal Alusi, bölgede dört bin kişinin hapisha-
nelerde tutulduğunu dile getirmiştir. Mil-
letvekili Muhammed Kerbuli de bölgede 
binlerce tutuklunun bulunduğunu açıklar-
ken tutukluların tek suçunun Sünni olmak 
olduğunu öne sürmüştür. Siyasi aktörler-
den Gayıs Tamimi’nin açıklamalarına göre 
Irak Hizbullahı, bölgede gizli hapishaneler 
ve şeriat mahkemeleri kurmuştur.

Tüm bunlara ilave olarak bölgede bir has-
tanenin bulunduğu da ifade edilmiştir. 
Suriye’deki çatışmalarda yaralananların 
tedavisinin yapıldığı öne sürülen hastane-
de, organ kaçakçılığı yapıldığı da iddialar 
arasındadır. Bölgede uyuşturucu yapımın-
da kullanılan bitkilerin ekildiği de iddialar 
arasındadır.

Sonuç

DEAŞ’ın Curf el-Sahar bölgesini işgal etme-
si, bölgede Şii radikal grupların etkin olma-
sı için gerekli bahaneyi sağladı. Bu gruplar, 
siyasi ve stratejik nedenlerin yanı sıra Curf 
el-Sahar’daki varlıklarını dinî mitlerle iliş-
kilendirmektedir. Nitekim Süfyani ordu-
suyla bu bölgede karşılaşmaya hazırlandık-
ları algısını oluşturmaya çalışarak bölgeyi 
kendileri için bir üs hâline getirmişlerdir. 
Bölge, hâlihazırda İran’ın Suriye cephesi 
için lojistik desteğin ana merkezi hâline 
gelmiştir. Irak Hizbullahı’nın kontrolünde 
bulunan Kaim sınır bölgesi üzerinden Su-
riye’ye silah ve milis güçlerin sevkiyatı, Curf 
el-Sahar’dan yapılmaktadır. Bazı iddialara 
göre bu bölgeden Bağdat ve Kerbela’ya yer 
altı tünelleri inşaatı da yapılmaktadır.

Ebu Mehdi el-Mühendis’in Haşdi Şabi’yi üç 
bölgeyi bırakmaması gerektiği konusunda 
uyardığı söyleniyor. Bunlar; Curf el-Sahar, 
Samarra ve aralarındaki koridordur. Son 
zamanlarda, Bağdat’ın iki km kuzeyindeki 
Tarımıye bölgesinde de Curf el-Sahar de-
neyiminin tekrarlanmasını isteyen sesler 
artmaktadır. Aynı deneyimin önümüzdeki 
süreçte Sincar’da da hayata geçirilmeye ça-
lışılabileceğinin altını çizmek gerekir.  İ
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21 Nisan 2021 Çarşamba gecesinin ilerle-
yen saatlerinde, İsrail’in güneyindeki Beer 
Şeva ve Dimona bölgeleri arasındaki bir 
alanda, roket alarmlarının çaldığına ve bir 
patlama olduğuna yönelik haberler yayıl-
dı. İlk olarak sirenlerin, Gazze’den atılan 
roketlerden dolayı aktif olduğu söylendi. 
Fakat gelişmeler, patlamanın bir roketten 
kaynaklanmadığını gösterdi. Zira patla-
manın şiddeti, bölgede yaşayanları olduk-
ça endişelendirdi. Ayrıca patlamanın uzak 
mesafelerden de hissedildiği yerel kaynak-
larca rapor edildi. Bununla birlikte patla-
manın olduğu bölge hassas bir konumda 
bulunmaktadır. Çünkü birçok uluslararası 
kuruluş tarafından Dimona yakınlarındaki 
bölgede, İsrail’e ait bir nükleer tesis olduğu 
ileri sürülmektedir. İsrail ordusunun olaya 
ilişkin resmî açıklamasında ise Suriye hava 
sahasında İsrail uçaklarını hedef alan hava 
savunma füzesinin saparak bu bölgeye düş-
tüğü belirtildi. Ayrıca yine resmî kaynak-
lara göre Dimona’nın, patlamanın olduğu 
yere oldukça uzak bir konumda bulundu-
ğu söylendi. Ancak S-200’lerin menzili ve 
tahrip gücü dikkate alındığında Suriye’den 

gelen S-200 hava savunma füzesinin böy-

lesine uzak bir mesafede bu denli büyük 

bir patlamaya neden olamayacağı düşünü-

lebilir. Zira İsrail’e düşen füze, Suriye’den 

fırlatılmış olup düştüğü bölgeyle arasında 

250 km’den oldukça fazla bir mesafe bulun-

maktadır. Bu da düşen füzenin menzilinin 

250 km’den fazla ve tahrip gücünün yüksek 

olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ve-

rilen bu bilgiler dikkate alındığında ve du-

rum daha somut bir şekilde aktarılacak olu-

nursa düşen füze, Suriye’nin ve Ürdün’ün 

üzerinden geçerek İsrail’in derinliklerinde-

ki hassas bir alanda tahribat gerçekleştirdi. 

Bu bulgulardan hareketle saldırının geçen 

yıl Irak’taki ABD üslerinin hedef alındığı 

Aynu’l-Esed saldırısına benzediğini söyle-

mek mümkündür. Bu saldırıda, 500 km’lik 

bir menzille kısa menzilli füze sınıfında yer 

alan İran’ın Fatih-313 sınıfı hassas güdümlü 
balistik füze kullanılmış ve oldukça düşük 
bir sapma oranı ile hedef vurulmuştu.

Tüm bunlar göz önüne alındığında sabah 
saatlerinde ortaya iki kesin sonuç çıkmış-
tır. Birincisi, İsrail’in hava savunma siste-
mi, hava sahasına giren tehdidi önlemekte 
etkisiz kaldı. Hatta İsrail medyasında bile 
bu durumun üzerinde duruldu. İkincisi ise 
İran’ın balistik füzelerinin gerçek bir İsrail 
hava savunma sistemi karşısındaki perfor-
mansına dair ilk kez somut ve önemli bir 
veri ortaya çıktı. Diğer yandan bu olayın, 
devam eden İsrail-İran geriliminin bir so-
nucu olduğu da dikkate alındığında İran’ın, 
uzun süreli bekleyişinin artık sona erdiği 
ve bilhassa en son Natanz Nükleer Tesisine 
yapılan saldırıya karşı bir misilleme uyarısı 
verdiği söylenebilir. İ

Hurşit Dingil

HABER ANALİZ 
22.04.2021

İran-İsrail Gerilimi:  
Dimona Füze Saldırısı  
ve Önemi

İran’ın, İsrail’e son saldırısıyla balistik füzelerinin gerçek 
bir İsrail hava savunma sistemi karşısındaki performansına 
dair ilk kez somut ve önemli bir veri elde edildi.
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Küresel liderlik iddiasındaki ABD’de, çıkar 
gruplarının hem yürütmenin karar alma 
aşamasını hem de kamuoyunu etkilemek 
için büyük çaba sarf etmesi, ülkede kabul 
edilmiş bir gerçekliktir. Buna lobicilik den-
mektedir. ABD’de lobi faaliyetleri birkaç 
yolla gerçekleşmektedir. Bunların başında 
lobi yapmak için oluşturulmuş profesyonel 
organizasyonlar gelmektedir. Lobi şirketle-
ri, iç hukuk sisteminde çerçevesi net çizil-
miş düzenlemeler ile hukuki bir zeminde 
hareket etmekle yükümlüdür. Bu bağlamda 
1938’de yürürlüğe girmiş olan Yabancı Tem-
silci Kayıt Yasası (FARA) önemlidir. Aynı 
şekilde 1995’te çıkarılan Lobicilik İfşa Yasası 
(The Lobbying Disclosure Act-LDA, 1995) 
ve 2007’de Yasa’daki eksik kalan kısımları 
tamamlamak için çıkarılan Dürüst Liderlik 
ve Açık Hükûmet Yasası (The Honest Lea-
dership and Open Government Act-HLO-
GA, 2007) ABD’de yabancı hükûmetler adı-
na yapılan lobi faaliyetlerini katı bir şekilde 
düzenlemektedir.

Bu çerçevede P4+1 ülkeleri ile İran arasın-
da Viyana’da İran Nükleer Anlaşması’nın 

(KOEP) geleceği hakkında müzakereler 

devam ederken Anlaşma’dan rahatsızlık 

duyan bölge ülkelerinin, Washington üze-

rinde baskı kurmak adına yürüttüğü lobi 

faaliyetleri oldukça önemlidir. Bu yönde gi-

rişimleri olan devletlerin başında ise Suudi 

Arabistan gelmektedir. Washington’daki 

Suudi Büyükelçiliği, 13 Kasım 2020’de Off 

Hill Strategies şirketi ile bir anlaşma yap-

mıştır. Söz konusu firma, daha önce mu-

hafazakâr kuruluş olan Heritage Action for 

America’nın hükûmet ilişkileri direktörlü-

ğünü yürütmüş olan Tripp Baird tarafından 

kurulmuştur. Sözleşmeye göre Off Hill’in 

lobicilik çabalarının odak noktası, “Yasama 

aşamasındaki ilgili mevzuatın yürürlüğe 

girmesini veya değiştirilmesini etkilemek, 

bununla ilgili stratejiler uygulamak, arka 

plan bilgileri içeren belgeler hazırlamak, 

Kongre ofislerine e-posta göndermek ve 

Kongre üyeleri ve/veya personeli ile toplan-

tı yapmak.” şeklinde belirlenmiştir.

Off Hill ile yapılan anlaşmadaki gerekçe, 

Suudi Arabistan’ın KOEP ile ilgili Biden 

yönetimi tarafından atılacak herhangi bir 

adımda bunu engellemeye çalışacağını ya 

da İran ile olası müzakerelerin bir parçası 

olmak için ABD Kongre üyeleri üzerinde 

lobiciler aracılığıyla bir baskı kuracağını 

göstermektedir. Bu bağlamda Suudi Ara-

bistan’ın lobi faaliyetleri, başka firmalar 

üzerinden de gerçekleşmektedir. Esasen 

bir danışmanlık firması olan Booze Allen 

Hamilton şirketi, 2017 yılından itibaren 

Suudi Arabistan’ın Washington Büyükel-

çiliğine, ABD’nin yabancı ülkelere yaptığı 

askerî satışlar hakkında danışmanlık yap-

maya ve ABD’nin Suudi Arabistan ile iliş-

kilerini ve iş birliğini geliştirmesine destek 

vermeye başlamıştır. Ancak 2020 Temmuz 

Dr. Bilgehan Alagöz

GÖRÜŞ 
24.04.2021

Nükleer Anlaşma’ya  
Muhalif Devletlerin  
Lobi Şirketleriyle İlişkisi
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ayında bu desteğini daha ileri bir aşamaya 
taşıyan firma, FARA kapsamında lobicilik 
yapabilmek için kayıt yaptırmıştır. Dikkat 
çekici bir başka anlaşma ise yine Washin-
gton’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin 
Larson Shannahan Slifka Group üzerinden 
Arena Strategy Group ile yapmış olduğu 
lobi girişimidir. Firma ile sözleşmenin ya-
pıldığı tarih, Biden’ın ABD’nin yeni başkanı 
olacağının ilan edilmesinin hemen sonra-
sına denk gelmektedir. Arena’nın faaliyet-
lerini yürüten kişi, eski Başkan George W. 
Bush’un 2004’teki seçim kampanyasının 

Wisconsin eyalet direktörlüğünü yapmış 
olan ve neo-muhafazakâr (neocon) kim-
liğiyle bilinen stratejist Mark Graul’dır. Bu 
durum dikkat çekicidir zira Suudi Arabis-
tan’ın İran ile ilgili girişimleri engellemek 
için bu kişileri tercih etmesi, Biden Döne-
mi’nde Washington’da karar alma mekaniz-
masında neo-muhafazakâr siyasetin etkili 
olacağının bir işaretidir.

Suudi Arabistan’ın Washington’daki lobi 
faaliyetleri bağlamında değinilmesi gereken 
son bir oluşum da 2016’da kurulmuş olan 
Suudi-Amerikan Halka İlişkiler Komitesidir 
(Saudi American Public Relation Affairs 
Committee-SAPRAC). Donald Trump Dö-
nemi’nde ABD-Suudi Arabistan ilişkileri-
nin derinleşmesinde etkin olan ve 2017’deki 
Katar krizinde Washington’da aktif bir şe-
kilde anti-Katar tezlerin üretilmesine katkı 
sağlayan yapı, Katar adına lobi faaliyetleri 
yapan Avenue Strategies şirketinden Barry 
Bennett’ın şikâyeti üzerine FARA’ya kayıt 
yaptırmak zorunda kalmış, böylece lobi 
girişimleri resmî boyut kazanmıştır. SAP-
RAC’ın Biden Dönemi’nde Suudi Arabistan 
ve ABD arasında olası gerginliği azaltmak 
için aktif çalışacağı ve İran konusunda 
Amerikan kamuoyunda negatif algının 

oluşması için çaba sarf edeceği düşünül-
mektedir. Nihayetinde Suudi Arabistan’ın 
tüm bu lobi şirketleri ile yaptığı anlaşmalar, 
birkaç koldan ABD’deki yasama ve yürütme 
makamları üzerinde baskı kurma noktasın-
da kararlı olduğunu göstermektedir.

Suudi Arabistan dışında Birleşik Arap Emir-
likleri’nin (BAE) lobi faaliyetleri de dikkat 
çekicidir. Akin Gump Strauss Hauer & Feld 
LLP üzerinden American Defense Inter-
national firması ile yol almayı tercih eden 
BAE’nin lobi faaliyetlerinin amacı; stratejik 
danışmanlık, ABD-BAE arası ikili ilişkile-

rin kuvvetlenmesi için çalışmak ve BAE’nin 
bölgesel güvenliğini tesis etmek şeklinde 
tanımlanmıştır. Doğrudan KOEP’i hedef al-
masa da BAE’nin Washington’daki lobi faa-
liyetlerinin gerekçeleri arasında bu da etkili 
bir sebeptir. BAE’nin, Katar ve Türkiye’ye yö-
nelik karşıt politikalar geliştirilmesi için yü-
rüttüğü lobi faaliyetlerinde de söz konusu 
firma ile çalışmış olması ayrıca önemlidir.

Bunların dışında KOEP aleyhinde kamuo-
yu oluşturmak adına hareket eden Yahudi 
baskı grupları da oldukça önemlidir. Step-
hen Walt ve John J. Mearsheimer 2006’da 
yazdıkları ve daha sonra kitap hâline getir-
dikleri The Israel Lobby and U.S. Foreign 
Policy isimli çalışmalarında, ABD dış politi-
kası üzerinde American Israel Public Affairs 
Committee’nin (AIPAC) etkisini dile getir-
miş ve konuyu akademik düzeyde tartışma-
ya açmıştır. Trump Dönemi’nde ABD’nin 
İran politikasının oluşmasında AIPAC’in 
önemli bir aktör hâline gelmesi, Biden Dö-
nemi’nde AIPAC ile daha mesafeli bir ilişki 
olasılığını artırmaktadır. Bu bağlamda 10 
Aralık’ta Temsilciler Meclisinden 150 de-
mokrat temsilcinin, Biden yönetimine hita-
ben KOEP’e koşulsuz dönüş için destek ve-
receklerine dair bir mektup yazması dikkat 

çekicidir. Zira söz konusu mektubu imzala-
yanlar arasında, geçmişte İsrail yanlısı olan 
ve 2000’lerin başında İsrail Projesi’nin ku-
rulmasına katkı sağlayan Kaliforniya tem-
silcisi Demokrat Brad Sherman da vardır. 
AIPAC ise buna tepki göstermiş, Biden’ın 
Anlaşma’ya dönmeden önce daha kapsamlı 
başka bir anlaşma yapması için konuyu ya-
kından takip edeceğini ilan etmiştir.

AIPAC’in Biden Dönemi’nde KOEP’e dönme 
konusunda muhalefet gösterecek olması 
beklenen bir durumdur çünkü en başından 
beri pozisyonunu Anlaşma karşıtlığı üzeri-
ne belirlemiştir. Biden’ın Anlaşma’ya dön-
me konusundaki girişimlerine karşı çıkaca-
ğını ilan eden Israel Policy Forum’un tavrı 
asıl şaşırtıcı olandır. Sol merkezde olan, iki 
devletli çözümü destekleyen, Trump’ın ba-
rış planına ve İsrail’in ilhak planlarına karşı 
çıkmış olan İsrail lobi grubunun, 16 Aralık 
2020 tarihindeki çevrim içi toplantısında 
Yossi Klein Halevi’nin, ABD Yahudi toplu-
muna KOEP’e dönmenin İsrailliler tarafın-
dan bir ihanet  olarak görüleceğini ifade 
etmesi oldukça dikkat çekicidir. Bugüne 
kadar İran konusunda daha çok merkez sağ 
düşüncedeki İsrail yanlısı oluşumlar eleşti-
rileri ile ön plana çıkmışken sol eğilimdeki 
İsrail yanlısı bu grup, gösterdiği bu tepkiy-
le özellikle Demokrat Parti içinde Senatör 
Bernie Sanders’ın temsil ettiği ilerici (prog-
ressive) kanat üzerinde etkili olmayı hedef-
lemektedir. Bu da tıpkı 2015’te olduğu gibi 
ABD Senatosunda Demokratların, Başkan 
ile ayrışan bir tutum sergilemesi ve İsrail 
tezlerini önceleyen bir yaklaşımla KOEP’e 
dönme hususunda direnç gösterme ihtima-
lini kuvvetlendirmektedir.

Trump, 2016’da iktidara geldiğinde Washin-
gton’daki düzeni bir çeşit bataklık olarak 
adlandırmış ve bunu kurutmayı vadetmiş-
ti. Zira ona göre gerek lobi şirketleri gerek 
düşünce kuruluşlarına yapılan bağışlar üze-
rinden ABD dış politikası tutsak altına alın-
makta ve ülkenin menfaatleri ikinci plana 
atılmaktaydı. Trump’ın gerçekleşmeyen bu 
vaadi, Biden Dönemi’nde yabancı hükû-
metlerin lobi faaliyetlerinin Washington’da 
hız kazanacağı gerçeğini bir kez daha ortaya 
koymaktadır. İ

ABD Senatosunun İran karşıtı lobi faaliyetlerinin etkisi 
altına girmesi ve İran’ın, Biden yönetimi ile karşı karşıya 
gelmesi yüksek bir olasılık olarak belirmektedir.
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Geçtiğimiz 21 Nisan’da ilk olarak İsrail’in 
kuzeyindeki Ramla şehri yakınlarında yer 
alan Tomer füze ve mühimmat fabrikasın-
da “rutin bir test sırasında” meydana geldiği 
ileri sürülen büyük patlamanın hemen er-
tesi gecesinde ülkenin nükleer tesislerinin 
yer aldığı Dimona yakınlarına bir füzenin 
düşmesi ciddi merak uyandırdı. İsrailli yet-
kililer Dimona’da meydana gelen patlama 
ile ilgili olarak olayın bir Suriye hava savun-
ma füzesinin (S-200/sa-5) rotasından sapa-
rak ülke içine isabet etmesi sonucu mey-
dana geldiğini ileri sürerken olayı değer-
lendiren İranlı yetkili ve gözlemciler füze 
saldırısının bilinçli bir eylem olduğunu ve 
İsrail’e uyarı niteliği taşıdığını savundular.

Bilindiği üzere İsrail ve İran arasındaki as-
keri gerginliğin kırk yılı aşkın bir geçmişi 
olsa da Arap Baharı sonrası İran’ın Suri-
ye’de artan askeri varlığı ve de 2010’lu yıl-
larla birlikte İran’ın nükleer faaliyetlerinin 
kapsamının genişlemesiyle birlikte çoğun-
lukla örtülü operasyonlar/terör eylemleri 
şeklinde cereyan eden bu karşılaşma yeni 
bir döneme girdi. İsrail ilk tehdit alanı olan 

Suriye’deki İran varlıklarına yönelik hava 
saldırılarını sürekli artırarak kendi sınır-
larından tüm Suriye sahasını kapsayacak 
şekilde genişletti, daha sonra bu saldırıla-
rını Irak’a kadar uzattı. İran’ın nükleer fa-
aliyetleri konusunda da bu faaliyetleri dur-
durmak en azından yavaşlatmak amacıyla 
çok sayıda nükleer bilim adamına ve askeri 
yetkiliye İran içinde suikast düzenledi. Bu 
saldırıların sonuncusunda General Muhsin 
Fahrizade’yi hedef alan İsrail, operasyonla-
rını hassas nükleer tesislere de yöneltti. Na-
tanz’daki uranyum zenginleştirme tesisleri 
son bir yılda iki kez İsrail kaynaklı olduğu 
düşünülen saldırıya maruz kaldı. Yine son 
bir hafta içinde Kudüs Gücü Komutan yar-
dımcısı Muhammed Hüseyinzade Hicazi 
ve aynı gücün üst düzey komutanlarından 
Muhammed Ali Hakbin’in koronavirüsten 
dolayı öldüklerinin duyurulması ülkede 
tartışmalara yol açtı. İran yönetimine yakın 
bazı isimlerin Hicazi’nin salgından dolayı 
ölmediğini, bir gün önce iyi durumda ol-
duğunu ve muhtemelen biyolojik saldırıya 
maruz kaldığını açıklamaları okları yeni-
den İsrail’e çevirdi. İsrail ile İran arasında 
geçtiğimiz aylarda iyice şiddetlenen karşı-
lıklı saldırı ve çatışmalar askeri hedeflerle 
sınırlı kalmamış özellikle Kızıldeniz, Basra 
Körfezi ve Arap Denizindeki sivil gemi ve 
tankerler de bu saldırılardan nasibini al-
mıştı.

Dolayısıyla gerginliğin bu kadar yoğun 
olduğu bir ortamda 24 saat içinde yerel 
halkta panik yaratacak ölçüde iki şiddetli 
patlamanın yaşanması İsrail’in rutin pat-

lama ya da neden ateşlendiği açıklanma-
yan rotasından çıkmış bir uçaksavar füzesi 
açıklamalarının çok da gerçekçi olmadığını 
düşündürüyor. İranlı kaynaklar birinci pat-
lamanın ardında tesislere nüfuz eden bir 
insan unsuru olduğunu savunurken ikinci 
patlamanın ise Fatih-110 türevi bir kara fü-
zesi nedeniyle gerçekleştiğini ve doğrudan 
Dimona’daki nükleer tesisleri hedef alma-
yan bu saldırının İsrail’e uyarı olduğunu 
ileri sürüyorlar.

Eğer bu saldırılar İsrail’in iddia ettiği gibi 
tamamen kaza ve tesadüf eseri ise bile iç 
kamuoyunun misilleme taleplerinden bu-
nalan Tahran’ı rahatlatacağı kesindir. Yine 
kesin olan nokta son yıllarda ciddi rekla-
mı yapılan ABD ve Körfez ülkelerinin de 
talip olduğu Demir Kubbe sisteminin bir 
sebepten devre dışı kalmış olmasıdır. Sürü 
drone kullanımı ya da onlarca eş zamanlı 
füze gönderimi gibi yöntemlere başvurma-
dan tek bir füzenin 250 km mesafe alarak 
ülkenin en korunaklı tesislerine yakın bir 
noktada patlaması oluşturulan teknolojik 
efsanenin darbe almasına sebep olmuştur. 
Bu durum düşünüldüğünde İsrailli yetki-
lilerin ülke basınını neden “resmi söylem 
dışındaki bir anlatının İran’ın psikolojik 
savaş söylemlerine yarayacağı” hususunda 
uyardığı daha net anlaşılıyor.

ABD ile İran’ın Viyana’da yeni bir nükleer 
anlaşmanın eşiğinde olduğu, İsrail güven-
lik yetkililerinin ABD ziyaretlerinin sık-
laştığı, ABD’li komutanların İran’ın füze 
kabiliyetine vurgu yaparak, “İsrail ve İran’ın 
savaşması halinde ABD bu savaşa çekil-
meyecektir” şeklinde açıklama yapmaları, 
İsrail’in benzer sansasyonel eylemlerini 
sürdüreceğini düşündürüyor. İran içinde-
ki güvenlik mekanizmalarına ciddi şekilde 
sızmış olduğu belli olan İsrail, İran’ın yeni 
bir anlaşma ile kazanacağı birkaç yıllık ra-
hatlamayı olabildiğince zora sokmayı he-
defliyor. İ

Dr. Hakkı Uygur

HABER ANALİZ 
26.04.2021

İsrail’deki Patlamalar  
Ne Anlama Geliyor?

Bu makale ilk olarak 24.4.2021 tarihinde 
Sabah’ta yayımlanmıştır.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/pers-
pektif/hakki-uygur/2021/04/24/israilde-
ki-patlamalarin-ne-anlama-geliyor
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Arnavutluk, Enver Hoca’nın komünist yö-
netimi sırasında İran Şah’ı ile diplomatik 
ilişkilere sahip olmadığından ülkenin ko-
münist lideri, İran İslam Devrimi’ni ve li-
deri Ayetullah Humeyni’yi desteklemişti. 
İslami yönetimin ideologlarının ilk önceli-
ği, İran’da komünist ideoloji ile savaşmak-
tı. 1979 İslam Devrimi sonrası İslamcı ve 
komünist ideologlar arasındaki münakaşa 
ve ihtilaflar; komünistlerin siyaset sahne-
sinden çıkarılması, itibarsızlaştırılması ve 
susturulması ile son buldu.1 Bu nedenle 
Tahran’daki yeni sistem, Tiran’daki2 komü-
nist rejim ile herhangi bir diplomatik veya 
kültürel ilişki kurmaya ilgi göstermedi. 
Bununla beraber, İran ve Arnavutluk ara-
sındaki ilişkiler, Arnavutluk’ta komünist 
rejimin yıkılışından sonra değişti. 1990’lı 
yıllardan sonra İran, kültürel faaliyetlerini 
başlatacağı Tiran’da büyükelçilik açtı.

İran’ın Tiran’daki ilk kültür merkezi 1995 
yılında kurulan Sa’di-i Şirazi Kültür Kuru-
muydu. Bu kurumun hedefi “İran-Arna-

vutluk arasındaki kültürel bağları canlan-
dırmak, İran medeniyetinin geleneklerini 
Arnavutluk’ta tanınır hâle getirmek ve iki 
kadim halkın dostluğuna hizmet etmek”ten 
ibaretti.3 Sadi-i Şirazi Kültür Kurumu; İs-
lam Kültürü ve İletişim Örgütünün (Islamic 
Culture and Communication Organizati-
on) Arnavutluk’taki bir temsilcisi olarak 

kuruluşundan itibaren çok önemli kültü-
rel faaliyetler gerçekleştirip Arnavutluk’un 
entelektüelleri, bilim insanları ve akade-
misyenleri ile geniş bir iş birliği kurmayı 
başardı. Bu kurumun bir şubesi olan Perla 
isimli bilim-kültür dergisi, ülkenin en ciddi 
bilimsel dergilerinden biri hâline geldi. İran 
Elçiliği ve Sa’di-i Şirazi Kültür Kurumu, bu 
dergi aracılığıyla ülkenin birçok kültür ve 
eğitim kurumunun yanında Profesör Jor-
go Bulo, Profesör Shaban Sinani, Profesör 
Muzafer Korkuti ve Profesör Emil Lafe gibi 
önemli Arnavut âlimlerle de iş birliği geliş-
tirmeyi başardı.

Bu kurumun çeşitli kültürel faaliyetleri ara-

sında Farsça yazmış Arnavut şairlerin edebi 

eserlerinin yayımlanması da vardı. Osman-

lı İmparatorluğu’nun üç temel dilinden biri 

olan Farsça, Osmanlı Dönemi’nde daha çok 

şairane yaratıcılık amacıyla kullanılmış-

tı. Dolayısıyla Arnavutlar da dâhil olmak 

üzere birçok Osmanlı şairi bu dilde şiir 

yazdı. Buna karşın Farsça, Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nda bugün modern İran kimliği 

için taşıdığı anlama sahip değildi. Farsça, 

Osmanlı İmparatorluğu sınırları dâhilinde 

yalnızca edebi ve irfani bir kimliğe sahipti. 

Bu yüzden Osmanlı dünya görüşünün yal-

nızca şairane ve irfani ruhunu yansıtmak-

taydı. Buna rağmen Sa’di-i Şirazi Kültür 

Kurumunun yöneticileri, Arnavut şairlerin 

Farsçadaki yaratıcılıklarını ulusal İran dili 

ve kültürü ile özdeşleştirmekte ve bu yara-

tıcılığın Osmanlı bağlamını dikkate alma-

maktadır. İranlılar, Osmanlı İmparatorlu-

ğu’nun Arnavutluk’taki kültürel mirasını 

dikkate almayan böyle bir anlatı aracılığıyla 

Arnavutlar’ın Farsçadaki yaratıcılığını,  

İran ve Arnavutluk arasında kültürel bağ-

lar ve yakınlık yaratmak için kullanmaya 

gayret etmekte ve böylece İran’ın, Arnavut-

luk’taki kültürel etkisini artırmayı hedef- 

lemektedir.

Liridona Berkolli

GÖRÜŞ 
27.04.2021

İran’ın Arnavutluk’taki  
Kültürel Faaliyetleri

İran’ın Arnavutluk’taki kültürel yatırımlarının en büyük 
başarısının tarikatlarını Şiiliğin bir kolu olarak sunmaya 
başlayan Bektaşi tarikat liderleri arasında olduğu 
gözlemlenmektedir.

1  Mehrzad Boroujerdi, Iranian Intellectuals and 
the West: The Tormented Triumph of Nativism. 
Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1996.

2  Arnavutluk’un başkenti.

3  Bu program hakkında daha fazla bilgi ve 
programın aktiviteleri için bk.: http://www.
iranalbania.ir/files/ebook/711/Broshura%20
Fondacion1.pdf
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İran İslam Cumhuriyeti Arnavutluk’ta İs-
lami alanlarda da çalışmış ve bu alana ya-
tırım yapmıştır. İran, 2000 yılından önce 
yöneticileri önceleri Yurt Dışı Okullar 
Kurumundan (Organization of Madrassas 
Abroad/Sazman-e Medares-e Harec ez 
Keşver) ve daha sonra el-Mustafa Üniversi-
tesinden gelen Kur’an Kurumunu Tiran’da 
kurmuştur. Bu Kurum, ülkedeki çeşitli 
camilerde Kur’an öğretimi için kurslar dü-
zenlemiş ve bu kurslarda Arnavut imamla-
rı istihdam etmiştir. Ek olarak bu Kurum, 
Şii anlatısı bağlamında Kur’an tefsirleri 
yayımlamıştır. Kur’an Kurumu Sa’di Okulu 
(Saadi College) adıyla kız öğrenciler için 
bir lise açmıştır. Sa’di Okulu her ne kadar 
Arnavutluk’taki müfredat ve kurallara bağ-
lı olarak faaliyet göstermiş olsa da okulda 
okuyan öğrencilerden öğrenildiğine göre 
okulun yöneticileri, Şii imamların doğum 
günleri veya muharrem ayı etkinlikleri gibi 
müfredat dışı törenler düzenleyerek Şii İs-
lam’ı öğretmeyi denemişlerdir.

Arnavut halkının muhalefeti ve kaydedilen 
yavaş ilerleme, İranlıları faaliyetlerini yerli 
teşkilatlar altında sürdürmeye zorladı. Böy-
lece İranlılar, Kur’an Kurumunu 2005 yılın-
da kapatıp yerine Beyrut’ta eğitim almış bir 
Şii ilahiyatçı olan Sheikh Vullnet Merja’nın 
başkanlığını yaptığı Nesim (Flladi/Breeze) 
Kültür ve Din Kurumunu açtı. Bu Kurumun 
hedefi, Hz. Muhammed’in ehlibeytini, Ar-
navutça konuşan Müslümanlara tanıtmak-
tır. Faaliyetler alanları arasında her perşem-
be saat 18.00’den 19.30’a kadar ulusal radyo-
da yapılan canlı yayın programı da vardır.4 

Bu Kurum tarafından yayımlanan literatür, 

Şiilik ile ilgilidir ve yazarları Şii’dir. Ayrıca 
ulusal radyodaki canlı yayın programların-
da da Şiilik propagandası yapılmaktadır. 
Bazı Arnavut tarikat liderlerine İranlı Şii 
literatür ve bilgiyi sağlayan Nesim Kültür 
ve Din Kurumunun bu tarikat liderleriyle 
geniş bir iş birliğine sahip olduğu da göz-
den kaçırılmamalıdır. Bu durum, tasavvuf 
ve genel olarak İslam’ın Şii anlatısının yer-
leştirilmeye çalışılması olarak da değerlen-
dirilebilir.

İran’ın Arnavutluk’taki kültürel faaliyetleri 
kapsamında 2007 yılında tesis edilen Rumi 
Kurumundan da (Rumi Foundation) bah-
sedilmelidir.5 Bu Kurum, görünüşte İran İs-
lam’ının daha felsefi ve sofistike bir yorumu-
nu dile getirmek için kurulmuştur. Kurum, 
başlangıçta Seyyid Hüseyin Nasr ve William 
Chittick gibi ciddi İranlı ve Batılı yazarların 
felsefe ve irfan gibi konulardaki yayınlarını 
tercüme etmesine rağmen sonraları, Ku-
rumun ideolojik yönelimi daha radikal bir 
doğrultuda seyretmiş ve Kurum, Ayetullah 
Misbah Yezdi gibi oldukça aşırı bir İranlı 
âlimin eserlerini tercüme edip yayımla-
maya başlamıştır. İran’da radikal bir molla 
olarak bilinen Yezdi, İran’da ilerici güçler 
ve elitlere karşı dışlayıcı ve onları itibarsız-
laştırmaya yönelik bir söylem geliştirmiştir. 
Yezdi, bilhassa Batılı değerlere karşı radikal 
tutumuyla bilinmektedir. Dolayısıyla onun 
fikirlerinin Arnavutluk toplumunda yayıl-
ması, Arnavutluk’taki demokratik değerlere 
zarar verme potansiyeli taşımaktadır.

Bütün bu çabalara rağmen Arnavutluk’ta-
ki İranlıların konumu, Halkın Mücahitleri 

Örgütü (HMÖ) mensuplarının Tiran’da 
konumlanması ile sarsıldı. Arnavutluk’ta 
böyle bir grubun varlığı, ülkedeki İranlı ör-
güt mensubu sayısını artırdı ve bu durum, 
Tiran’daki yetkilileri meseleye daha hassas 
hâle getirdi. Arnavutluk Devleti, bütün 
bu gelişmelerin sonucu olarak 2019 yılın-
da İran’ın Arnavutluk’ta faaliyet gösteren 
bütün kültür kurumlarını kapatma kararı 
aldı. Hatta İran elçisini ve elçilik başkâti-
bini Tiran’da istenmeyen kişiler olarak ilan 
etti. O zamandan beri, İran ve Arnavutluk 
en alt düzeyde diplomatik ilişkiye sahiptir 
ve hâlihazırda İran’ın Arnavutluk’ta resmî 
olarak faaliyet gösteren bir kültür kurulu-
şu yoktur. Gözlem ve çalışmalarımıza göre 
İran’ın veya Şiiliğin ülke vatandaşları ara-
sında belirgin bir etkisine rastlanmamıştır. 
Ayrıca Arnavutluk’ta belirli bir Şii topluluk 
da bulunmamaktadır.

İran’ın Arnavutluk’ta yaptığı kültürel yatı-
rımlarının en büyük başarısının son yıllar-
da tarikatlarını Şiiliğin bir kolu olarak sun-
maya başlamış bazı Bektaşi tarikat liderleri 
arasında olduğu gözlenmektedir. Oysa ne 
Arnavutça yazılmış eski Bektaşi metinle-
rinde ne de bu tarikatın mensuplarına ait  
klasik metinlerde Bektaşiliğin Şiiliğin bir 
parçası olduğuna dair herhangi bir kanıt 
yoktur. Hatta Bektaşilerin ritüel ve inançla-
rını Şiilerin bugünkü ritüel ve inançlarıyla 
karşılaştıran bir kişi, bu iki İslami akımın 
aynı kimliğe sahip olduğunu söyleyemez. 
Bu nedenle Bektaşilerin, Şiilik ile özdeşleş-
tirilmeleri tarihsel ve teolojik olgulara ters 
düşmektedir. Yine de bu özdeşleştirilme-
nin İran Devleti’nin Arnavutluk’taki varlığı-
nı genişletmesi için bir alan yaratabileceği 
düşünülebilir. İ

4  Daha fazla bilgi için bk.: http://www.
dritaeehlibejtit.com/Rreth-Nesh.html

5  Daha fazla bilgi için bk.: http://www.
dritaeehlibejtit.com/Rreth-Nesh.html
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Lisans eğitimini 2000-2003 yıllarında Ari-
zona Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları 
alanında tamamlayan Afshon Ostovar, aynı 
yıl başlamış olduğu doktora derecesini tarih 
alanında Michigan Üniversitesinde 2009 
yılında almıştır. Ostovar, doktora eğitimine 
devam ederken Terörle Mücadele Merke-
zinde (Combating Terrorism Center) üç yıl 
boyunca bursiyer olarak çalışmıştır. Ostovar 
özellikle Ulusal Güvenlik ve Orta Doğu ile 
ilgili önemli projelerde on yılı aşkın tecrü-
beye sahiptir. 2016 yılından beri Donanma 
Yüksek Eğitim Akademisi (Naval Postgra-
duate School) Ulusal Güvenlik İşleri Bölü-
münde doçent doktor olarak çalışmaktadır. 
Orta Doğu’daki din temelli güvenlik ve 
çatışma alanlarında uzmanlaşan Ostovar, 
diğer taraftan ABD’nin Orta Doğu politika-

larına da ilgi duymaktadır. İran’ın bölgesel 
ölçekteki askerî güç unsurları hakkında bir-
çok akademik çalışması bulunan Ostovar’ın 
yine bu alanda 2016 yılında kaleme aldığı 
Vanguard of the Imam: Religion, Politics, 
and Iran’s Revolutionary Guards (İmam’ın 
Öncü Birliği: Din, Siyaset ve İran’ın Dev-
rim Muhafızları) adlı eseri yegâne kitabıdır. 
Ayrıca Ostovar; Foreign Affairs, New York 
Times ve Reuters gibi dünyanın önde ge-
len medya kuruluşları ve dergilerde de İran 
özelinde çeşitli yazılar kaleme almıştır.

Ostovar, kitabını Devrim Muhafızları Ordu-
su (DMO) ekseninde kaleme almış olsa da 
kitap içerisinde Şiilik inancının tarihsel kö-
kenleri, İran’da dinin ve din adamlarının si-
yasallaşması, İran-Irak Savaşı’nda DMO’nun 
rolü, Arap Baharı’nın DMO üzerindeki et-
kileri, Suriye İç Savaşı’nda DMO’nun rolü, 
DEAŞ ile mücadele ve İran nükleer progra-
mı gibi konulara da yer vermiştir. Özellikle 
DMO’nun oluşumunda dinî, ideolojik, kül-
türel ve siyasi faktörlerin etkisini inceleyen 
Ostovar, DMO’nun tarihsel süreç içerisinde 
geçirdiği değişimlerden de bahsetmektedir. 
Ostovar, Şiilik inancının tarihsel süreç içe-
risinde yarattığı etkilere ve 1979 İran Devri-
mi’ne götüren sürece de değinmektedir. Os-
tovar, eserini “Giriş”, “Ali’den Humeyni’ye”, 
“İmam’ın Öncü Birliği”, “Dayatılan Savaş”, 
“Uzun Savaş”, “Devrim İhracı”, “Kerbela Sa-
vaşçıları”, “Johnny Uygun Adım Eve Doğru 
Gelirken”, “Terör Savaşı”, “Büyük Patlama, 
Büyük Çatırtı”, “Peygamber Ailesinin Sa-
vunması”, “Son Söz” ve “Sonuç” bölümleri 
ile on üç ana bölüme ayırmıştır. Ayrıca bö-

Kitabiyat
Mert Aslan
15.04.2021

Afshon Ostovar

Vanguard of the Imam:  
Religion, Politics, and Iran’s 
Revolutionary Guards. 

İmam’ın Öncü Birliği:  
Din, Siyaset ve İran’ın Devrim 
Muhafızları

Oxford University Press:  
New York, 2016, 306 sayfa.

ISBN: 978-0199387892
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lümleri kendi içlerinde birçok alt başlığa 
ayıran Ostovar, kitabın sonunda “Notlar”, 
“Bibliyografya” ve “İndeks” bölümlerine yer 
vermiştir.

Kitabın “Giriş” bölümü, 29 Kasım 2011 yılın-
da Tahran’da bulunan Birleşik Krallık Büyü-
kelçiliğine karşı üniversite öğrencileri tara-
fından gerçekleştirilen eylemlerin anlatımı 
ve analiziyle başlamaktadır. ABD tarafından 
İran bankacılık sistemlerini hedef alan yap-
tırımların İngilizler tarafından kabul edil-
mesinin ardından başlayan eylemlerde yer 
alan öğrencilerin, aslında hükûmet destekli 
askerî bir yapılanma olan Besic Teşkilatının 
üyeleri olduğu bölüm içerisindeki çarpıcı 
detaylardandır. Bahsi geçen Besic Teşkilatı, 
DMO’nun ülke içerisindeki temsilcisi olarak 
kabul edilmektedir. Devrim rehberinin sem-
bolik birer temsilcisi olan Besic Teşkilatı ve 
DMO’nun temel motivasyonlarından biri, 
yapılanmaların hareketlerini de meşru kılan 
Şiilik inancıdır. Bölüm içerisinde yer veri-
len diğer temel konular ise “DMO’ya Kısa 
Bir Bakış”, “Din Yanlısı Aktivizm”, “Liderin 
Önceliği” ve “Çatışma ve Devlet Oluşumu” 
olarak sıralanabilir. Giriş bölümünün son 
kısmı, kitap içerisinde yer verilen bölümle-
rin açıklanmasıyla tamamlanmaktadır.

“Ali’den Humeyni’ye” adlı ikinci bölümde 
Ostovar, bölümün adından da hareketle İs-
lam Devrimi’nin ahlaki, tarihsel ve ruhani 
taşlarını oluşturan Şii İslam’ı anlatmaktadır. 
Bölüm içerisinde Şiilik inancında önemli 
bir yeri olan İmam Hüseyin’den İran’da hâlâ 
etkisini sürdüren Kerbela Olayı’na, Şiiliğin 
tanımından 1953 Musaddık Darbesi’nin 
Devrim’e giden süreçteki etkilerine kadar 
değinilmektedir. Diğer taraftan Humey-
ni’nin “Velayet-i Fakih” anlayışı da bölüm 
içerisinde anlatılan konulardandır. Humey-
ni’nin fikir ve ideolojilerinin 1970’lerden 
itibaren yayılması da bölümün sonlarında 
anlatılmaktadır. Bu bölüm, İran’ın Devrim 
sonrası dönemdeki dinî yapılanmasının an-
laşılması açısından çok önemlidir.

Kitabın adını da alan “İmam’ın Öncü Birli-
ği” adlı üçüncü bölüm, Humeyni’nin 1979 
yılında İslam’ın bir dinden ziyade ideoloji 
olarak algılanması gerektiğini anlatan de-

meciyle başlamaktadır. Bölüm içerisinde 

İran İslam Devrimi ve Devrim’in hemen ön-

cesinde Ayetullah Humeyni’nin İran’a dö-

nüşü anlatılmaktadır. DMO’nun, Devrim’in 

bir koruması olarak kurulma sürecinde 

karşılaştığı zorluklara da yer verilen bölüm, 

İslam Devrimi Mücahitleri ile DMO arasın-

daki bağlantılara da değinmektedir. Bölü-

mün son kısmında ise ABD tarafından karşı 

devrim gerçekleştirilmesinin engellenmesi 

amacıyla Humeyni yanlısı grupların etkisi-

nin arttığından bahsedilmektedir.

“Dayatılan Savaş” ve “Uzun Savaş” adlı dör-

düncü ve beşinci bölümler ise ana hatla-

rıyla Birleşmiş Milletlerin 598 sayılı kararı 

ile 8 Ağustos 1988’de sona eren İran-Irak 
Savaşı’na odaklanmaktadır. Savaş süresince 
Humeyni’nin ve DMO’nun rolüne değinilen 
bölümlerde sekiz yıllık savaş hâli detaylıca 
analiz edilmektedir. Diğer taraftan savaşın 
etkilerinin ve İran’ın dış politika stratejile-
rinin anlatıldığı “Devrim İhracı” adlı altıncı 
bölüm kendinden önce gelen iki bölümün 
sonucu niteliğindedir. Altıncı bölüm içeri-
sinde İran-Irak Savaşı’nın doğal bir sonucu 
olarak DMO’nun, Devrim’in koruyuculuğu-
nun ötesinde başlı başına bir askerî oluşum 
olarak kurumsallaştığından bahsedilmek-
tedir. Savaş süresince İran içerisinde ortaya 
çıkan siyasi oluşumlar, Kudüs’ün öncelikli 
hedef olarak ilan edilme süreci ve DMO’nun 
Lübnan’daki faaliyetleri de bölüm içerisinde 
değinilen diğer önemli konulardandır.

“Kerbela Savaşçıları” adı verilen yedinci 
bölüm ise DMO’nun kimliksel dinamikle-
rinin oluşum sürecini anlatmaktadır. DMO, 
kuruluşu itibarıyla İslam temelli askerî bir 
güç olarak yapılandırılmıştır. Bu bağlam-
da DMO, kendisini Humeyni’nin bir öncü 
gücü olarak nitelendirmekte ve dinî inanç 
motivasyonuyla hareket etmektedir. Askerî 
kamuflaj seçiminden özel günlerin belir-
lenmesine kadar dinî unsurları göz önüne 
alan DMO askerleri, Kerbela’nın yeni savaş-
çıları olarak tanımlanmaktadır. DMO, dinî 
yapısı nedeniyle diğer ordulardan ayrışmak-
tadır. Şii İslam’ın etkisi ve Besic milislerini 
dâhil etmesiyle birlikte DMO, 1986 yılında 
üç milyona yakın mensuba sahip olmuştur. 
DMO, yalnızca savaş ve çatışma alanlarında 
olmayıp kitap ve broşür gibi birçok yazılı 
kaynak da üretmektedir. Yayınlarıyla birlik-
te DMO, kültürel bir aktivizmin de öncüsü 
konumuna gelmiş; Irak Savaşı sonrasındaki 
operasyonlarının %90’ını, ideolojinin de sa-
yesinde savaşmadan kazanmıştır.

Kitabın “Johnny Uygun Adım Eve Doğru 
Gelirken” adlı sekizinci bölümü ise savaş 
sonrası dönemde DMO’nun genişleme sü-
recini anlatmaktadır. Bu bölüm içerisinde 
özellikle İran Cumhurbaşkanı Ekber Haşi-
mi Rafsancani’nin yeniden yapılanma süre-
cindeki etkilerinden bahsedilmektedir. Bu 
bağlamda Rafsancani, iç güvenlik ve devlet 
destekli endüstrileşme konusunda kaygıla-



52 İRAM BÜLTEN  |  NİSAN 2021

KİTABİYAT

rı nedeniyle Besic Teşkilatının gelişmesinin 
önünü açmış; bu durum da çok geçmeden 
DMO’nun siyaset üzerindeki baskı ve etki-
sinin artmasıyla sonuçlanmıştır. Askerî gü-
cün, savaş gazilerince sivil alanlara da sıçra-
masıyla birlikte iç politikadaki DMO etkisi 
önemli ölçüde artmıştır. “Terör Savaşı” adı 
verilen dokuzuncu bölüm ise buradan hare-
ketle DMO’nun artan etkilerinden ve 11 Ey-
lül sonrası ABD’nin İran’a yönelik dış poli-
tika tercihlerinden bahsetmektedir. Bölüm 
içerisinde değinilen önemli konulardan bir 
diğeri ise Mahmud Ahmedinejad’ın cum-
hurbaşkanı olarak seçilme sürecidir.

“Büyük Patlama, Büyük Çatırtı” adı verilen 
onuncu bölüm ve devamında “Peygamber 
Ailesinin Savunması” adlı on birinci bölüm 
sırasıyla 2009 İran Seçimleri, İran’ın nükle-
er programına karşı İsrail öncülüğünde Batı 
tarafından yürütülen operasyonlar, Arap 
Baharı, Suriye İç Savaşı ve DEAŞ ile mü-
cadelenin DMO özelinde bıraktığı etkiler 
anlatılmaktadır. İran’daki Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinin yanı sıra ABD’de de Barack 
Obama’nın iktidara gelmesi ve Orta Doğu 
dış politikaları hakkındaki söylemlerine de 
değinildiği onuncu bölüm, İran iç siyase-
tindeki tartışmaları ve İran-Suudi Arabis-
tan gerilimlerini de anlatmaktadır. Diğer 
taraftan on birinci bölüm ise bir önceki 
bölüm içerisinde değinilen Arap Baharı’nın 
İran üzerinde yarattığı zorluklar ekseninde 
oluşturulmuştur. Suriye’deki Esed ailesinin 
İran için öneminin de vurgulandığı bölüm-

de, İran dış politikasındaki fayda temelli 
eksen kaymaları ve Irak’ta DEAŞ’a karşı 
yürütülen mücadelede DMO’nun etkisi an-
latılmaktadır.

Yazar tarafından “Son Söz” ve “Sonuç” ola-
rak adlandırılan son bölümlerde DMO, 
İran’ın bölgesel rakipleri ve küresel iş bir-
likleri gibi konular detaylıca açıklanmakta 
ve kitabın içerisinde yer alan bölümlerin 
genel bir özeti yapılmaktadır. Son Söz adlı 
bölüm, Rusya’nın 30 Eylül 2015’te Suriye’ye 
müdahale etmesinin İran içerisindeki yan-
sımalarından bahsedilerek başlamaktadır. 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Rusya 
ile koalisyon içerisinde olmadıklarını belir-
ten açıklamalarına karşın DMO’nun Rusya 
ile koalisyon içerisinde olma fikrine ılımlı 
bakışı, İran içerisindeki temel farklılaşmalar 
olarak ön plana çıkmaktadır. Nitekim Rus-
ya’nın Suriye müdahalesinden haftalar önce 
Rusya’yı ziyaret ederek bir dizi görüşmeler-
de bulunan DMO’nun güçlü yüzlerinden 
Kasım Süleymani’nin diplomasi ve İran dış 
politikası üzerindeki etkisi yadsınamazdır. 
Son Söz adlı bölümün sonlarında ise böl-
gesel rakip olan İran-Suudi Arabistan’ın 
rekabet ve gerginlik alanlarından bahsedil-
mektedir. Diğer taraftan Sonuç bölümün-
de Ostovar, DMO’nun İran’ın devletleşme 
sürecindeki önemi argümanını, kitabın 
içerisinde yer verdiği farklı bölümler aracı-
lığıyla somutlaştırmaktadır. Ostovar’a göre 
İran İslam Cumhuriyeti, varlığını DMO’ya 
borçludur. DMO, İran’ın yalnızca askerî bir 

grup olarak çatışma alanlarında yararlandığı 
bir güç olmaktan ziyade sahip olduğu siyasi, 
sosyal, kültürel ve ekonomik etki alanlarıyla 
hem İran içerisinde hem de bölgesel anlam-
da başvurduğu önemli bir güç unsurudur. 
Ostovar’a göre DMO, İslam Cumhuriyeti’nin 
dinamiklerinin koruyucusu olarak birçok 
farklı alandan tehdit algılayan bir çatışma 
ürünüdür. DMO, Devrim sonrası dönemde 
devrim rehberinin bir koruma kalkanı ola-
rak görev almıştır. Bu görev nedeniyle de Ha-
menei sonrası dönemde de DMO’nun tavrı 
ve tercihleri İran için belirleyici olacaktır.

Ostovar’ın DMO’yu merkeze aldığı eseri; 
1979 İslam Devrimi’nin ardından DMO’nun 
genişleyen ve derinleşen etkisinin, yaşadığı 
değişimlerin, ülke içerisindeki meşruiyet 
kaynaklarının ve devrim rehberi ile ilişkisi-
nin anlaşılması açısından önemli olmasının 
yanı sıra Şii İslam’ın tarihsel kökenlerinin, 
günümüz İran’ının kültürel ve ideolojik 
dinamiklerinin anlaşılması açısından da 
önemlidir. Kitap, İran literatüründe oldukça 
az değinilen DMO’nun üzerine inşa edilmiş 
olması ve neredeyse İslam Devrimi son-
rasında İran ve DMO ekseninde yaşanılan 
olayları detaylarıyla anlatması nedeniyle öz-
günlüğünü korumaktadır. İran’ın en önemli 
askerî gücü olan DMO’nun tarihsel köken-
lerini, Devrim sonrası dönemde yaşadığı 
değişimleri ve mevcut yapılanmalarını me-
rak eden veya öğrenmek isteyen herkesin 
mutlaka okuması gereken bir kitap olarak 
değerlendirilebilir. İ

07.04.2021

Yasir Rashid

İpek Yolu Ekonomik Kuşağı: İran Özel Sektörü İçin Fırsatlar ve Tehditler

Shariatinia, M. (2019). “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı: İran Özel Sektörü İçin 
Fırsatlar ve Tehditler”. Tahran Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası, 

Ekonomik Araştırmalar Dairesi. Tahran, 106 sayfa.
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İran’ın Siber Gücü

RAPOR

Ersin Çahmutoğlu 

31.03.2021

40 Sayfa

Realist görüş perspektifinden bakıldığında 
devletlerin temel amacı olarak öne çıkan 
güç kavramı, eski dönemlerden günümüze 
kadar çeşitli unsurlarla bütünleşmiştir. Gelişen 
teknolojiler ve askerî yetenekler sonucunda etkili 
güce sahip olma ve bunu sürekli hâle getirme 
arzusu, birçok devlet için hâlen temel amaçlardan 
biridir. Askerî güç çerçevesinde önemli bir çarpan 
olarak değerlendirilen siber güç kavramı da bu 
kapsamda ele alınan önemli bir güç unsurudur. 
Siber güç sayesinde devletler, ulusal güvenlik 
açısından hem savunma hem de saldırı temelinde 
önemli kazanımlar elde etmektedir.

Bölgesel ve uluslararası alanda önemli güç 
unsurlarına sahip olmak için çalışan devletlerden 
biri de şüphesiz İran’dır. Öncelikle ulusal siber 
altyapı ve bilgi teknolojilerinin güçlendirilmesine 
ağırlık veren İran, daha sonraki yıllarda siber 
güvenlik ve salt operasyonel siber yetenekler 
konusunda dikkat çekici adımlar atmıştır. Bölgesel 
gerilimlerin yanında özellikle İsrail ve ABD ile 
uzun yıllardır çatışma içerisinde olan İran’ın, siber 
altyapısını ve ulusal kritik altyapılarını (sivil ve 
kamusal alandaki) güçlendirmesi zorunlu hâle 
gelmiştir.
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"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezine (İ�M) ai�ir." Perspektif

İ�N’DA KULBERLER 
SORUNU

Çağatay Balcı

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

Nisan 2021

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

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

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

İran’da Kulberler Sorunu

PERSPEKTİF

Çağatay Balcı 

07.04.2021

16 Sayfa

Bugün itibarıyla İran’daki kaçak mal girişinin 
büyük bir bölümünü kulberlik faaliyetlerinin 
oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bu durum, 
İran ekonomisi üzerinde kayıt dışılık sorununun 
yarattığı olumsuz etkinin boyutu hakkında bir 
görünüm sunmakta; kulberlik, kayıt dışı ekonomi 
yaratarak İran ekonomisinde ciddi zarara yol 
açmaktadır.

İran’ın, kulberlik faaliyetlerine ilişkin olarak 
net bir çözüm yöntemi uygulayamaması, 
Batı Azerbaycan ve Kürdistan illerindeki 
sosyoekonomik durumla yakından ilişkilidir.

İran, Kürt nüfusun sosyoekonomik gelişimine kayıt 
dışılık alternatifi ile alan açarken aynı zamanda 
Türk nüfusun muhalif tutumunu denetlemektedir.

İran’da kulberlik faaliyetleri ve ayrılıkçı Kürt 
örgütler arasındaki ilişkinin, klasik anlamda 
terörizm-kaçakçılık ilişkisinin ötesine geçtiği 
görülmektedir.

Sosyoekonomik sorunlar ve güvenlik sorunları, 
kulberliğin de önemli bir bileşeni olduğu kaotik bir 
döngü yaratmaktadır.
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Youtube/iramcenter
Tarih: 10.04.2021  
Saat: 16.00

/iramcenter

İRAM  KİTABİYAT 2

Sinema Yazarı

İstanbul: Seyyah Kitap, 2019

Konuşmacı

Rıza Oylum

w w w . i r a m c e n t e r . o r g

İRAN SİNEMASI

iSTANBUL

Çevrim İçi

10.04.2021

İRAM kitap sunumlarının ikincisi olan Rıza 
Oylum’un “İran Sineması” başlıklı sunum, 
 10 Nisan 2021  tarihinde gerçekleştirildi.

Rahimullah Farzam
(İRAM Dış Politika 

Uzmanı)

MODERATÖR

Dr. Aliye Yılmaz
(Afganistan Ulusal Barış

Konseyi Üyesi)

KONUŞMACI

Dr. Selam Asım
(Eski Afganistan 

Ankara Büyükelçisi) 

KONUŞMACI

Amir Mohammad Ramin
(Afganistan Ankara 

Büyükelçisi) 

KONUŞMACI

ÇEVRİM İÇİ PANEL

14 Nisan 2021
Saat: 16.00

        /iramcenter

Afganistan Barış Süreci ve Türkiye’nin Rolü

Etkinlik dili Türkçedir. 
İngilizce simultane çeviri yapılacaktır.

14.04.2021

14 Nisan 2021 tarihinde “Afganistan Barış Süreci ve 
Türkiye’nin Rolü” başlıklı çevrim içi panel düzenlendi.

Youtube/iramcenter
Tarih: 03.04.2021 Saat: 16.00

/iramcenter

MAKALE SUNUMLARI 13

M. Volkan Atuk
Araştırmacı

www.iramcenter.org

İran Şahı Rıza Pehlevi’nin 
Türkiye Ziyareti

iSTANBUL

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi/Journal of Modern Turkish History Studies, 
C 17, S 35, 2017, s. 219-247

Çevrim İçi

03.04.2021

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İstanbul tarafından 
yapılan makale sunumlarının on üçüncüsünde, Volkan 

Atuk tarafından yazılan “İran Şahı Rıza Pehlevi’nin 
Türkiye Ziyareti” adlı makalenin sunumu gerçekleştirildi. 
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Son Başvuru Tarihi: 
28 ŞUBAT 2021
Sonuçların İlanı: 
16 NİSAN 2021

Yılın Tezi Ödülleri

İRAM’ın Türkiye’de İran alanında yapılan ilmi 
çalışmaları teşvik etmek için düzenlediği Yılın Tezi 

Ödülleri’nin 2021 yılı kazananları 16 Nisan 2021 
tarihinde açıklandı.

İRAN MATBUAT 
OKUMALARI - I
(1837-1905)
Alireza Hodaei

Çevrim İçi Atölye

Etkinlik Tarihi: 17 Nisan-19 Haziran 2021
Etkinlik Günü ve Saati: Cumartesi, 14.00-15.30
Okuma Metinleri:  Farsça
Başvuru Tarihleri: 12-15 Nisan 2021  

17.04.2021-19.06.2021

İRAM İstanbul tarafından düzenlenen Alireza Hodaei 
moderatörlüğündeki “İran Matbuat Okumaları”nın 

ilkinde İran matbuatının ilk örneklerinden başlayarak 
Meşrutiyet Devrimi’ne kadarki basın tarihi 
numunelerinin okunması planlanmaktadır.

KONUŞMACIMODERATÖR KONUŞMACI

NATANZ SALDIRISI VE 
İRAN-İSRAİL GERİLİMİ 

Prof. Dr. Murat ASLAN
İRAM Başkan Yardımcısı,
Ekonomi Koordinatörü

Hurşit DİNGİL
İRAM Güvenlik 

Koordinatörlüğü, Asistan

Ersin ÇAHMUTOĞLU  
İRAM Güvenlik 

Koordinatörlüğü, Asistan

ÇEVRİM İÇİ PANEL

16 Nisan 2021
14.30

/iramcenter

Natanz Saldırısı ve İran-İsrail Gerilimi

16 Nisan 2021 tarihinde “Natanz Saldırısı ve İran-
İsrail Gerilimi” başlıklı çevrim içi panel düzenlendi.
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KONUŞMACIMODERATÖR KONUŞMACI

OLASI SİNCAR OPERASYONU:
IRAK’TA TÜRKİYE-İRAN GERİLİMİ

Dr. Hakkı UYGUR
İRAM Başkan V.

Çağatay BALCI
İRAM Güvenlik

Koordinatörlüğü, Araştırmacı
İRAM Güvenlik

Koordinatörlüğü, Uzman

Taylan ÇÖKENOĞLU  

ÇEVRİM İÇİ PANEL

20 Nisan 2021
14.00

/iramcenter

20.04.2021

20 Nisan 2021 tarihinde “Olası Sincar 
Operasyonu: Irak’ta Türkiye-İran Gerilimi”  

başlıklı çevrim içi panel düzenlendi.

Youtube/iramcenter
Tarih: 24.04.2021  
Saat: 16.00

/iramcenter

İRAM  KİTABİYAT 3

İstanbul: Demavend Yayınları, 2021

Konuşmacı

Ardahan Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Araştırma Görevlisi 

Dr. Melek Gedik

w w w . i r a m c e n t e r . o r g

ÇAĞDAŞ İRAN ÇOCUK ŞİİRİ

iSTANBUL

Çevrim İçi

24.04.2021

Dr. Melek Gedik’in “Çağdaş İran Çocuk Şiiri” başlıklı 
kitap sunumu, İRAM İstanbul tarafından 24 Nisan 2021 

tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi. 

Tarih: 17.04.2021 Saat: 16.00

/iramcenter

TEZ SUNUMLARI 11

www.iramcenter.org

Devrim Sonrası İran’da Kimlik, 
Ulus ve Devlet Tartışmaları: 
Sistan ve Belucistan Örneği

iSTANBUL

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019

Çevrim İçi

Youtube/ÝRAM

Zehra Boğatemur 17.04.2021

Zehra Boğatemur’un “Devrim Sonrası İran’da Kimlik, 
Ulus ve Devlet Tartışmaları: Sistan ve Belucistan 

Örneği” başlıklı tez sunumu İRAM İstanbul tarafından 
17 Nisan 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.
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İran’ın Suriye İç Savașı’ndaki Rolü
2011-2021 1 

Mart 2011 
“[General] Hüseyin Hemedani krizin ilk 
günlerinden itibaren Suriye’deydi. 
Danışmanlık görevi kapsamında 
deneyimlerini güvenlik güçleriyle paylaştı ve 
Suriye’de Besic Teşkilatını kurdu.” (İsmail 
Kevseri, eski Devrim Muhafızları Ordusu 
(DMO) Muhammed Resulullah Tümeni 
Komutanı, Ekim 2015)

Nisan 2011
İlk aylarda, “Kudüs Gücü yetkililerinin 
koordinasyonuyla İran Polis Teşkilatından 
uzmanlar, sokak isyanlarını bastırmak için 
Suriye polisini eğitti. İlk aşamalarda, [Suriye 
polisine] bazı ekipmanlar verildi.” (Fars 
Haber Ajansı, Ocak 2020)

Mayıs 2011
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve 
Kudüs Gücünün kıdemli komutanlarından 
Muhsin Çizeri, Suriye halkına müdahale 
ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine 
eklendi.

Mayıs 2011
Ebu Muhammed el-Cevlani, Zehran Alluş ve 
İsa Şeyh gibi bazı İslamcı muhalif figürler, 
rejim tarafından serbest bırakıldı. Bu isimler 
daha sonra silahlı İslamcı gruplar oluşturdu. 
Yorumculara göre rejimin bu isimleri serbest 
bırakmaktaki amacı, barışçıl protestoların 
şiddete evrilmesini sağlayarak muhalifleri 
bastırmak için gerekçe oluşturmaktı.

Ağustos 2011
Avrupa Birliği; Suriye hükûmeti ve istihbarat 
servisine teknik destek ve ekipman desteği 
sağlayarak Suriyeli protestoculara yönelik 
baskılara katıldığı için Kudüs Gücüne 
yaptırım uyguladı.

Ekim 2011
Barışçıl gösteriler, Beşşar Esed ordusuyla 
muhalifler arasında kanlı çatışmalara 
dönüştü.

Aralık 2011
Hüseyin Hemedani, Esed yanlısı grupları 
örgütlemek üzere Suriye’de görevlendirildi.

Ocak 2012
Ebu Muhammed el-Cevlani, el-Nusra 
Cephesi’nin kuruluşunu ilan etti. Bu örgüt 
daha sonra el-Kaide’nin Suriye’deki kolu 
olarak faaliyetlerini sürdürdü.

Ocak 2012
Muharrem Türk adında bir Kudüs Gücü 
mensubu, Suriye’de ölen ilk İranlı asker oldu.

Şubat 2012
Humus kentinin Baba Amr Mahallesi’nin bir ay 
süren kuşatması ve devamında yaşanan 
çatışmalarda, Süleymani’nin müdahalesi 
onaylandı. (Ali Ayyüb, Suriye Savuna Bakanı, 
Ocak 2020)

Mayıs 2012
Kudüs Gücünden, Suriye’deki doğrudan 
müdahalesini kabul eden ilk açıklama geldi. 
“İran’ın, Suriye’deki müdahalesi olmasaydı 
katliamlar birkaç katına çıkardı.” (İsmail Kaani, 
Dönemin Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı) 

Temmuz 2012
Millî Güvenlik Konseyi binasında meydana 
gelen patlamada “Kriz Masası”nın dört üst 
düzey üyesi öldü. İran’ın, Esed’e karşı darbeyi 
önlemek için bu saldırıyı düzenlediği öne 
sürülüyor. Olaydan sonra Lübnan ve Irak’tan 
İran’a bağlı milisler, Suriye’ye gönderilmeye 
başlandı.

Eylül 2012
ABD, Nuri el-Maliki hükûmetini, İran 
uçaklarının Irak üzerinden Suriye’ye silah 
taşımasına izin verdiği için eleştirdi. Mahan 
firmasına ait yolcu uçaklarıyla yapılan silah 
transferi, Süleymani’nin ölümünden sonra bu 
firmanın bir pilotu tarafından doğrulandı.

Eylül 2012
DMO Komutanı Muhammad Ali Caferi, Kudüs 
Gücüne bağlı özel timlerin Suriye’deki varlığını 
itiraf ederek “Yalnızca danışmanlık görevi 
yürütüyorlar.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Ocak 2013
Rejim hapishanelerindeki 2.100’den fazla 
muhalifin serbest bırakılmasına karşı Özgür 
Suriye Ordusu (ÖSO), elindeki 48 İranlıyı 
serbest bıraktı. Altı ay ÖSO’nun elinde 
bulunan bu İranlıların, ülke makamları 
tarafından türbe ziyaretçileri olduğu öne 
sürülse de muhalifler, onların DMO mensubu 
olduğunu ifade etti. 

Ocak 2013
“Ebu Fadl Abbas Tugayı, Asaib Ehli’l-Hak ve 
Ceyş el-Mehdi” gibi İran’a bağlı Iraklı milislerin 
Suriye’deki varlığı açığa çıktı.
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9
Ocak 2013
Hucr bin Adiy’in mezarının, iddialara göre 
el-Nusra Cephesi tarafından kazılmasından beş 
ay önce “kutsal türbeler savunucuları” İran’da 
gündeme geldi. Bu olaydan sonra ise İran’da, 
Suriye’ye gönüllü asker göndermek için açıkça 
kayıt yapılmaya başlandı.

Şubat 2013
“Suriye, otuz beşinci ilimiz ve bizim için 
stratejik bir alandır. Düşman bize saldırırsa ve 
Suriye’yi veya Huzistan’ı almak isterse bizim 
önceliğimiz Suriye’yi korumaktır.” (Mehdi Taib, 
DMO Ammar Stratejik Karargâhı Komutanı)

Şubat 2013
Gerçek adı Hasan Şatıri olan Hüsam Hoşnivis 
Suriye’de öldürüldü. Hoşnivis, Suriye 
çatışmalarında ölen ilk İranlı general olarak 
kayıtlara geçti.

Nisan 2013
Haziran 2014’te İslam Hilafeti olarak kendini 
ilan eden DEAŞ, Ebubekir el-Bağdadi 
liderliğinde kuruldu.

Mayıs 2013
Afganistanlı Hazaralardan oluşan “Fatimiyyun 
Tugayı” varlığını bildirdi. Bu güçler, daha önce 
Iraklı milis gruplar içinde Suriye’de 
etkinliklerini sürdürüyordu.

Mayıs 2013
Humus ilindeki Kasir sınır bölgesine yapılan 
saldırı ve işgalden sonra Lübnan Hizbullahı’nın 
Suriye çatışmasındaki rolü ortaya çıktı ve 
Hasan Nasrallah, Suriye’deki güçlerinin 
varlığını kabul etti.

Eylül 2013
“Suriye halkı bu iki yılda çok acı çekti. 100 
binden fazla kişi öldürüldü ve yaklaşık 8 milyon 
kişi yerinden edildi. Hapishaneler insanlarla 
doldu ve hapishanelerde yer kalmadığı için bazı 
statlar hapishaneye çevrildi. İnsanlar kendi 
hükûmetleri tarafından kimyasal saldırıya 
uğruyor.” (Düzenin Yararını Teşhis Konseyi 
Başkanı Ekber Haşimi Rafsancani’ye ait olduğu 
söylenen ses kaydı)

Şubat 2015
Fatimiyyun Tugayının kurucusu olan Alirıza 
Tevessüli, Dera’da öldürüldü.

23

24

17



59İRAM BÜLTEN  |  NİSAN 2021

İNFOGRAFİKLER

2

Eylül 2015
Rusya, Esed güçleri ve İran’a bağlı milislerin 
başarısızlığı ve muhalefetin ilerleyişi 
nedeniyle doğrudan askerî müdahaleye 
başladı.

Ekim 2015
DMO’nun üst düzey komutanlarından 
General Hüseyin Hemedani, Halep 
çevresinde öldürüldü.

Ekim 2015
İran, Suriye’yle ilgili yapılan Viyana 
görüşmelerine ilk kez katıldı.

Nisan 2016
65. Hava Özel Kuvvetler Tugayı dâhil olmak 
üzere bazı İran Ordusu birliklerinin 
Suriye’deki çatışmalara katıldığı bildirildi. 
Birkaç gün sonra İran Ordusu, Muhsin 
Kıtaslu adında bir teğmenin öldürülmesiyle 
ilk kaybını yaşadı.

Aralık 2016
Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları 
katılımıyla Suriye’deki krizle ilgili ilk oturum 
Moskova’da gerçekleşti. Astana Süreci’nin 
başlatılmasına dair ilk mutabakat sağlandı.

Ocak 2017
Astana Süreci’nin ilk turu, muhalif gruplar ve 
rejim temsilcilerinin yanı sıra garantör ülkeler 
olarak Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleşti.

Mayıs 2017
Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin 
(Lazkiye, Hama ve Halep illeri) bazı bölgeleri, 
Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam’daki Doğu 
Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve 
Kuneytra illeri) olmak üzere dört tane 
“Gerginliği Azaltma Bölgesi” oluşturuldu.

Haziran 2017
İran Meclisine ve Humeyni’nin türbesine 
birkaç gün önce düzenlenen saldırıya karşı 
İran, ülkenin batı bölgelerinden yaptığı füze 
saldırısıyla Deyrizor’daki DEAŞ hedeflerini 
vurdu.

Ekim 2017
Rusya ve İran’la yapılan anlaşma sonucunda 
Türkiye, “Gerginliği Azaltma Bölgesi”nde 12 
gözlem noktası inşa etti.

Kasım 2017
Kasım Süleymani, Hamenei’ye gönderdiği 
mesajında DEAŞ’ın ortadan kaldırıldığını ifade 
etti.

Şubat 2018
İran’a ait bir drone, İsrail hava sahasına 
girdikten sonra düşürüldü. Yanıt olarak İsrail, 
Suriye’nin T4 Üssüne hava saldırısı düzenledi. 
Saldırıda bir F-16 savaş uçağı Suriye hava 
savunma sistemi tarafından düşürüldü.

Şubat 2018
“İran, Suriye’de yaptığı masrafların karşılığını 
almalıdır. Suriyeliler, ülkedeki petrol, doğal gaz 
ve fosfat kaynakları üzerinden ödemeye 
hazırdır.” (Rahim Safavi, Hamenei’nin Askerî 
Başdanışmanı)

Mayıs 2018
Golan Tepeleri’nden İsrail’e 20 roket atıldı. 
İsrail, saldırılardan Kudüs Gücünü sorumlu 
tutarak Kudüs Gücü ve ona bağlı milis 
grupların Suriye’deki mevzilerine saldırı 
düzenledi.

Ocak 2019
İran ve Suriye arasında uzun vadeli 
ekonomik-stratejik iş birliğine ilişkin 11 belge 
ve mutabakat zaptı imzalandı.

Şubat 2019
Krizin başlamasından itibaren Esed ilk kez 
İran’a ziyarette bulundu. Kudüs Gücünün 
organizasyonuyla yapılan beklenmedik ziyaretin 
ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 
görüşmelere dâhil edilmediği için istifa etti. 
Ancak iki gün sonra göreve geri döndü.

Ocak 2020
Süleymani, Bağdat Havaalanı çıkışında ABD 
tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Şubat 2020
Esed rejimi, İdlib’in güney bölgelerinde 
düzenlediği hava saldırısında 34 Türk askerini 
şehit etti. Buna cevaben Türkiye, dokuz yıllık 
savaşta Esed rejimine en ağır zayiatı verecek 
Bahar Kalkanı Harekâtı’nı başlattı. 
Operasyonlar, yüzlerce rejim gücü ve İran 
bağlantılı milisin ölümü ve rejimin komuta 
karargâhları ile askerî tesislerinin yok 
edilmesiyle sonuçlandı.
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Mart 2020
İran’ın Suriye’deki “Askerî Danışmanlık 
Merkezi” ilk ve tek sefer olarak bir bildiri 
yayımladı. Bildiride Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
(TSK) kendi güçlerine yaptığı saldırılar teyit 
edilerek Türkiye, “akıllıca davranmaya” davet 
edildi.

Mayıs 2020
“Suriye’ye belki 20-30 milyar dolar verdik ve 
Suriye’den bunu geri almalıyız.” (Hişmetullah 
Felahatpişe, İran Meclisi Ulusal Güvenlik 
Komisyonu Üyesi)

Mayıs 2020
İsrail’in, Kudüs Gücü ve ona bağlı milis 
örgütlerin Suriye’deki mevzilerine yönelik 
saldırıları yoğunlaştı.

Temmuz 2020
Suriye ve İran arasında, Suriye’nin hava 
savunma sistemini güçlendirmek dâhil olmak 
üzere kapsamlı askerî, savunma ve güvenlik 
anlaşması imzalandı.

Temmuz 2020
ABD savaş uçakları, Suriye semalarında Mahan 
Havayollarına ait bir yolcu uçağını taciz etti.

Şubat 2021
Biden’ın kararıyla ABD güçleri, Suriye-Irak 
sınırı yakınlarındaki İran destekli milis güçlerin 
mevzilerine hava saldırısı düzenledi.
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AB’den İran’a İnsan Hakları
İhlalleri Yaptırımı

15 Nisan 2021 - Dış Politika/iramcenter

Kaynak: European Council, Reuters, Fars News

Avrupa Birliği (AB), 
aralarında Devrim 
Muhafızları Ordusu 
Komutanı Hüseyin 
Selami’nin de bulunduğu 
sekiz İranlı milis komutanı ile 
polis teșkilatı ve ordudan üst 
düzey bazı kișilere yaptırım 
uygulama kararı aldı. 

İran’daki ciddi insan hakları 
ihlalleri gerekçesiyle ilk 
olarak 2011’de uygulamaya 
konulan bu yaptırımlar, yıllık 
olarak uzatılmaktaydı. AB 
Konseyi, 12 Nisan’da bu 
yaptırımlara sekiz kiși ve üç 
kurulușu daha ekledi.

Yaptırım kararının 
gerekçesi, Kasım 
2019’da düzenlenen 
protesto gösterilerinde 
güç kullanarak ölüme 
neden olmak 
gösterildi. 

AB tarafından yapılan 
açıklamada Selami’nin 
söz konusu gösterileri 
bastırmak için güç 
kullanma emri verdiği 
belirtildi.

Seyahat yasakları, mal 
varlıklarının dondurulması 
ve iç baskı unsuru olarak 
kullanılabilecek teçhizatın 
ihracatının yasaklanmasını 
kapsayan bu yaptırımlar; 
2013’ten bu yana insan 
hakları ihlalleri nedeniyle 
İran’a uygulanan ilk AB 
yaptırımıdır.

AB söz konusu 
yaptırım kararı 
kapsamında ayrıca     
üç İran hapishanesinin 
mal varlığını 
dondurdu.

Liste, hâlihazırda toplam 
89 kiși ve 4 tüzel kișiyi 
kapsamaktadır.

İran, AB’nin aldığı karara 
tepki olarak AB ülkeleri ile 
terör ve uyușturucu ile 
mücadele, göçmenler 
sorunu ve diğer insan 
hakları konularında 
yürüttüğü müzakereleri 
askıya aldığını duyurdu.
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İran’da Gıda Fiyatları Son 12 Ayda %66 Arttı

15 Nisan 2021 - Ekonomi/iramcenter

Kaynak: İran İstatistik Kurumunun farklı 
                   yayınlarından derlenmiştir. 

Tüketici fiyat endeksinin önemli bir kısmını olușturan gıda fiyat endeksinde 
1399-1 (2020 Mart)  ayından itibaren hissedilir düzeyde bir artıș görüldü.         
Her ne kadar genel enflasyon oranı %40’lı seviyelerde olsa da son 12 ayda 

İran’da gıda fiyatları ortalama olarak %66 artıș sergiledi.    

1397-1 ve 1399-12 Arası Gıda Ürünleri Fiyat Endeksi 
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1399 Yılı Gıda Enflasyonu 

16 Nisan 2021 - Ekonomi/iramcenter

İran’da 1399 yılının 12 aylık döneminde; en zengin %20’lik kesimin gıda sepetindeki 
ürünlerin fiyatlarındaki artıș %56 iken diğer gelir gruplarındaki İran vatandașlarının gıda 

sepetlerindeki ürünlerin fiyatlarındaki artıș %65’in üzerinde gerçeklești.

Fakir ve orta sınıfın bütçesinde büyük bir ağırlığı olan gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artıșın 
zenginlere göre daha yüksek olması, reel olarak bu grupların yașam standartlarının (reel 

gelirlerinin) erozyona uğradığını gösteriyor.
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1399 Yılı Gıda Enf lasyonu Oranları: Farklı Gel�r Gruplarına Göre

Kaynak: İran İstatistik Merkezi, Tejarat News



İran Düşünce Tarihi 
üzerine bir  
kaynak eser

Editörler
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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.

NİSAN 2021Çin-İran 
Anlaşması
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s. 19

İran’ın Yabancı Para 
Rezervleri Eriyor
s. 36

Nükleer Anlaşma’ya
Muhalif Devletlerin
Lobi Şirketleriyle
İlişkisi
s. 45
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